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Vilniaus dailės akademija savo mokslo metus 
pradeda spalį. Rugsėjis tampa tarsi kūrybinių idėjų 
ir įkvėpimo koloriste tapusioje gamtoje ieškojimo pe-
riodu. Spalio 3 dieną VDA parodinėse erdvėse buvo 
atidarytos trys jaunų kūrėjų parodos.

Nerimo karta

Parodų salių Titanikas antrame aukšte vyko 
5-ojo tarptautinio Algimanto Švėgždos piešinių 
konkurso komisijos filtrą praėjusių 48 autorių 
kūrinių ekspozicija Idėja-daiktas 2016. Galėtume 
kalbėti apie Algimanto Švėgždos kūrybos reikšmę, 
akademinio teisingumo ir taisyklių laužymo balan-
są. Galėtume susikoncentruoti ties klausimu, kas 
yra šiuolaikiškas piešinys arba kur prasideda ir kur 
baigiasi piešinio sampratos ribos. Tačiau ši paro-

Austėja Mikuckytė

Diskutuojanti kūryba

da savo dienoraštiniu formatu padiktavo kitokią 
prieigą. Kone visuose kūriniuose sklando nerimo 
nuojauta. Kūrinių aprašai patvirtina būgštavimus. 
Neturiu teisės kalbėti už visus, bet, man rodos, esa-
me nerimo karta. O meniškos sielos itin jautriai 
užčiuopia socialinę dinamiką, užsikrečia visuotinu 
chaosu ir išgyvena dvasinę turbulenciją. 

Pirmu nerimo šaltiniu įvardyčiau ryšio su 
gamta netektį. Ne mums pirmiesiems sunku 
užmegzti pokalbį su flora ir fauna, bet kiekviena 
karta tolsta nuo gamtos prieglobsčio vis sparčiau. 
Materija tampa vis labiau ekranizuota, skaitme-
nizuota, neapčiuopiama. Trijų dimensijų pasaulį 
keičia dviejų dimensijų pasaulis su trimatėmis iliu-
zijomis. Virtuali tikrovė žengia dar toliau ir giriasi 
atradusi 15 ir daugiau dimensijų. Anastasija Ko-
dzisova pateikia dokumentikos apie besikalančius 

Diana Remeikytė. Antradienis 
(popierius, akvarelė; 2016)
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daigelius kadruotę. Kamilė Krasauskaitė imasi ša-
maniškų ritualų ir jos vizualizuoti norai išsipildo – 
eksponatas patenka į parodą, o iš arbatos puodelio 
virsta pievų žiedai. 

Pirminio potyrio ilgesys

Pretenzingi Annos Grochowskos darbai kalba 
apie natūrą ir kultūrą ne kaip apie du nesutaiko-

mus polius, o kaip apie dvi medalio žmonijai pu-
ses. Dailininkei rūpi ribiniai vaizdiniai žmogaus 
mintyse – nykstantys prisiminimai, reminiscen-
cijos, sapnai. Tyriausias pirminio potyrio ilgesys 
suskamba Rūtos Matulevičiūtės piešinyje Tai nėra 
kaštonas. Iš esmės regime tipinį miško peizažą, bet 
preciziškumas signalizuoja apie atkaklias merginos 
pastangas patirti autentišką išgyvenimą, įsižiūrėti 
ne tik akimis, bet ir siela. Į pirmą planą išlindusi 

Laima Matuzonytė. Įstiklinti 
balkonai (popierius, anglis, 
pastelė; 2014)

Adarka Petrusevich. Ši žemė ne-
priims geležinių žmonių (popie-
rius, lino raižinys; 2016)
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šaka primena čiuptuvus ir kelia baimę, apimančią 
kiekvieną, patekusį į mįslingą ir nepažįstamą šna-
resių pasaulį. 

Lenkų dailininkė Aneta Misiaszek nusiteiku-
si kiek optimistiškiau. Karpinio principu išgautu 
kalnų peizažu mergina sieja kardiogramos išklotinę 
su kalnų masyvo viršūnių linija. Evaldas Nariūnas 
griebiasi akademiško klasikinio kaukolės natiur-
morto ir tarsi klausia: „Būti ar buitis?“ Nors pie-
šinys sunkiai siejasi su autoriaus komentaru apie 
paveikslą, gerbdami autoriaus intencijas, turėtu-
me objekto atvaizdą suprasti kaip degradacijos, 
vykstančios tuščiai spoksant į ekranuose mirgan-
čius paveikslėlius, giltinę. Fedoras Shurmelevas 
ne tiek pasigenda poetinio ar metafizinio ryšio 
tarp žmogaus ir gamtos, kiek prabyla sausa teisine 
kalba. Ekologinė tema dailėje galėtų kelti žiovulį, 
tačiau šio baltarusio dailininko chromolitografijas 
išgelbsti originali kriminalinė simbolika. Pirštų 
atspaudai paskutiniame medyje, piršto atspaudas 
pas kutiniame lizde, o paskutiniame piršto atspau-
de – paskutinis žmogus. Neįkyriai įbruktas mora-
las su nenuginčijamais įkalčiais. 

Laiko diktatūra

Laurynas Kamarauskas per kaukolės ir šakų 
įvaizdžius kontempliuoja laiką kaip autokratinį 
valdovą, mintantį mirtimi. Dailininko sampro-
tavimuose šakos ir kaukolės įkūnija ir ilgaamžiš-
kumą, ir trapumą. Laikas – tai dar vienas nerimo 
generatorius. Nors pagal S. Freudo teoriją žmogus 
turi nenumaldomą, bet neišreikštą troškimą mirti, 
grįžti į pradinį būvį, išnykimo perspektyva greičiau 
liūdina nei ramina. Nebūties baimė lydi visą žmo-
nijos istoriją, tačiau šiuolaikinis gyvenimo ritmas 
keičia laiko dinamiką ir paaštrina gyvybės efeme-
riškumo veiksnį. 

Laikas vienu metu ir išsitęsęs, ir susispaudęs. 
Greitas gyvenimo tempas paverčia dienas elastin-
gomis, talpesnėmis, bet kartu lėkimas sutampa su 

Julija Linkutė. Kitų mirtis – taip, sutinku, yra teigiamas reiškinys 
(aliejiniai dažai, grafinis pieštukas, anglis; 2014)

Monika Pernavaitė. Aruanda (popierius, grafitas; 2016)



Dailė

4

skubėjimu išnykti. Jūratė Girdvainienė fiksuoja er-
zinantį kamščiuose patiriamą laukimą. Trigubame 
Elenos portrete susiduria praeitis, dabartis ir atei-
tis, ID, Ego ir Superego. Būtis čia ir dabar, tabula 
rasa metodas, iš esmės atitinkantis visus sustabdyto 
laiko menus, netinkamas gyvenimo moto. O lenkų 
dailininkė Matylda Polak įsitikinusi, kad tas skuo-
džiantis žmogus nebemato grožio, kurį sukuria 
šviesa. Hiperrealistiškai nupieštos kėdės bažnyčio-
je, nutviekstos sakralių spindulių, sukuria pakilią 
atmosferą. 

Komunikacinis triukšmas

Nemaža dalis autorių apsvarsto percepcijos 
procesą. Žiūrėti, pamatyti ir suvokti – tokį kelią 
turi nukeliauti vaizdas, kad taptų mūsų, adresatų, 
dalimi. Kamilės Jadevičiūtės piešiniuose karaliauja 
tamsa, iš kurios išnyra popieriaus lapas, urbanisti-
nė panorama. Tik štai taip menininkės pastebėti, iš 
laiko tėkmės iškirpti ir kontrastais išryškinti objek-
tai gali išvengti komunikacinio triukšmo, įveikti 
visus etapus ir apsigyventi mūsų mintyse. Idėjos, 

Mar Bonet Miró. Tyrumas: grožis, nekaltybė, 
trapumas (piešimas ir akvarelė; 2016)

Alina Prastak. 
Merginos (popierius, 
spalvotas lino raižinys; 
2015)
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prasibrovusios pro įvairiausias užkardas, įleidžia 
šak nis ir įsilieja į mūsų mąstymo ekosistemą. Todėl 
Monika Radžiūnaitė žmogaus galvą vaizduoja kaip 
žemėlapį, nurodantį į individualizuotus minčių pa-
saulius. Iryna Zhovtogolova iš Lenkijos, pavargusi 
nuo elektroninio karnavalo, ieško tylos. 

Tik ir ta tyla tuščiuose pastatų fasaduose kaži ko 
laukianti, nerami, spengianti. Tai tyloje negalinčių 
užmigti asfalto vaikų košmarai. Kai rėkiančių min-
čių neįmanoma užčiaupti garsiau už jas rėkiančiais 
šoumenais. Tačiau išvirkščioji kankinančių minčių 
pusė – idėjų štilius. Rūta Matulevičiūtė bando 
pavaizduoti mąstymo erdves. Dykumos galvoje 
išpustytos, mamogramos pranašauja užgimsiančią 
idėją, iškristalizuotą Tėvynės sampratą. Monika 
Vodnicka vykdo atvirkštinį procesą – abstrakčias 
sąvokas verčia į vaizdų kalbą. Dovilė Bagdonaitė 
vaizdų kalbos, aplinkos daiktų fiksavimo imasi 
kaip užmaršties priemonės. Iššvaistyto laiko met-
raštis tapo eksponatu konkursinėje parodoje, o 
darbai, nuo kurių buvo bėgama, lieka už akiračio 
ribų. Rimtų veiklų ir tinginiavimo priešprieša tam-
pa kvestionuotina. 

Kamilė Krasauskaitė. Prašau, pasakyk savo vardą (popierius, 
akvarelė; 2014)

Anna Grochowska. 
Kartais mano rankos 
atsilenkia (popierius, 
spalvoti pieštukai; 
2015)
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Suomijos kasdienybės rutinoje mato grėsmę meni-
ninkų egzistavimui. Dailininkas kalba apie ne itin 
išsilavinusius viduriniosios klasės žmones, kurių 
poreikių sąrašuose dailė nefigūruoja. Karikatūriška, 
atgrasi persona verdasi savo ranką. Kyla mintys 
apie kūrybiškumo nyksmą visais klausimais ins-
truktuojančioje ir receptuojančioje epochoje. Na-
tūralistiniai, akademiniai piešiniai nebūtinai įspėja 
apie kūrybiškumo stygių. Greičiau tai yra klasiki-
nių vertybių ilgesys: grožio, gėrio ir tiesos. 

Marijos Sučilaitės modelis tiesia animacinio 
filmuko Drakonų kova rutulį ir siūlo nuoširdumo 
ieškoti vaikystėje. Kristina Asinavičiūtė kriauklėje 
klausosi protėvių balsų gaudimo, o ant kubų sėdin-
ti persona bando savo kūno svoriu nugalėti klišių 
pančius (out of the box). Gabrielė Gikinytė siekia 
objektyvios tiesos ir dailės priemonėmis žvalgosi 
po kvantinės fizikos lauką. Panašiai ir Michałas 
Dubanikas iš kūrybinių kančių siurrealistinių 
erdvių žvilgčioja į geometrijos ir biologijos ramybę. 

Astri Laitinen ramybę atranda įsitraukdama į 
formalistinius ieškojimus. Panašiai elgiasi ir Julija 

Klasikinės vertybės

Piešimo kaip terapijos tematiką plėtoja ir pro-
zišką buitį įamžinantys Dianos Remeikytės pieši-
niai. Ieva Makauskaitė taip pat kviečia pasidairyti 
po menišką netvarką ir pabrėžia materialios idė-
jų išraiškos svarbą. O štai Aleksejus Gardinas iš 

Sigita Maslauskaitė-MažylienėLinas Bliškevičius

Austėja Laurinavičiūtė
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Linkutė – preciziškai nukopijuoja savo dienoraš-
tyje išsaugotą sudžiūvusį augalą, pramintą džiova. 
Tačiau kiti šios autorės darbai – kaip tik kupini se-
mantinių prasmių. M. P. Vilučio citata iliustruoja-
ma dešromis ir mimetinis vaizdelis transformuojasi 
į gyvūnų teisių gynėjos manifestą. Patrycja Cichosz 
imasi painaus meninio tyrimo ir smurtinių polin-
kių radimąsi sieja su fiziologijos dėsniais. Visai kaip 
XIX–XX a. pradžios italų antropologas ir teismo 
psichiatras Cesare Lombroso tvirtino aptikęs kau-
kolės formos ir tikimybės nusikalsti sąsają.

Kūnas ir siela

Adarka Petrusevich interpretuoja Dedalo ir 
Ikaro legendą, svarstydama apie nepasotinamą 
žmogaus troškimą užvaldyti visas stichijas. Alina 
Prastak iš Baltarusijos kubistinėmis kompozici-
jomis bodisi mados industrija, skatinančia lavin-
ti įvaizdžio formavimą, kaukių ir manipuliacijų 
įgūdžius. Monika Pernavaitė taip pat svarsto apie 
statuso atributus. Juodaodę moterį ji apvelka aukš-
tuomenės damos drabužiais, išreikšdama troški-
mą ištrinti vergovės puslapius iš praeities. Todėl 
Veronika Frolova iš Latvijos piešia aktus ir šiais 
piešiniais siekia apnuoginti ne tik modelių kūnus, 
bet ir sielas. Mar Bonet Miró iš Olandijos žavisi 

merginos tyrumu, sekuliarios visuomenės nustum-
tu į vertybių hierarchijos požemius. 

Augustinos Gruzdytės Telšius puola origami 
monstrai ir primena muzikinių vaizdo klipų sti-
listiką. Laima Matuzonytė sukonstruoja balkonų 

Rūta Matulevičiūtė. Tėvynė (mišri technika; 2016) Ieva Makauskaitė. Kartą prie stalo (popierius, pieštukas; 2015)

Laurynas Kamarauskas. Prisikelti (popierius, anglis, balta 
pastelė; 2016)
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koliažą ir sukuria sovietinių blokinių namų įspūdį. 
Julija Linkutė įsitikinusi, kad žmogų mažu pilkos 
masės sraigteliu paverčia vartotojiškumas. Šventės 
tampa nebe bendrystės, o parduotuvių šlavimo ir 
apsirijimo fiestomis. Mirva Mietala iš Suomijos 
dar aiškiau išdėsto žmogaus kaip mažosios visumos 
dalelės idėją, taip suaktualintą globalizacijos pro-
cesų. Tačiau žmogus kaip ledkalnis – matoma tik 
jo viršūnė, o dvasioje ir sieloje glūdi pagrindinė jo 
esybės masė. Emilija Raginskytė kopijuoja savo ar-
timų draugų randus, kurie tampa ne tik kūniškų, 
bet ir dvasinių sužalojimų simboliais. 

Įpūsta gyvybė

Kūno kaip sielos transliacijos priemonės idėją 
pratęsia Mykolo Saukos paroda Pasijuntu stebimas 
kito, veikusi pirmame Titaniko aukšte. M. Sauka 
yra VDA skulptūros katedros absolventas. 2015 
metais skulptorius laimėjo Rašytojų sąjungos or-
ganizuotą Pirmosios knygos konkursą ir išleido 
apsakymų rinkinį Grubiai. Literatūrinis talentas 
atsiskleidžia paties autoriaus parengtame parodos 
pristatymo tekste, pasakojančiame apie kūrybos 
procesą. Taip vaizdingai papasakota iš prigimties 
gana sausai skambanti informacija apie naudotą 

techniką, medžiagas (pvz.: „Molis renka šiukšles 
visai kaip aš“) įrodo M. Saukos gebėjimą įpūsti gy-
vybę tekstui. O tūriniams objektams?

M. Saukos lipdiniai tikrai gyvi, gal net gyvesni 
už kai kuriuos gyvuosius. Pirmiausia mus pasitinka 

Michał Dubanik. #4, #8 (skystasis 
stiklas, rašalas, popierius; 2016)

Kristina Asinavičiūtė. Kubu (popierius, anglis, sausas akrilas; 2016)
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Pinokis gigantas, nebaigtas ir taip atskleidžiantis 
kūrybinio proceso etapus. Molinis veidas, molinė 
koja, o biustas – dar tik medinės lentos ir mediniai 
kryželiai maldai dėl medžiagų paklusnumo kūrė-

jo rankoms. Ant suręstos pakylos lyg paplūdimyje 
sėdi solidaus amžiaus moteris. Jos raukšlės byloja 
apie patirtį, džiaugsmo ir rūpesčio akėčiomis odoje 
išartas išminties dirvas. Priglaudžiu veidą ir supran-
tu, kad moteris žvelgia į tuštumą. Visi modeliai 
sustatyti ritualiniu ratu, tačiau komunikacija tarp 
jų neužsimezgusi arba jau nutrūkusi. Stebinantys 
masteliai, anatomijos išmanymas ir proporcijų iš-
laikymas ne tik liudija apie M. Saukos meistrystę, 
bet ir grąžina žiūrovus į vaikystę, pasakas apie nak-
timis atgyjančius žaislus. 

Vyriškių veidų išraiškos ryžtingos, žvilgsniai ir 
gestikuliacija karingi. Užsimerkusi moteris tiesia 
rankas į priekį lyg rengdamasi nuleisti jas ant žiū-
rovo pečių, pasilenkti ir sušnabždėti gyvenimišką 
patarimą į ausį. Kita moteris jau įsijautusi dėsto 
savo mintį, pasitelkdama išraiškingą kūno kalbą. 
Tad skulptūriniai objektai kiekvienas paeiliui kvie-
čiasi žiūrovą individualiam pokalbiui. Dinozauriš-
ki masteliai kalba apie senatvės stigmą visuomenė-
je, lemiančią tylų intelektualinių klodų išnykimą. 
Galbūt, jei ir tikrieji senjorai būtų trimetriniai, 
mes pagaliau juos pastebėtume?.. Kaip interpreta-
vo VDA dėstytojas Arvydas Grišinas, Mykolas ste-
bimas kito – sociumo – kaip Šarūno ir Nomedos, 

Augustina Gruzdytė. Stogai Telšiuose (popierius, tušinukas; 2014)

Astri Laitinen. Piešinys 6 
(popierius, monotipija; 
2014)
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pripažintų tapytojų, palikuonis. O mus jau stebi 
Mykolo kūriniai ir skatina diskutuoti apie molio ir 
gyvasties trapumą. 

Koklių mįslė

VDA antro kurso dailėtyrininkų Lino Bliške-
vičiaus, Karolinos Valentaitės ir Kristinos Alsytės 
kuruota dailėtyrininkų vizualinės kūrybos paro-
da Mundus inversus Akademijos patalpose esan-
čioje ekspozicijų erdvėje Krematoriumas kvietė 
diskutuoti ir pabandyti sau bei kitiems dar kartą 
atsakyti, ar teoretikams derėtų kurti dailės darbus. 
Parodos pavadinimas pasirinktas itin taikliai ir 
simboliškai. Mundus inversus (apverstas pasaulis) 
nurodo į XX a. pabaigoje vykusį disputą, legitima-
vusį dailėtyrininko profesijos reikšmę šiuolaikinėje 
visuomenėje. 1989 metais vykdant Vilniaus Že-
mutinės pilies archeologinius kasinėjimus, buvo 
atrasta karnizinių koklių serija su karingais kiškiais, 
keršijančiais medžiotojams. Archeologai tuos siu-

žetus interpretavo kaip pasaką, kuria sienos buvo 
išdekoruotos mažam Žygimantui Augustui. 

Dailės istorikė dr. Rūta Birutė Vitkauskienė 
atliko ikonografinį tyrimą ir paskelbė publikaciją 
Kultūros baruose, įrodančią apversto pasaulio vaiz-
dinio tradiciją, siekiančią Viduramžių drolerijas 
(miniatiūras rankraščių paraštėse). Aktualiausias 
kontekstas – XVI a. pirmoje pusėje Vokietijoje 
atsiradusios graviūros, vaizduojančios analogiškus 
teisybės ieškančius kiškius. Tad tai – ne vaikiškas 
siužetas, o protestantų dailininkų katalikams siun-
čiama žinutė. Kaip katalikiškuose LDK kraštuose 
atsidūrė tokios scenos, lieka neatsakytas klausimas, 
tačiau viena aišku – dailėtyra turi galių atsekti 
kultūrinių procesų užuomazgas ir padėti šiuolai-
kiniam žmogui įkontekstinti praeities artefaktus, 
kad šie prabiltų. Tačiau šis ekskursas labiau įtvirti-
na dailėtyrininko, kaip svarbaus kultūrinio veikėjo, 
poziciją. Šiuo atveju kuratoriai akcentavo vaidme-
nų apsikeitimo momentą – dailėtyrininkų kūriniai 
tampa jų parodoje besilankančių dailininkų verti-
nimo taikiniais.

Emilija Raginskytė. Dėmės (popierius, grafiniai pieštukai; 2016)

Veronika Frolova. Gulinti Ina (drobė, anglis; 2016)
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Profesinių žinių bagažas

Pati paroda iš tiesų kamerinė. Kertiniu ekspo-
natu pavadinčiau Sigitos Maslauskaitės-Mažylie-
nės koplytėlę. Menotyrininkė ir tapytoja pasakoja 
istoriją, kaip kartą, pardavusi paveikslą, už gautus 
pinigus įsigijo turguje neva XVIII a. pirmos pusės 
koplytėlę, kuri, kaip vėliau paaiškėjo, yra klastotė. 
S. Maslauskaitė-Mažylienė šioje istorijoje pabrėžia 
savo vaidmenų kaitą: dailininkė parduoda paveiks-
lą, dailėtyrininkė už dailininkės pinigus nusiperka 
koplytėlę, dailininkė koplytėlę naudoja paveikslų 
kompozicijoms. Galiausiai dailininkės ir dailėtyri-
ninkės vaidmenys pasirodo ne kaip prieštaraujan-
tys vienas kitam, o papildantys vienas kitą. S. Mas-
lauskaitės-Mažylienės atveju galime pripažinti, kad 
dailės kritika ir jos kūryba gali žengti koja kojon. 
Tačiau kiekvienas atvejis tikriausiai individualus.

Parodoje taip pat buvo eksponuoti dailininko 
ir menotyrininko Vido Poškaus piešiniai, nuro-
dantys į įvairių laukų kontekstus. Eskiziška ofici-

alaus renginio su Prezidente scena, humoristinis 
siužetas, koreguoti urbanistiniai peizažai, prime-
nantys ir parafrazuojantys Mindaugo Navako Vil-
niaus sąsiuvinį ar/bei Ernesto Parulskio barokines 
ir betonines fotomanipuliacijas. Kristina Alsytė 
taip pat pasinaudojo dailės istorijos kontekstu ir 
interpretavo XIX a. antros pusės prancūzų simbo-
listo Gustave’o Moreau kūrinį Orfėjas. G. Moreau 
paveikslas buvo sukritikuotas dėl grožio standartų 
nepaisymo – Dio niso garbintojų į skutelius suplė-
šyto Orfėjo galvą laiko jauna mergina, pavaizduo-
ta su didelėmis pėdomis. K. Alsytė kompensuoja 
G. Moreau klaidą ir merginą vaizduoja pagal tuo-
metinius kanonus. Štai dabar knieti padaryti išva-
dą, jog dailėtyrininkų kūryba neapsieina be inter-
tekstualumo, susijusio su profesinių žinių bagažu. 
Bet toks apibendrinimas būtų skubotas – juk ir 
dailininkai žino ir bent pasąmoningai į savo kūry-
bą įtraukia dailės raidos istorijos nuotrupas. 

Patrycja Cichosz. Rae/jericho (popierius, rašalas; 2015)

Vidas Poškus
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Klišių klibinimas

Toliau regime Vlado Drėmos natiurmortą, 
Austėjos Laurinavičiūtės akvarelines nuotraukas, 
Karolinos Valentaitės monochrominę tapybą, Lino 
Bliškevičiaus fotografinius eksperimentus. Skir-
tingi laikotarpiai, skirtingos patirtys, skirtingos 
raiškos ir koncepcijos. Visa ši paroda yra fonas ir 
pagrindas svarbiausiam renginio tikslui – sukelti, 

atnaujinti diskusiją. Darbų įvairovė tarsi siūlo po-
temes, pjūvius, galimas pokalbio kryptis. Ir džiugu, 
kad pokalbis įvyko. 

Į parodos atidarymą sugužėję Dailės akademi-
jos studentai ir dėstytojai išsakė savo poziciją, ar-
gumentavo, operavo pavardėmis (nuo Augustino 
Savickio-Savicko iki Kęstučio Šapokos). Tad prie 
kokios išvados priėjome? Tikriausiai kiekvienas, 
gavęs peno apmąstymams, radome sau individua-

Rūta Matulevičiūtė. Tai nėra 
kaštonas (drobė, grafitas, 
terpentinas; 2016)

Monika Radžiūnaitė. 
Žemėlapis (popierius, 
grafitas; 2016)
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lius atsakymus. Svarbiausia, kad mąstymo klišė apie 
dailėtyrininkus, tokiais tapusius vien dėl to, jog 
nepavyko įstoti studijuoti praktinių meno specialy-
bių, klibinama. Štai tokios dailėtyrininkų kūrybos 
parodos galėtų tapti gražia kasmetine tradicija. 

 Piešinių parodoje susidūriau su atviraujančiu 
menu, M. Saukos ekspozicijoje – veikiančiu este-
tiškai ir moralizuojančiu, dailėtyrininkų renginy-
je – kontekstualiu. Visose trijose erdvėse vyko dis-

kusijos. Piešinių parodoje buvo bandoma suvokti, 
kas yra šiuolaikinis piešinys, nors mane labiau kan-
kino klausimas, kas kelia tą nerimą, persismelkusį 
per kone kiekvieną kone kiekvieno paveikslo liniją. 
M. Saukos paroda iškėlė tarpusavyje tiesiogiai ne-
susijusius mastelio efekto ir senatvės konotacijos 
diskursus. Dailėtyrininkų net pati paroda iš esmės 
ir buvo diskusija. Kas dar sieja šias tris parodas? 
Kokybė ar tiksliau – kokybės potencialas. 

Evaldas Nariūnas. Aukso amžiaus vidurys 
(popierius, grafitas; 2014)

Anneta Misiaszek. Harenda (popierius, piešinys; 2015) 

Mykolo Saukos 
parodos ekspozicija
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Debesys paskendo sunkioje tamsoje, kuri jau 
kėsinosi nerti žemyn, praryti žmones ir visą jų 
pasaulį, tačiau gatvės žibintai užkirto jai kelią. 
Tuomet tamsa, kaip kokia pantera, suko ratus ir 
mintimis godžiai rijo apačioje besislepiančius gy-
ventojus.

O ten, gatvėse, gyvenimas sustojo. Niekas, net 
miesto gyvuliai, nedrįso pasirodyti žibintų akira-
tin. Jie sulindo po laiptais, smirdančiais šiukšlių 
konteineriais, įsilaužė į kioskus, net mašinose tu-
pėjo, kad jų kailio nepaliestų nereikalingos akys. 
Tuo tarpu žmonės prikišdavo po vieną kukulį 
prie užuolaidų plyšio ir stebėdavo tylią gatvę, tarsi 
toje tuštumoje būtų buvę kažkas matyti. Jie sukū-
rė grėsmes ir gyveno paralyžiuojančioje baimėje. 
Jiems vaidenosi, kad tarp blausių ir epileptiškai 
mirkčiojančių gatvės šviesų šlaistosi šešėliai, ku-
riuos metė tokie siaubai, kokių jie nebuvo regėję. 
Ir žmonės nė nenumanė, kad mato atspindžius to, 
ką patys sukurs netolimoje ateityje.

Taigi pasaulis tapo tylus. Tačiau ta tyla nebuvo 
tokia pati, kaip užmigusio miesto šurmulio anks-
tų rytą ar tuščių namų. Ši tyla buvo kaip įtempta 
guma ties plyšimo riba. Tu matei, laukei, ir tave tai 
žudė. Tave marino žinojimas to, kas turi įvykti, ir 
suvokimas, kad tas kažkas bus siaubinga, tačiau tu 
esi bejėgis. Todėl visų galvose telkėsi įvairūs jaus-
mai, kurie po truputį užpildė kaukoles ir grasino 
išlįsti laukan ištaškydami savo buveines.

Tačiau tyla tęsėsi neilgai. Žmonės išalko, ir 
tai reiškė, kad prasideda medžioklės metas. Kelias 
savaites mitus konservų atsargomis, visų akys go-
džiai krypo į užgesusias prekybos centrų iškabas. 
Tai buvo tarsi gelbėjimosi valtys skęstančiame Ti-

Enrika Pavlovskytė

Vieną rytą saulė nebepakilo

tanike, kurių, žinoma, visiems nepakaks. Tačiau šį, 
bent vienintelį kartą, išgyvenimo nebelems pinigi-
nės storis. 

Tyla susprogo garsiai nuvilnydama virš apte-
musio pasaulio. Žmonės lindo iš savo buveinių.

*** 

Nuaidi klyksmas. Užgęsta žibintas. Tamsa sru-
vena siaura gyslele horizontu žemyn.

Klykė vaikinas, kuris dabar paslikas tįsojo gat-
vės viduryje, o iš pakampių jį stebėjo smalsūs šaka-
lų kukuliai. Jų žvilgsniai glostė blyškų nelaimėlio 
veidą ir ant jo užkritusius auksinius plaukus. Švel-
nūs vaikiški bruožai ir rami išraiška, regis, protesta-
vo prieš kakle žiojintį peilio pjūvį. Dar visai jaunas, 
tačiau žudikai gimimo datos, regis, neklausia. Vie-
nas šakalas prisėlino ir švelniai bakstelėjo vaikiną, 
tada atsigrįžo atgal ir tarė:

– Šitas nešėsi šprotus.
Pakampėse nuvilnijo apmaudo kupini šnabž-

desiai, kurie peraugo į piktus niurzgėjimus. Žmo-
nės nepatikliai varstė vienas kitą akimis tarsi kuris 
nors užantyje slėptų šprotus. Jei kieno nors kišenė-
je būtų subarškėjusi nors ir tuščia skardinė, tasai 
jau gulėtų šalia vaikino. Visgi, suvokus, kad grobis 
jau dingęs kažkur tamsoje, žmonės išsiskirstė kas 
sau į pakampes.

Maždaug už poros namų po mašina gulėjo vy-
ras, prispaudęs veidą prie šalto ir drėgno asfalto. 
Jis stebėjo visą sceną nėmaž nekrutėdamas, ir net 
kai išsiskirstė žiūrovai, gulėjo it negyvas. Tik po 
geros valandėlės jis įsidrąsino tyliai iššliaužti iš po 
automobilio ir, dar kelis kartus apsižvalgęs, puolė 
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bėgti palei tvoras ir griovius, užantyje spausdamas 
tą nelemtą šprotų skardinę. Kas porą minučių jis 
baikščiai žvalgėsi sau per petį ir, vos tik išgirdęs 
įtartiną garsą, prisispausdavo prie šlapios žemės ir 
paslėpdavo veidą žolėse sulaikydamas kvapą. Ir taip 
su pertrūkiais bėgdamas jis pasiekė tamsaus miško 
pakraščius ir, nors namai buvo nebetoli, širdis pra-
dėjo kalatotis dar smarkiau. Nežinia, kas lindėjo už 
nebylių medžių kamienų.

Tyliai dėliodamas kojas ant samanotos miško 
paklotės, vyras pasiėmė ilgą pagalį, kuriuo baksnojo 
sau priešais it koks neregys. Kai lazda tyliai dunks-
telėjo į kažką kieto, jis pritūpė ir įsiklausė, ar kas 
nors nešnara aplinkui. Įsitikinęs, kad nieko negirdi, 
rankomis perbraukė per žoles, kol apčiuopė meta-
linę, neilgą grandinę. Smarkiai trūktelėjus medinis 
dangtis su ant jo pritvirtintomis samanomis atsivėrė 
išleisdamas laukan jaukų šviesos ruoželį.

***

Aitrus pelėsio ir drėgmės kvapas, sunki tvan-
kuma bei keistai jauki prieblanda apglėbė Jono 
pečius vos tik uždarius liuką. Jis lengviau atsiduso. 
Čia, pora metrų po žeme, jam atrodė, kad nuo visų 
košmarų jį skiria tūkstančiai ilgio vienetų. Turėti 
savo vietą. Štai viskas, ko žmogui užtenka. Tačiau 
vyras suprato, kad iš tiesų vietos jis neturi. Atėjus 
naujai dienai, prabėgus kelioms valandoms, visa, 
kas dabar jam atrodo kaip jo savasties dalis gali 
būti sutrypta ir sunaikinta. Jeigu atsiras galingesnė 
jėga, ji tikrai paverš jo namus. Viskas pasaulyje tėra 
galingesnės jėgos nuosavybė, o manyti kitaip būtų 
naivu. Vienintelis jam tikrai priklausantis dalykas 
buvo jis pats. Bet ir tai, tamsiausiose ir kliedesiuose 
skendinčiose akimirkose, išsprūsdavo jam iš delnų.

Jonas nusipurtė sunkius, nereikšmingus ap-
mąstymus ir nuklibinkščiavo per nedidukę patalpą 
iki šildytuvo, prie kurio gulėjo kažkokia skarmalų 
krūva. Tyliai pritūpęs šalimais, sunkia ranka pa-
glostė per spalvingas apsmurgusių audinių moza-
ikas, kurios nežymiai sumirguliavo po jo prisilie-

timo. Kažkur jų šerdyje girdėjosi tykus alsavimas, 
primenantis žemės ramumą prieš daugelį metų. O 
gal tai buvo neseniai. Tamsoje laiko niekas nebe-
skaičiavo.

Šitaip tyliai betupintį Joną suėmė sunkus ir 
nepaprastas nuovargis. Jo kūnas suglebo prie skar-
malų krūvos ir susirangė į embriono pozą. Kaulų ir 
mėsos masė kone sustingo ir tik labai įsižiūrėjęs ga-
lėjai pastebėti lėtai besikilnojančius šonkaulius. Ta-
čiau visa kita – viduje ir išorėje – perėjo į sąstingio 
būseną. Tik jo galvoje karštligiškai vijosi mintys.

Tamsa tirštėja. Nebenoriu eiti laukan. Lauke  vis 
kokčiau. Įdomu, kiek ilgai išgyventume laižydami 
aliejaus likutį iš konservų. Mirtis ateitų skausmingai. 
Kampe šautuvas. Trys šoviniai. Aš ir Kostas. Užteks. 
Tačiau tas mano suknistas bailumas. Bet juk geriau 
šitaip nei jų nasruose. 

Aštrus skausmas nugulėtame šone privertė Joną 
nutraukti apmąstymus ir apsiversti. Kažkur patal-
pos kampe gulėjo keletas skarmalų, ant kurių  būtų 
buvę patogiau gulinėti, tačiau jis neturėjo nei noro, 
nei jėgų atsikelti. Atsukęs nugarą vienintelei gyvai 
būtybei kambaryje, Jonas įsistebeilijo į sieną prie-
šais. Tai buvo betoninis, grublėtas ir pilkšvas dari-
nys. Jonas niekada nesilankė kalėjimo celėje, bet 
manė, kad taip atrodo jų sienos. Ir ką turėtų mąs-
tyti kaliniai, žvelgdami į tą pilkšvą masę? Kaip jų 
pačių smegenys nesuskystėdavo? Vyras pats iš savęs 
nusijuokė supratęs, kad kontempliuoja amoralių, 
kraugeriškų asmenų protinę būklę. Visgi kažkas vi-
duje kuždėjo, kad jie irgi žmonės. Bet truputį ir gy-
vuliai. Tačiau ir jis pats jautėsi kažkoks pusžmogis.

Lyg ir pilkšvoje masėje, lyg ir akių vokų tamso-
je išryškėjo kažkoks kiaulės ir žmogaus hibridas. Jis 
ar ji šaižiai kvykdamas vijosi plaukuotą žmogystą 
stirnos galva. Iššieptuose nasruose sublizgo kraujas 
ir jo lašai užtiško ant pakalnučių skaisčiai žalsvais 
koteliais ir baltais žiedais. Suterštas tyrumas. Tų pa-
kalnučių jūroje prabėgo du vaikai ir aš juos vejuosi. 
Man regis, vienas jų – mano Kostukas. Aš paliečiu 
jo petį, o atsisuka kaliausė, ir aš puolu bėgti, ta-
čiau klimpstu į kažkokią dervišką masę, kuri pa-
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skandino pakalnutes ir dabar susitelkė į pelkę. Nė 
nebandau gelbėtis. Aš pavargau. Atsiduriu tamsoje 
ir suprantu, kad skęstu tarp daugybės kitų veidų ir 
galūnių. Girdžiu klyksmus, mane tampo, drasko ir 
aplinkui – tik chaosas. Kažkas pikdžiugiškai kvato-
ja ir kartoja:

– Aš Jam sakiau, kad jūs tik gyvuliai... cha, 
cha... juk aš sakiau, kad jūs išsigimėliai, maitėdos, 
cha, cha!!! AŠ JUK SAKIAUUUUUUU!!!

Balsas peraugo į šiurpų riaumojimą, kuris ga-
lop tapo griaustiniu, ir Jonas pašoko iš savo snau-
dulio. Rodos, kad ta trumputė poilsio valandėlė 
išsunkė dar daugiau jėgų. Atsisėdus pasirodė, kad 
smegenys galvoje tiesiog plūduriuoja, todėl kiek 
sutriko koordinacija. Tuo tarpu akyse lengvai liejo-
si ir karusele sukosi keturios slėptuvės sienos. Nuo 
jų pilkumos atrodė, kad Jonas sėdi cemento mai-
šymo aparate.

Kai pasaulio fizinė būsena vėl tapo pastovi ir 
tvirta, pirmiausia akys užkliuvo už atverto liuko 
lubose. Jono širdis apsalo ir raumenys sekundę tar-
si apskritai nustojo egzistavę. Viskas, ką jis galėjo 
jausti, tai – įkyrus skruzdėlyčių fokstrotas galūnėse 
ir nuginkluojanti neviltis. Juos surado. 

Akimis greitai perbėgęs savo buveinę, jis netru-
ko pastebėti keturių tamsiais ir nutriušusiais rūbais 
apsirengusių žmogystų. Jų visų veidai buvo uždengti 
slidininkų kaukėmis bei akiniais ir Jonas bemat pa-
juto, jog tai – bevardžiai ir beasmeniai jo budeliai.

Vienas jų nusismaukė savo kaukę ir neva šiltai 
šyptelėjo. Šypsnys sukėlė prieštaringus jausmus – 
palengvėjimą pamačius lyg žmogiškos kilmės pa-
darą ir baimė suvokus šypsnio prasmę. Veikiai ir 
tas palengvėjimas išnyko, juk gerai pamąsčius tai 
buvo chimera. Žmogaus ir žvėries mišinys. Protas, 
patenkinantis gyvuliškus instinktus.

– Kuo būsite vardu? – tarsi galantiškai pasitei-
ravo žmogus, nedėvintis kaukės.

Kalbančiojo mandagumas kėlė šleikštulį ir 
norą išplėšti jam akis. Jis buvo apsimestinis. Tarsi 
plėšrūnas užliūliuotų aukos budrumą, besiruošda-
mas pulti. Jonas neatsakė.

– Nagi, tu, matyt, nesi labai protingas, jei neat-
sakai į klausimus ginkluotam žmogui.

Vyriškis nusimetė nuo peties juodą odinį dir-
želį ir ant jo linksmai susiūbavo juodu metalu žvil-
gantis automatas. Jonas susiraukė, mat pasijautė 
silpnas ir visiškai priklausomas nuo priešais stovin-
čio budelio. Nenoriai sumurmėjo savo vardą.

– Aha, šaunuolis, o kas štai ten prie tavęs?
Nejučiomis Jonas prisislinko arčiau Kostuko. 

Žūtbūt norėjo apsaugoti berniuką, tačiau nema-
loni nuojauta viduje sakė, kad galbūt ir nepavyks. 
Instinktyviai, nors puikiai suprasdamas, kad bergž-
džiai, jis sumelavo:

– Tai tik skudurai.
– Argi?
Budelis ir vėl saldžiai nusišypsojo ir nukreipė 

automatą į tuos tariamus skudurus. Jonas savo 
ruožtu šoktelėjo ir kūnu juos uždengė ir jų viduje 
kažkas dusliai suaimanavo.

– Na, matai, regis, ne tik skudurai.
Į šiuos žodžius vyras gavo tik įniršio kupiną 

žvilgsnį, bet jis atsimušė tarsi į sieną. Staiga budelio 
veidas persimainė į rimtą ir dalykišką išraišką. Nė 
nesudrebėjęs nusitaikė į skudurus ir penkis kartus 
iššovė. Jonas sukliko ir puolė kapstyti ryšulį. Jam 
ant rankų, veido ir drabužių tyško šiltas kraujas. 

– Tu nemanyk. Aš nesu blogas. Žinai, aš tar-
si mirties įnagis, o ji juk nėra bloga. Tai natūralus 
gyvenimo procesas, kurį dažnai nuvertiname, nes 
jis yra skaudi mūsų silpnumo ir laikinumo tiesa. 
Tai klaidingas požiūris. Manau, turėtume žvelgti į 
mirtį kaip į išganymą, o ypač šiuo metu.

Šiltos, tėviškos akys įdėmiai ir su kažkokiu 
keistu nerimą keliančiu švelnumu žvelgė į Joną. 
Taip šeimininkas žiūri į mylimą šunį, kai nukreipia 
šautuvo vamzdį į jo snukį. Rodos, elgiasi šuniškai, 
bet kartu ir šventuoliškai, didvyriškai. Perkopia 
savo žmogiškus artumo jausmus ir nuspaudžia gai-
duką, kad išlaisvintų gyvūną. Tik šuniukas tuomet 
supranta, kad buvo ne draugas, o nuosavybė. 

Tuo tarpu Jono ausys atmušė tuos šizofreniškus 
plepalus, o visas jo dėmesys buvo sutelktas į kau-
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lėtą vaiką rankose. Jam norėjosi nuvalyti tą raudo-
ną skystį ir pabudinti berniuką. Jis taip ir padarė. 
Trynė rankas, kaklą, drabužius, kol berniukas nė 
nebepriminė vaiko. Jonas sustojo. Giliai ir trūkčio-
jamai kvėpavo.

– Tu esi gyvulys, šlykštynė, – iškošė.
– Na, o jūs – išganytos Dievo avelės. Gėrio ser-

gėtojai. Kovotojai, – nusišaipė budelis.
– Mes tiesiog žmonės, – po ilgos tylos dreban-

čiu balsu atsakė.
– Aha, jūs gi nepasiduodat visai tai tamsai, 

kitų neskriaudžiate, stengiatės išgyventi. Bet matai, 
drauge su tamsa atėjo nauji laikai. Jūs esate paskuti-
nieji žmonės, turintys užleisti vietą naujai rasei.

Jonas atsisuko į budelį, kurio akyse spindėjo 
pakvaišėliškas pasimėgavimas. Jis didžiavosi  savo 
darbais kurie perteikė tą mesijišką filosofiją. 

–  Bet tu nesijaudink,– tęsė jis, – aš sodinu tave 
į Nojaus arką. Tie, kurie lieka čia, yra arba mirę 
arba  pasmerkti, o tu... –  jo balsas įgavo didingo 
karališko skambesio, – o tu išplauksi į kitas platu-
mas, kur galbūt būsi kartu su savo kovotojais. Tau 
nebereiks kartu su mumis dusti šitame karste. 

Ir štai šeimininkas nukreipia metalinį vamzdį 
į šunį. Ir Jonui rieda ašaros, nes jis vis dar tiki. Jis 
tiki, kad iš ten pabirs saldainiai, o ne rūsti mirties 
valia. Jis tiki, kad jie visi tėra žmonės ir kad, jei 
pasistengtų, galėtų išsigelbėti. 

Pokšt.

Linarto Tuomo nuotrauka
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Ne agrarinė poema

Prosenelio nekankino
Dangiškos bėdos
Nereligingas mat buvo
Žemė pasiėmė jo kūną
Šaknimis į dangų

Penkios karvės
Ir du raukšlėti batai

Žalvaris ir juokas
Grūdino bernystės metais
Ir su metais – vis lėtesnis
Su sovietine miline
Viduryje sodžiaus
Šnibždėjo užkeikimą
Senajai savo pypkei

Ūsais kaip Nyčės
Glostė vėjo žaizdas
Kvėpavo į šiltą aslą
Žiūrėjo į vienatvės žaizdrą

Pernelyg mažais plaučiais
Alsavo Žemės duoklę

Laisvas protu
Įkalintas kūne
Atgulė pavasarį
Po savąja obelim

Ir iki šiol girdžiu
Archajišką aimaną
Sudunksėjus obuoliams.

Airidas Labinas

Joninės

  Johno McLaughlino ritmu

Lapsėjau per lauką su taškuotu chalatu
Šventąją Knygą prie krūtinės prispaudęs
Išgręžiau vėją ir delne sužydėjo

Trys pomidorai

Žalmarškis per lauką lapsėjau
Iš dešinės debesys kyšo
Iš kairės – krioklys verda spalvas
Atspalvius veria 
O viršum – šypsos 
Dieviškas shakti

Ir kartais pagaunu save
Ir kartais taip tyliai girgždu
Taip tyliai žaviuosi

Kaip šoki Viešpatie bulvių laukuos

all is bliss
all is blessed

Linarto Tuomo nuotrauka
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Užkoduoti jausmai

elektroniniai šypsniai
ekrane
kartais iškalbingesni
nei realybės
liūdnos akys

ir lyg du 
nususę akrobatai
einame
telefoniniais laidais
į vienas kito širdis

ir gal įsimylėjėliais
nebūsim
akim nešnibždėsim
banalybės
o gal po daugel
metų ir pamilsim
kaip pamilsta
karvės

piemenius elektrinius
 

Nesupratingumas

šviesią dieną
juodas miškas

pažaliavusiam žmoguj

Klaida

  vieną naktį prabudau 
ištiktas Šacho.

patikėjęs suklupau prieš jus – 
Teisėjų Minią –
atskleidžiau kombinacijas
visas 

ir likau ne šventas riteris 
o pėstininkas 
vienas vidur juostos ugnies
smerkiantis
save svetimom akimis

ištėkštas ant jūros kranto
regiu
šokį į kurį 
nenuėjau mokykloj
kur susikibę rankomis
vorele ėjo per salę lyg
Bergmano kine 
apie antspaudus 

ir apokaliptišką
nuospaudą atsiradusią 
dėvint nepatogius 
šventųjų batelius

bet kitąkart kai šokis
Žemėj bus baigtas ir tik 
liepsnos šoks pirštais
šventųjų

susėsiu su Mirtimi
paskutinę partiją
šachmatais sužaisti
ir šįkart –

nemokėsiu pralaimėti
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Jeigu vėl sapnuosiu žvejybą

tėve prašau  paleisk
tėve paleisk jį atgal
atgal į jūrą
mėlyną bedugnę
leviatano tuštumą
tėve prašau nebegriežk dantimis – 
tai lyg pjūklas pjausto mūsų valtį

tėve atleisk žuvims ir
vandenynui kad sūrus –
tai neprašytos dievo ašaros

tėve paleisk jį atgal į jūrą
šitam dievui trūksta vandens
o man trūksta oro tėve

prašau užbaik šitą odisėją
kol nevėlu
žinau kad visa tai –
ne iš piršto laužta 

bet aš juk silpniausias 
tavo palikuonis
trumpos rankos trumpos kojos
ir vaikiški skruostai

dieve aukščiausiasis prašau 
plaukim atgal į krantą
tėve aukščiausiasis

prašau paleisk atgal
atgal į jūrą
keturmetį mano kūnelį

Gimtadienis

prosenelė – 
moteris buvus iš garbios
genties 

kartojo,

kad, regint mirusiuosius,
traška ausyse.

***

1

snapu į kaulus įsikaliau
ištremtas iš dangaus
tarpininkauju tarp vakuumo 
ir dūzgiančių pasaulių avily
maskatuoju apkandžiotu liežuviu 
prašau šventasis šunėke 
tik leisk prieš tremtį 
pažvelgti pro inkliuzą

į pamuštą Viešpaties akelę

2

ausyse ošia planetos
ir šlamant rudeniop 
nurusvėja Oriono krantas
mano šuo išsilaižo žvaigždes
ir žaizdą danguj palieka
praskiepą tarp Atlasų dviejų –

tai bus nauja Visaėdžio akis
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Achilo paskutinė kova

praeitam gyvenime achilas buvau
nevykėlį kulną turėjau
moterys raudojo manęs
o vyrai karštai  pavydėjo
ieties patrakusių hado akių
saulė glostė man skydą
turėjau šunį aklą homerą
už garbę už šalį aukščiau
buvau beprotiškai mylėtas
bet kulnas bailys sąmokslą rengė
ir kritau pervertas eilėraščio plunksnos
ir trypė raumeningos stoikų kojos
ir motina manęs negailėjo

praeitam gyvenime achilas buvau
ateinančiajam –
 
būsiu šuo

Kartais ir šitaip

ir jeigu
vėl
kada nors būsiu
žmogus

pasilabinsiu 
už tuos
kurie nebuvo

ir jeigu
vėl 
kada nors būsiu
tylesnis
už žodžius 
poetas −

nebūsiu

labinas. 

Belaukiant 

 
išspjautas į krantą.
 kraujo purslai.
  minčių dumblas.
saulė nubrozdina šonus.
 gremžtuvu iš antikos
  iškerta kryžių.
nugremžia odą.
mėnulio pjautuvas nuskuta
 plaukus. 
  nuskuta
baltus gyvplaukius baimės.
naktis many pagimdo uostą.
 mokėjau plaukti dar negimęs.
vėjas pažadina geismą.
 mirtis užpusto baltą veidą.

iškalsiu taisykles.
 visas iki vieno.
kad priimtų į gentį 
 paslėptą veidą.

aš buvau aš.
 bet dabar jis išėjo.
  pusiau luptas.
pusiau skustas.
šis pasaulis buvo.

 bus.

dumblas. 
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D.: Mano tėvo laidotuvėse prieš dvylika metų 
fotografo nebuvo. Viskas vyko kelias dienas, kaip ir 
jo tėvo laidotuvėse – kad spėtų atsisveikinti drau-
gai. Paskutinį vakarą prieš laidotuves, kai liko tik 
šeima, jauniausia tėvo sesuo sukvietė visus prie 
karsto. Žiūriu, stovi jos vyras su muiline, o ji su-
statinėja mizansceną. „Ką čia darot?“ – klausiu. „Ir 
tu stok, turėsim atsiminimui“, – atsakė ji. Sakiau, 
kad tėvui tas cirkas nepatiktų. O ji man vis vien – 
stok ir tylėk. „Jeigu jums nesvarbu, ką jūsų brolis 
galvojo, ir nepasitikite savo atmintimi, fotografuo-
kitės, bet manęs čia nebus“, – pasakiau ir išėjau. 
Kilo isterija. Kiti, kad nuramintų šeimos lepūnėlę, 
fotografavosi. Dar pridūriau: „Tik pasistenkit, kad 
aš tų nuotraukų niekada nepamatyčiau.“

K.: Žinau apie ką tu. Savo tėvą laidojau sau-
sį, irgi panašių reikalų buvo, tik aš tyliai ištvėriau. 
Man apskritai buvo nesuvokiama visa žemaitiška 
laidotuvių procedūra.

D.: Savo tėvą laidojau irgi sausį. Pabandyk susi-
rasti S. Parulskio novelę ar apsakymą apie tėvo laido-
tuves, nepamenu pavadinimo. Gal kažkaip panašiai 
ir bus. Pamenu, net sukrėtė, kaip panašiai jaučiausi.

K.: Po ranka turiu tik Sraigę su beisbolo lazda. 
Kiek prisimenu, ten tekstai vietomis tokie naivoki, 
tai turbūt tas, apie kurį kalbi yra kitoje knygoje. 
Paieškosiu.

D.: Nepatikėsi, aš dar iki šiol vietomis naivokai 
elgiuosi.

K.: Tikiu. Prieš žiemą reikėjo apsispręsti, ku-
ria tema rašyti darbą Akademijoje. Darbą pradėjau 
rašyti dar tėvui gyvam esant, jis pats man ir pado-
vanojo tą savo negatyvų archyvą. Žinai, paprasta 
kartoninė dėžutė su dafiga fotojuostų. Šiaip jau 
turėjau numatęs tokią menotyrininkišką šabloninę 
temą – Kauno Neries krantinė fotografijose. Bet kaž-

kodėl nutariau, kad nifiga – reikia pramankštinti 
tėvo archyvą, gi ne šiaip sau jis man jį davė. Buvau 
užmetęs akį į jo turinį vos tik gavau, bet pernelyg 
stipriai nesigilinau. Pagalvojau – o, puiku, rašysiu 
apie „buitinę fotografiją“. Tipo šeimos albumai, 
negatyvai, archyvai ir t. t. Kaip įrankį turėjau tėvo 
archyvą ir pradėjau kažką rašinėti ir skaityti. Kai 
sausį sužinojau, kad viskas, tėvui rankos nebe-
paspausiu, ėmiau žiūrėti, skenuoti ir kažkokioje 
moralinėje komoje per netekties spazmus vis tiek 
bandžiau visapusiškai gilintis į tos dėžutės turinį. 
Niekaip negalėjau suprasti, kodėl ten tiek daug 
laidotuvių fotkių. Paklausiau senelio. Papasakojo, 
kad jis pats fotografuodavo laidotuves, o kai sūnui 
sukako dešimt metų, davė jam fotoaparatą ir ėmė 
tampytis jį fotografuoti laidotuvių po visą Žemai-
tiją drauge. „Kad žinotų, kaip kapeiką uždirbti“, – 
sakė. Taigi gavau kelis šimtus metrų svetimų ir savų 
laidotuvių kadrų, ir tapo aišku, kad mano tema – 
laidotuvių fotografija. Kažkokia lieva, skaudi, ne-
maloni tema. O žinai, aš vis pagalvodavau tada, 
kad va, aš rašinėju apie laidotuvių fotografiją tik ką 
palaidojęs ilgametį laidotuvių fotografą, o gyveni-
mas už kampo iš manęs juokiasi.

D.: Ne ne, vyruti, tu čia labai įdomų dalyką 
darai. Tai, kas asmeniška, yra labai vertinga. O dar 
toks tyrimas! Aš tokių fotografijų ir albumų irgi 
esu labai daug prisivartęs vaikystėje landžiodamas 
po senelių stalčius. Jos šiurpios. Visada stengdavau-
si praversti, bet nejučia užsižiūri į kokį nabašnyką 
labai labai ilgai. O po to į tuos pozuotojus šalia, 
kurių daugumą pažįsti. Turbūt dar tada, būdamas 
vaikas, žinojau, kad tame niekada nedalyvausiu. 
Betgi žiūrėjau. Keista man. Pavyzdžiui, fotografas 
Afganistane pribėgęs fotografuoja mirštantį, po to 
gauna Pulitzerį. O kaip čia su morale? Tipo, toks 

Apie tėvą, fotografiją, 
laidotuves ir žmones
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darbas, profesija? „Kapeika“, kaip tu sakai? Mano 
tėvas, be to, kad buvo inžinierius, grojo triūba ga-
myklos orkestre. Žinau, kad keliose laidotuvėse yra 
ir pats grojęs. Chaltūra, kaip jie sako. Kapeika. Kai 
man buvo septyniolika, tėvas įėjo į mano kambarį 
ir visiškai „ne į temą“ sako, – „kai numirsiu, pa-
sirūpink, kad per laidotuves pučiamųjų nebūtų, 
geriau paleisk styginius iš mago. 

K.: Va taip va. Mano tėvas panašiai sakė. Matyt, 
būdamas žemaitis, puikiai žinojo, kaip jie triūbi-
ja tris paras. Jis buvo man sakęs: „Nu nachui tas 
dūdas... Geriau jau A. Pugačiova arba Nu, pogodi! 
muzikėlė.“ Tiesą pasakius, tai turbūt buvo pirmos 
rimtos laidotuvės mano gyvenime. Gal dėl neįpras-
to bendravimo ir santykio su tėvu man nebuvo nei 
baisu, nei liūdna, bet jaučiausi keistai – tarsi žemė 
po kojomis ėmė ir suminkštėjo. Galvojau – gyve-
ni, gyveni, ir bam, supranti, kad viskas yra chujnia 
ir gali baigtis bet kada, nors ir dabar. O paskui, 
sėdėdamas ant šaltų bažnyčios grindų, ilgai galvo-
jau, kodėl apskritai egzistuoja visi tie laidotuvių 
marazmai – pietūs ir visa kita. Man atrodo, laidoji-
mas – toks gana privatus dalykas. Turiu minty tai, 
kad su savimi išsišneki, susidėlioji viską į vietas, 
išsiaiškini, atsisveikini su žmogumi ir eini namo. 
Vienas košmariškiausių dalykų tą dieną buvo ma-
tyti raudančius ir į kapo duobę lipančius savo tėvo 
tėvus. Viskas vyko Latvijos pasienyje, ir turbūt net 
estai girdėjo gailų šauksmą: „Leiskite mane į duobę, 
aš vaiko vieno neužkasiu.“ O po visko jie užvalgė 
kotletukų, barščių, išgėrė šnapso, ir pasipylė anek-
dotai ir kažkokie keisti bandymai iš visko padaryti 
prikolą. „Gal tau, vaikeliukai, sumuštinį su „ikra“ 
sutept?“ Sėdėjau ir nežinojau, ką jiems atsakyti.

D.: Aš tai daug mačiau tų laidotuvių. Visur tas pats 
su kotletais. Kai buvau jaunesnis, pykdavau, o vėliau, 
pats žiemą sušalęs kojas, valgiau kotletus po draugo 
laidotuvių. Ir šnapsą gėriau. Kas tai – degradacija ar 
tradicija? Na, Afrikoj kai kurios tautelės apsipučia ir 
su šokiais neša laidoti tėvą. Kad jam linksmiau būtų 
keliauti į dausas. Ką čia gali žinoti...

K.: Man atrodo, kad čia, kaip ir visur kitur, 
labai savanaudiškai žiūrima. Turiu minty tai, kad 
tie, kurie laidoja, dažniausiai verkia ir rauda ne dėl 

žmogaus. Jiems savęs gaila. Taip. Beje, man labai 
patiko šiandien išgirstas vieno žmogaus pasisaky-
mas, jog jis tiesiog vengia laidotuvių. Nesvarbu, ar 
mirė artimas, ar ne, jis stengiasi nenueiti į laidotu-
ves. Aišku, tenka susidurti su žmonių nesupratimu 
ir t. t., bet aš galvoju, kad tai turi būti kiekvieno 
asmeninis reikalas. Beje, močiutės laidotuvių fotkes 
tam irgi naudoja: „Neatsimenu, ar jis buvo Mary-
tės laidotuvėse ar nebuvo. Palauk, einu pažiūrėsiu.“

D.: Šiaip žmonės praktiški yra. Aš ir karstą ne 
vieną kartą esu nešęs. „Va, tu tinki pagal ūgį, imk 
kampą“, – pasako, ir neši. Jo jo. Nuo to, buvai lai-
dotuvėse ar ne, priklauso pagarbos kaime tau lygis. 
Giedoriai iš to gyvena irgi. Kaime garbė buvo gie-
doti per laidotuves.

K.: O iš visų laidotuvių, kiek prisimeni, ar bent 
kartą matei užsakytą fotografą? Ne šiaip vietinius su 
fotoaparatais, o kaip vestuvėse – nupirktą žmogų?

D.: Jo, buvo. Per senelio laidotuves. Labai grei-
tai viskas padaryta buvo. Fotografas buvo tylus 
kaip žemė, o šeimos keitėsi prie velionio. Visi, kaip 
susitarę, gailias akis į jį nukreipdavo. 

K.: Aš vis  žiūriu į tuos archyvinius kadrus ir 
galvoju – įdomu, ką jie galvoja, visi tie, stovintys 
šalia karsto. 

D.: Nieko negalvoja. Galvoja apie viską, tik ne 
apie tą karste.

K.: Kai kurie apsiverkia. 
D.: Ir, matyt, labai džiaugiasi ta nuotrauka.
K.: Skaičiau, kad buvo toks prietaras: kai, gie-

dant vieną iš giesmių visiems stovint, užgęsta kuri 
nors žvakė, žmogus, stovintis arčiausiai užgesusios 
žvakės, mirties bus paliestas greičiausiai. Negaliu 
apie tai negalvoti, nes, žiūrint tas nuotraukas, toks 
vaizdas ir susidaro – visi žiūri į tą žvakutę ir, atrodo, 
beveik patys ją ir pučia, jau laukia, kada ta nelem-
ta gyvenimo įtampa baigsis. Net nežinau, kas tai 
yra – gal senas ir po truputį nykstantis mentalite-
tas? Kaip ir kalbant apie tai, ko prašo žmonės prieš 
numirdami ar šiaip galvodami apie savo laidotuves. 
Gimsta žmonės su mirties idėja, gyvena apie mirtį 
galvodami ir miršta lygiai taip pat. Visą laiką viskas 
blogai: sninga, vadinasi, jau metas mirti. Močiutės 
sako, kad jei karvės blogai ėda – reiškia mirsim. 
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Varna į langą pabarbeno snapu, viskas, pyzdec, 
mirsim. Karoče, visi mirsim. Močiutės ir diedukai 
gyvena, juodai dienai kaupia, į kojinę deda pinigą. 
Tada sulaukia tokio amžiaus, kai jau net ir verkti, 
kad mirsim, užpisa, ir nusiperka grabą, įkapėms 
gražius rūbelius, naują lenkišką blizgantį plastikinį 
rožančių ir šventą paveiksliuką: „Oj, atgulsiu, oj, 
kaip aš atgulsiu, oj, kaip bus.“ Viską pasideda svir-
ne ir kasdien dulkes šluosto, laukia, glosto tą grabą. 
Kiek prisimenu kaimus, kuriuose lankydavausi ir 
tebesilankau šiandien – visur tas pats. Jie didžiuo-
jasi tuo ir nusiveda parodyt, tuo pačiu maršrutu ei-
dami apžiūrėti agurkų, pomidorų ir kiaulių. Okay. 
Grįžtam prie nuotraukų. Šiaip jose viskas atrodo 
kaip numirėlių traukinys. Fotografas stovi tame 
pačiame vagone su numirėliu ir važiuoja pro tas 
bukas mordas, kurios, blet, žiūri bet kur – į trauki-
nio ratą ar vagono konstrukciją, bet tik ne į nabaš-
nyką. Kai žiūri į juostą kaip į vieną kūną, vaizdas 
toks: kadras ant kadro kaip filme, keičiasi veidai 
prie karsto, pagal visas įmanomas hierarchijas – tė-
vukai, senoliai, vaikai, broliai, pusbroliai ir visi kiti.

D.: Aš ir sakiau, kad mane gali sudeginti ir į 
Folgers kavos induką kaip filme The Big Lebowski, 
ar bet kokį, kokį ras. Ai, bet vis tiek kaina panaši. 
Ir dar žinai, svarbu be didelių ceremonijų. Išvis be 
ceremonijų būtų idealu, bet su tuo Folgers jau vis 
tiek būtų ceremonija, tik kitokia.

K.: Taip, bet kokiu atveju ceremonija. Žinai, 
kaip būtų be ceremonijų? Kaip vienoj Parulskio 
novelėj – senis numirė ant taburetės, taip ir liko. O 
tada jį kiaurai peraugo medis. Bet blemba, kai taip 
pasakoji, tai ir čia ceremonija...

D.: Nu jo. Maždaug, aš irgi krūtas, man pochui, 
galit susisukt mane į kasiaką.

K.: Geriau pagalvojęs, nežinau nė vienos istorijos 
be ceremonijų. Net literatūroj mėgstamas „supūsiu 
su kirminais ir mane suvalgys varlės“ yra ceremonija.

D.: Per mano draugo laidotuves, kuris pasiko-
rė prieš kokius septynerius metus. Priešistorė. Jis 
atėjo pas mane penktadienį ir sako: „Man pizda, 
neatlaikysiu.“ – „Palauk, grįšiu iš vestuvių ir, jei vis 
dar norėsi, aš pats tave nušausiu“, – atsakiau.

Skambina man esant tose vestuvėse, begeriant 
jau kelintą dieną, sako – jis tą padarė. Verkiau, ži-

noma, girtom ašarom kokias penkias valandas kra-
tydamasis namo. Tai va. Irgi buvo žiema, laidojom 
Ramygaloj. Rauda mergelės, artimieji, kolegos. Aš 
stoviu atokiau, gerokai per plonai apsirengęs, šalta. 
Žiūriu, kitas draugas irgi per plonai apsirengęs ir 
purtosi – ir nuo šalčio, ir iš juoko, bando tvardytis. 
Akimis man rodo į vieną duobkasį, kuris megztinį 
į kelnes susikišęs, o per atsegtą kelnių užtrauktuką 
to megztinio gabalas kyšo. Nors mirk iš gėdos. Ge-
ras gi draugas buvo, vienas geriausių. O juokas per 
jo, ne ko kito, laidotuves, isteriškas. O dar veidas 
duobkasio pachmielnas, bet pamaldus, nes gi kle-
bonas kažką vapa sušalęs. Vot i vse dela. Pakvietė į 
gedulingus pietus. Aišku, kad nuėjom, net nubė-
gom, nes baisiai šalta, ir niekas į Vilnių neskuba 
parvežti. Prasidėjo: kotletai, degtinė, galiausiai prie 
kažkokio jauno kunigo prisitryniau, ir jis parvežė 
mane namo į Vilnių. Laidotuvės...

K.: Nu jo. Turbūt daugeliui keistai skambėtų 
tavo istorija ir, matyt, net pyktų ant tavęs už visa 
tai. Bet tavo draugas nebūtų pykęs.

D.: Jis tai tikrai nebūtų pykęs. Be to, tai tikrai 
geriau negu lipti į duobę, o vėliau prisigėrus žviegt 
iš laimės.

K.: Dabar pagalvojau, kad visoj šitoj istorijoj 
žiauru turėjo būti tau suvokti, kai sužinojai, kad 
buvai labai arti, kai reikėjo, bet nepadėjai. 

D.: Mačiau aš irgi lipimų į duobę. Alpimų irgi. 
Žmogus – ir paprastas gyvūnas, ir sudėtingas tva-
rinys. Nesuprasi, kur laužia dramą, kad palikimo 
daugiau atriektų, o kur iš tiesų isterija apėmė.

K.: Žinai, kas man dar neaišku? Tavo papasa-
kotoj istorijoj tas žmogus buvo draugas, jus kažkas 
siejo, kažką veikėt, buvot. Tu žinojai, kas jis per žmo-
gus, va, dabar gali drąsiai pasakyti, kad jis tai tikrai 
nebūtų pykęs už žvengimą iš duobkasio klyno. Mano 
tėvo atveju žiauru buvo tai, kad jis, jaunas būdamas, 
viską susigadino, sėdo, išėjo ir liko niekam nereika-
lingas – darbo nerasi, šeimos nebėra, daug varveklių 
nuvarvėjo per tą laiką, grąžint nieko negrąžinsi, 
bet nu ką, gyveno žmogus, darė ten sau provinci-
joj spektaklius, kažką veikė. O visi visą laiką engė, 
vengė ir visaip kitaip važiavo ant žmogaus – tu čia tą 
supisai, aną. Aš irgi tos pagiežos atsikandau, dėl to ir 
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mes kitaip bendravom, nei paprastai tėvas su sūnum 
bendrauja. Bet ryšį vis tiek palaikiau, kalbėdavomės, 
susitikdavom, jokio pykčio nelaikiau. Ir tėvui mirus, 
tie patys besipiktinantys juo giminės man pradėjo 
skambinti ir aiškinti, kaip blogai, kad aš dar neat-
važiavęs prie tėvuko mirusio pasėdėt. Vilniuje tuo 
metu buvo toks periodas su begale kraustymųsi ir 
statybomis, ir negalėjau taip mesti savo dar, ačiū 
Dievui, gyvos mamos su visais reikalais ir išvažiuoti. 
Todėl ten nesėdėjau ir, kaip jie, tris paras neblioviau. 
Kai su broliu atvažiavom  paryčiais laidotuvių dieną 
ir įėjau į salę – visi nutilo, o aš einu pas tėvuką ir gal-
voju – visai kaip į save žiūrėčiau. Buvom labai pana-
šūs. Žinoma, išgirdau daug priekaištų – kaip aš taip 
galėjau, juk tai mano tėvas, jie čia dvidešimt valandų 
jau verkia, o aš ką, čimodanus namie su mama kraus-
tau. Sakau jiems: „Debilai jūs, su žmogum, kol gy-
vas būt reikėjo, ir apie jo svajones pastatyt spektaklį 
Jurbarko kultūrnamy pakalbėti, irgi kol gyvas buvo.“

D.: Čia tas pats, kaip su mano tėvo seserim. Aš 
nesifotografavau. Ji man sako: „Tu dar verksi, kad 
neturi šitų nuotraukų.“ Aišku, aš jai nepriminiau, 

kai prie mirštančio tėvo, atėjus mamai, ji tyliai 
sakė: „Žinai, gal jau reikia pagalvoti, kiek maisto 
reikia laidotuvėms, gal jau kiaulę užsakinėt rei-
kia...“ Man atrodo, kad mes jau parašėm tau darbą.

K.: Jo, beveik parašėm. Tik nuo fotografijos 
nukrypom. Karoče. 

D.: Jo, karoče, labanakt.
K.: Prieš labanakt dar biškį. Vienu metu gimi-

naitis išsitraukė Chesterfield  cigarečių pakelį ir pa-
davė man. Sako: „Čia paskutinis tavo tėvo cigare-
čių pakelis ir paskutinė cigaretė. Galvoju, reikia tau 
atiduoti, ir tu žinosi, ką su tuo veikti.“ Tėvas man 
visada asocijavosi su šitais dalykais – jis visada rūkė 
ir visada fotografavo arba filmavo. Dabar turiu du 
brangiausius jam dalykus – cyzą ir fotkes.

D.: Surūkei?
K.: Ne. 
D.: Išbyrės.
K.: Neišbyrės. Su visu pakeliu tą cigaretę suki-

šau į stalinį laikrodį.

Pokalbį parengė Karolis Sabeckis

Nuotraukos iš E. S. archyvo
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Paroda Moralės refleksas puikiai iliustruoja teigi-
nį, kad šiais laikais menu gali būti laikoma beveik 
viskas be išimties. Čia menas papildo kuratorės Hei-
di Ballet sociologinį tyrimą moralės kitimo tema, 
kuris pateikia neįprastą požiūrį į moralę kaip į žmo-
giškųjų instinktų išdavą kilus socialinės struktūros 
griūties rizikai. Toks jausmas kaip „nerimas dėl mo-
ralės“ nėra iš esmės racionalus, dažniausiai žmonėms 
iškyla nemotyvuotomis formomis, yra gana smarkiai 
paveiktas subjekto prigimtinio išlikimo poreikio ir iš 
to kylančios agresijos prieš silpnesnį. Dėl to, ir žvelg-
dami į istoriją per moralės prizmę, nepastebėsime, 
tarkime, ekonomikos istorijai būdingo chronologiš-
ko tobulėjimo, moralės istorijai būdingas grįžimas į 
praeities taisykles, panašus į raumenų susitraukimą 
ir atsipalaidavimą reaguojant į aplinkos dirgiklius.

Parodoje moralės normų cikliškumą galima 
atpažinti pirmiausia skaitant detalius stendus, jie 
remiasi tik filosofijos teorija ir istoriniais įvykiais 
bei yra sukonstruoti pagal teminį panašumą: kal-
bama apie lytiškumo problemas, meno kūrinių 
cenzūravimo klausimus, moterų emancipaciją, 
supažindinama su įdomia eugenikos disciplina, jos 
kaita Europos valstybių radikalėjimo XX amžiaus 
pradžios–vidurio kontekste. Kad būtų supranta-
miau net ir neapsilankius parodoje pajusti tuos 
konvulsyvius moralės judesius žmonijos gyvavimo 
perspektyvoje, pailiustruosiu keliais man labiausiai 
patikusiais stendų pavyzdžiais: praėjusio amžiaus 
devintame dešimtmetyje JAV prasidėjo AIDS epi-
demija, kuri daugiausia buvo siejama su lytiniais 
homoseksualių asmenų santykiais. Ši liga suteikė 
pretekstą konservatyvių pažiūrų žmonėms, tarp jų 
krikščionių dvasininkams, viešai lieti neapykantą 
ant kitokios lytinės orientacijos žmonių ir visaip 

Aistė Liuka Jonynaitė

Provokatyvus diskursas, 
vaikeli nemarus

kaip riboti jų laisves. Todėl, kai 1988 metais jau-
nas fotografas Robertas Mapplethorpe’as surengia 
keliaujančią savo homoerotinio atspalvio turinčių 
nuotraukų ciklo Tobula akimirka parodą, neilgai 
trunka, kol kelios JAV galerijos griežtai atsisako 
priimti menininką savo erdvėse dėl iškilusios grės-
mės netekti priešiškai nusiteikusios vyriausybės 
finansavimo. Taip XX amžiaus pabaigoje vienoje 
pažangiausių pasaulio valstybių atsiranda meno 
cenzūra. Netikėtai toks cenzūravimo spazmas pas-
tebimas ir Jameso Joyce’o romano Ulisas leidimo 
istorijoje: ši knyga dėl kelių erotinių epizodų sukė-
lė pasipiktinimą Amerikos visuomenėje, kuris vė-
liau peraugo į įstatymu įtvirtintą normą uždrausti 
amoralią literatūrą neatsižvelgiant net į tai, kokia 
menine verte ji pasižymi. Toks teismo sprendimas 
JAV vėliau padarė įtaką ir Anglijos gyventojams, 
kur, neilgai trukus, vienas kūrybiškiausių moder-
nistinių romanų pašalinamas iš literatūros istorijos. 
Raumens atsipalaidavimas, vaizdžiai kalbant, šioje 
istorijoje įvyksta tik ketvirtame dešimtmetyje, kai 
leidyklos Random House (pavadinimas turbūt irgi 
ne veltui!) redaktoriai pagaliau atsikvoši ir ima rei-
kalauti vyriausybės leidimo nepamainomam Ulisui 
publikuoti ir taip abiejų šalių visuomenės atsibun-
da iš egzaltuoto krikščioniškojo kvaitulio.

Turbūt teisingai bus menotyrininkės Linos 
Michelkevičės pastebėta, kad, nors moralė apima 
labai įvairaus pobūdžio elgesio normas, parodoje 
daugiausia figūruoja lytiškumo ir moterų emanci-
pacijos klausimai. Visų pirma jie pastebimi niujor-
kiečių menininkių grupės Fierce Pussy aplikacijoje, 
skirtoje mirusiesiems nuo AIDS atminti. Tai ilius-
truoja ir Karol Radziszewski homoseksualų meni-
nio renginio dokumentacija bei švelniu erotizmo 
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atspalviu boluojantys Lino Jablonskio priešiniai, 
tampantys erdve, kur susitinka autoriaus pasą-
monėje užsifiksavę atsitiktiniai žmonės. Moterų 
teisės nagrinėjamos Joachimo Koesterio trumpa-
metražiame filme Apie dvasias ir tuščias erdves. Šis 
filmas, mano suvokimu, yra vienas originaliausių 
objektų parodoje, todėl yra vertas platesnio apta-
rimo. Šį kūrinį inspiravo vienas XIX amžiuje nu-
tikęs įvykis. 1846-aisiais, kai mokslininkas Eliasas 
Howe’as išrado siuvimo mašiną, moterims atsirado 
bent dalinio išsivadavimo nuo nepakeliamos bui-
ties galimybė, kuri buvo siejama ir su jų vyravimo 
visuomenėje pradžia. Deja, greitai šios viltys buvo 
sužlugdytos, nes mokslininkas, savo išradimu sie-
kęs pasipelnyti, apsaugo jį patentu, todėl siuvimo 
mašiną galėjo įpirkti tik pasiturintieji. Kiek vėliau 
už moterų teises kovojęs Johnas Murray Spearas, 
suprasdamas siuvimo mašinų naudą moterų gy-
venime, nusprendė išrasti siuvimo mašiną antrą 
sykį savomis išgalėmis ir neįprastu metodu. Johnas 
Murray Spearas subūrė grupę žmonių, kurie per 
spiritistinius seansus siekė išsikviesti mokslininko 
Eliaso Howe’o dvasią ir, pasitelkus ją, atkurti siuvi-
mo mašinos brėžinius. Per seansą kiekvienam žmo-
gui buvo paskirtas skirtingas vaidmuo, žmogus, 
pasiekęs transo būseną, turėjo virsti automatizuo-
tu siuvimo mašinos mechanizmu. Visos siuvimo 
mašinos dalys, įkūnytos žmonių, turėjo apsijungti 
kolektyvinės sąmonės lauke ir taip sudaryti mecha-
ninę visumą. Mėginimas buvo bergždžias. Meni-
ninko Joachimo Koesterio trumpametražiame fil-
me mėginama atkurti tuos spiritizmo seansus.

Be minėto filmo, dar vienas kūrinys plečia žiū-
rovo suvokimą apie moterų išsilaisvinimo procesą: 
Andrea’os Fraser videoperformansas Pažeidžiami 
vyrai: feministų įsipareigojimai – pačios menininkės 
improvizuotai suvaidinta 1972 metais vykusi radi-
jo laida, kurioje keturi prie feministinio judėjimo 
prisidėję vyrai dalijasi savo mintimis apie moterų 
teises. Per šį pokalbį atsiskleidžia paradoksalūs vyrų 
jausmai, kurie kartkartėmis yra tokie kraštutiniai, 
kad netgi sukelia pasišlykštėjimą savąja lytimi. Tai, 
kad laidos svečius filmuotoje medžiagoje įkūnija 
moteris, mintims suteikia ironiško atspalvio, atro-
dytų, lyg feminizmo judėjimas vis dėlto turi ydingą 
poveikį, perdėm sureikšminus moterų emancipaci-
ją, pakirsti kitos lyties pasitikėjimą.

Žvelgiant į eksponatų ir informacijos visumą, 
pateiktą Moralės reflekse, apima lengvas intelektu-
alinis šleikštulys, gresiantis išsivežti iš tavęs afek-
tu (tarpine sielos-materijos būsena, taip dažnai 
nagrinėjama šiuolaikiniame mene, šioje paro-
doje, beje, taip pat). Net praleidus tris valandas 
ekspozicijų salėse ir viską kruopščiai tyrinėjus, 
išeinu iš ŠMC su mintimi, kad post-modernaus 
meno muziejai vis dėlto nenori bendradarbiauti 
su lankytojais. Kodėl? Nes sociologinio tyrimo ir 
kūrinių sintezė Moralės reflekse ne visada aiški ir 
motyvuota, atrodo, kad tyrimas kalba sau, o me-
nininkai visai apie ką kita. Nėra aiškių akcentų, 
todėl ilgalaikėje atmintyje paroda palieka tik įdo-
mų moralės suvokimo konceptą, kuriuo remian-
tis lengviau suvokti kai kuriuos visuomeninius 
reiškinius.
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Paskutinėmis spalio dienomis gimė naujausias 
režisieriaus Jono Vaitkaus spektaklis Apreiškimas 
Marijai pagal XX a. prancūzų dramaturgo, poeto, 
diplomato Paulio Claudelio to paties pavadinimo 
kūrinį. 

Scenografo Vytauto Narbuto kuriama aplinka 
sugebėjo žiūrovus nukelti į tolimuosius viduram-
žius. Teatro salėje susirinkusius žiūrovus pasitiko 
scenos viduryje pastatytas mažas bažnyčios make-
tas. Ilgainiui išaiškėja, kad šią bažnyčią trokšta pa-
statyti Ševošo kaimo gyventojas, mūrininkas Pjeras 
de Kraonas, kuriam dienos mirtingųjų žemėje jau 
suskaičiuotos. 

Bažnyčia tampa visą spektaklį jungiančiu 
elementu. Masyvios, didingos bažnyčios sienos 
apgaubia visus scenoje veikiančius aktorius, lyg 
pabrėždamos, kad kiekvieną veikėjų žingsnį lydi 
Dievas, nesvarbu, kur būtum – sode, raupsuota-
jam dovanojant tyriausią bučinį; namuose, tvyrant 
meilės ir neapykantos įtampai; Kalėdų išvakarėse 
valstiečiams dirbant gūdžiame miške; visų apleis-
toje troboje, kurioje įvyksta stebuklas ar mirties 
akimirką patirtam slėpiningam džiaugsmui tėviškų 
rankų glėbyje. Dievo žvilgsnį perteikia ir juodos 
blizgios grindys, kuriose atsispindi scenoje vyks-
tantis gyvenimas. 

Dievo buvimo šalia jausmą tęsia dainininko 
Vaido Bartušo vyskupas, kuris nuolat dalyvauja 
šalia pagrindinių veikėjų. Jo angeliškas balsas ir ra-
mus veidas įkūnija Dievo į žemę nusiųstą angelą, 
saugantį pagrindinių veikėjų laimę bei atjaučiantį 
jų patirtas kančias. Atskiro dėmesio verta kompo-
zitoriaus A. Martinaičio muzika ir V. Bartušo gyvas 

Justyna Vansovič

Pavargusiems nuo 
Dievo mirties skelbimo

jos atlikimas, kuris skaudžiausiuose spektak lio įvy-
kiuose, kai akys užsimerkia, kad nebematytų skaus-
mo, kūrė tam tikrą užuovėją, viltį, jog kančioje esa-
me ne vieni. Šio veikėjo originalioje P. Claudelio 
pjesėje nerasime. V. Bartušo balsą į spektaklį įvedė 
kompozitorius A. Martinaitis, o originalų vaidme-
nį jam sukūrė režisierius J. Vaitkus1.

Sudėtingi pagrindinių veikėjų  
portretai2

Anas Verkovas. Vytauto Anužio Anas Verko-
vas išgyvena dvasinio augimo stebuklą. Pirmame 
veiksme veikėjas yra susitelkęs į materialius daly-
kus. Gyvenime jis taip pat remiasi sveiko proto 
nuostatomis bei išskaičiavimu, labiausiai jis gerbia 
savo interesus ir troškimus. Dievo buvimą, Jo mei-
lę Anas bando užčiuopti materialiai (pavyzdžiui, 
norėdamas nuvykti į Šventąją Žemę, „apkabinti 
tuščią kapą, įdėti savo ranką į kryžiaus skylę, kaip 
tas apaštalas, įdėjęs plaštaką į rankų, kojų ir šono 
žaizdas“), kad užpildytų viduje jaučiamą dvasinį 
stygių. Anas išvyksta į kelionę tikėdamas, kad  joje 
atras ramybę. V. Anužiui pavyko perteikti griež-
to, jaučiančio viršenybę prieš kitus tėvo vaizdinį. 
Nors Verkovo sprendimai buvo nenuginčijami, vis 
dėlto jis nebuvo despotiškas ar bejausmis. V. Anu-
žio balsas buvo švelnus, o jo žodžiuose skambėjo 
vos pastebima atjauta. Šie charakterio bruožai po 
grįžimo iš kelionės dar labiau išryškėjo, tėvas dar 
labiau atsivėrė vaikų meilei ir skausmui, o atvėrus 
vaikams savo širdį, neigiamoms charakterio savy-
bėms paprasčiausiai neužteko vietos. Tokia gerųjų 
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charakterio savybių raida, o ne kardinali asmeny-
bės transformacija, aktoriui padėjo sukurti įdomų, 
nešabloninį tėvo portretą.

Žakas Hiuri. Ainio Storpirščio Žakas – tai 
karšto būdo vaikinas, labai gerbiantis savo tėvą sū-
nus. Sudėtinga užčiuopti šio veikėjo charakterį, nes 
jo elgesys dažnai būdavo nenuspėjamas. Vis dėlto 
atidžiau įsižiūrėjus, galima buvo pastebėti, kad 
Žako elgesys vienaip ar kitaip priminė apie jo meilę 
Violenai (pavyzdžiui, pavydas, pyktis, džiaugsmas 
ir po jų sekantys veiksmai buvo išprovokuoti Vio-
lenos elgesio). Čia ir kyla klausimas, galbūt, meilės 
paveiktas, jis iš tikrųjų ištirpo Violenos asmenybė-
je? Tačiau kadangi Žako tikėjimas yra silpnas ir jis 
yra labiau žemiškos prigimties, jo tariami žodžiai ir 
veiksmai kartais tapdavo kategoriški, impulsyvūs ir 
nesutampantys su krikščioniškos meilės, kuriomis 
vadovavosi Violena, nuostatomis. 

Motina. Aktorė Dalia Michelevičiūtė sukūrė 
reto tipo moterį, kurios santūrus balsas, laiku išlai-
komos pauzės, neįprastai ištęstos balsės, gracinga 
laikysena suformavo tvirtą išorėje ir labai pažeidžia-
mą viduje asmenybę. Pažeidžiamumą D. Michele-
vičiūtė sugebėjo perteikti per nuolat sutramdomas 
emocijas ir jausmus. Tik artimo žmogaus netekimo 
akimirkose iš jos giliausių sielos kampelių išsiverž-
davo kenčiančios žmonos, motinos ir moters rau-
da. Viso spektaklio metu aktorė dvelkė neįprastu 
motiniškumu, kurios glėbyje jauteisi saugus, o jos 
palaiminimas suteikdavo drąsos ištverti gyvenimo 
negandas.

Violena. Ivetos Raulynaitytės veikėja – be-
galinio tyrumo, skaistumo, meilės ir atjautos įsi-
kūnijimas. Violenoje susijungia du bibliniai įvy-
kiai – nekaltas Marijos prasidėjimas ir Kristaus 
pasiaukojimo aktas.  I. Raulynaitytės vaidmuo 
reikalavo didelių pastangų kiekviename įvykyje ir 
žmoguje įžvelgti gėrį, nepaisant visų skriaudų, ku-

Dmitrijaus Matvejevo nuotraukos
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rias patyrė. Ši meilė nepagrįsta išskaičiavimu, ne-
laukia atsako, netrokšta naudos. Ji netgi negali būti 
racionaliai paaiškinta, nes reikalauja visiško atsida-
vimo, savęs išsižadėjimo ir pasiaukojimo Dievo 
valiai. Retai kas tokia meile sugeba vadovautis gy-
venime, o kad vaidmuo trykštų gyvybe scenoje, iš 
aktoriaus reikalaujama mažų mažiausiai, kad kaip 
tik šia meile jis patikėtų. I. Raulynaitytė vienareikš-
miškai susidorojo su šia užduotimi, nė per mirksnį 
neleisdama suabejoti Violenos sielos tyrumu.  

Mara. Viena įsimintiniausių, dramatiškiausių 
ir psichologiškai sudėtingiausių veikėjų yra Mara, 
kurią įkūnijo aktorė Elzė Gudavičiūtė. Dar pirmo-
se scenose pasirodžiusi E. Gudavičiūtė visa tryš-
ko pykčiu, pavydu ir savanaudiškumu. Žiūrovai 
„alpo“ iš juoko dėl besaikio Maros egoizmo ir pa-
sipūtimo. Violena atstovavo dangiškumui, o Mara 
įkūnijo žemiškojo mąstymo prototipą. Vis dėlto, 
norėdami suprasti tokį keistą jos elgesį, turėtume 
kiek išsiplėsti ir prisiminti, kad spektaklis mums 
pateikia tik trumpą epizodą iš veikėjų gyvenimo. 
Tai, ką matome, yra ankstesnių, nutylėtų įvykių 
pasekmė. Maros būdo ir elgesio priežastys glūdi 
ankstyvoje vaikystėje. Tėvas troško sūnaus, dėl to 
ji jautė didelį spaudimą. Mara nuolat buvo lygi-
nama su vyresniąja seserimi Violena, todėl nuolat 
save nuvertindavo. Pagaliau ji įtikėjo tuo, kad yra 
bloga, nemylima duktė, taigi į tą vaidmenį ir įsi-
gyveno. E. Gudavičiūtė sugebėjo perteikti vidinį 
Maros skausmą, kurį aktorė meistriškai slėpė ir 
kuris pirmose scenose pasirodydavo vos kelioms 
akimirkoms. Mara buvo apsėsta minties, kad prieš 
ją atsisukęs visas pasaulis. Tačiau ištikus didelei ne-
laimei, skaitydama Šv. Raštą, Mara prisipažino sau 
ir seseriai, kad: „Aš nesu verta skaityti šios knygos! 
Violena, aš žinau, kad esu per daug nepalenkia-
ma, ir dėl to gailiuosi: aš norėčiau būti kitokia.“ 

Žinoma, tai nesustabdė jos įvykdyti siaubingą nu-
sikaltimą. Tačiau tolesnį Maros gyvenimą išspren-
dė pabaigoje tėvo ištarti žodžiai: „Ne, Mara, ne tu, 
kitas, kuris tave valdė.“ Taigi „kitas“, tas, kuris nėra 
Maros savastis, kuris įsėlina į dvasiškai silpną, pa-
žeidžiamą žmogų ir valdo jo mintis bei elgesį. Tėvas 
matė daugiau, nei pastebima plika akimi. Jis matė 
mažą, trapią, tyrą Maros širdį, aptemdytą piktųjų 
jėgų, kurios buvo už ją stipresnės. Pabaigoje E. Gu-
davičiūtės veidas po truputį nurimsta, sušvelnėja 
jos veido bruožai. Prieš mirusį kūną ji jau stovi 
kitokia, pažeidžiama, tarytum ištikęs apsėdimas 
galutinai ją paleido. 

Šis spektaklis – tai atotrūkis nuo susvetimėji-
mo, abejingumo, dirbtinumo, nuolatinio skubėji-
mo, vartojimo naštos. Pasak J. Vaitkaus, „teatras 
turi dalintis intymiais žmogiškais dalykais, kaž-
kuo, kas padėtų žmogui klystkeliuose, sprendžiant 
bedievystės problemą“3. Šis spektaklis žmoguje 
stengiasi atrasti vietą meilei, atjautai, pagaliau ti-
kėjimui, kad Tiesa nemirė, o tik buvo pamiršta. 
Tokios dorybės, kaip tikėjimas, viltis ir meilė, yra 
nepavaldžios laikui. Kad ir kiek žmogus blaškytų-
si ieškodamas ramybės žemiškuose ar dirbtiniuose 
dalykuose, neturėdamas šių dorybių, viduje nuolat 
jaus stygių ir kovos su beprasmiškumo jausmu. Tik 
atvėręs savo širdį aplinkiniams ir Dievui, žmogus 
nebestokos artumo, nesijaus vienišas, nesuprastas 
ir visų apleistas. 

1 http://kultura.lrytas.lt/scena/premjera-apreiskime-marijai-
unikalaus-balso-dainininka-idarbino-vyskupu.htm [žiūrėta 
2016 10 31] 

2  Veikėjų portretai bus aptarti pagal 2016 m. spalio 30 d. vai-
dinusių aktorių sudėtį.

3 http://www.universitetozurnalistas.kf.vu.lt/2015/08/jonas-
vaitkus-visuomenes-gyvenime-dar-daug-puliniu/ [žiūrėta 
2016 11 02]
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Blykčiojanti tiesa (A Flickering Truth), 2015, 
rež. Pietra Brettkelly

Kino juostos, apdulkėjusios ir  susipynusios it 
medžio šaknys. Jų vandens induose slypi didžioji 
dalis Afganistano kino istorijos ir šalies kultūros. 
Didžiuma (o gal ir visuma?) liudijimų, kaip buvo 
„prieš tai“ ir kad „prieš tai“ išvis egzistavo.

Keista, kad žvilgsnis į svetimos valstybės kultūrą 
ir jos padėtį gali išprovokuoti  tokią empatijos bangą 
(šis „atradimas“ man jau tęsiasi nuo VDFF festivalyje 
rodyto Cinema: A Public Affair; rež. Tatiana Bran-
drup). Keista, kaip greitai dingsta visas iki tol susida-
rytas įspūdis – iš nežinojimo, iš  apgailėtinos žinias-
klaidos ir senelių diskusijų trupinių. Man atrodo, 
kad empatija, išprovokuota būtent šalies kultūrinės 
padėties tyrimo, yra kitokia. Ji priverčia pajusti ne tik 
vieno žmogaus dramą, bet ir visos tautos. Priverčia 
pripažinti, kad tautos drama egzistuoja ir yra esminė, 
ypač šių laikų Afganistano politiniame kontekste. Po 
filmo iš karto pagalvoju, kad reikia susirasti doku-
mentikos apie Sirijos kultūrinį diskursą, o jeigu jos 
nėra (o turėtų būti – tikiu savo nežinojimu), tada 
padaryti ką nors, kad jos būtų. Man atrodo, tokia 
dokumentika veiktų kaip viena, gera „bendražmogi-
šumo“ injekcija. Mintyse iškyla mitinguotojų prieš 
privalomus skiepus vaizdinys. Prunkšteliu.

Salvija Stončiūtė

Pamąstymai apie Nepatogų kiną

Behemotas (Beixi Moshuo), 2015,  
rež. Zhao Liang

Žemė tėra skriejantis kosminis kūnas erdvėje. 
Kosminis kūnas, aplipęs mumis ir mūsų pastatais, 
miestais, valstybėmis.  Aplipęs civilizacija ir žmo-
nių kaulais.

Prieš keletą dienų, valgydama pusryčius, pažiū-
rėjau vieną videofilmuką Youtube svetainėje. Po jo 
(o gal per jį, tiksliai nežinau) prie manęs, kaip prie 
to kosminio kūno prilipo klausimas, kuris man pa-
sirodė toks, į kurį kiekvienas privalo atsakyti. Man 
atrodo, kad nuo jo priklauso labai daug dalykų. Ar 
mes – žmonija, civilizacija ir visas tas mano minė-
tas aplipimas, yra vertas išsaugojimo? Žinoma, šis 
didysis „ar verta“ seka visada ir kiekvieną. Mes iš 
naujo atsakinėjame į šį klausimą ir taip einame per 
skirtingų atsakymo variantų etapus. Tačiau stovint 
ant ekologinės katastrofos keteros, jis įgauna dar 
vieną formuluotę. Apsisprendimas turi vėl įvykti, 
ir greitai. Nors šis filmas man pasirodė ir didaktiš-
kas, ir nepasitikintis žiūrovu (dėl naratoriaus „pa-
aiškinimų“), vis tiek filmas man kalbėjo toliau šio 
klausimo tema.

Seniai mačiau kažką tokio tuščio kaip tas dau-
giabučių miestas paskutiniuose filmo kadruose. 
Miestas Rojus, pastatytas iš darbininkų užterštų 
plaučių ir kraujo, kuriame niekas negyvena ir ne-
gyvens. Tuštuma, atsiduodanti visiška, totalia be-
prasmybe. Ar verta išsaugoti kalną ir nugalėti kal-
nų pabaisą? O gal tiesiog leisti jai viską sunaikinti, 
leisti jai užteršti tavo, mano ir žemės plaučius?

Beveik pabaigoje pradėjau galvoti, ką Dante 
pasakytų apie rūšiavimą.
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Audra (Tempestad), 2016,  
rež. Tatiana Huezo

Filme pasakojama patirtis yra tokia, nuo kurios 
nori apsisaugoti, kaip nuo atviros ugnies.  Norisi 
užsidėti gobtuvą, užsidengti akis ar nusisukti, bet 
tai, kaip ir apie ką pasakojama, vis vien tave pasie-
kia, lyg taiko tau į pilvą, į tavo vidurį. Nors ekrane 
nepasirodė nė vieno tiesiogiai veikėjų pasakojimus 
„atvaizduojančio“ kadro, buvo vietų, kai aš turė-
jau nusukti akis, nes žiūrėti buvo per sunku. Mane 
sužavėjo pagautas momentas, kai žmogus beveik 
tampa dalimi visa apimančios žiaurumo mašinos, 
tos pačios, kuri jį nekaltai įtraukė ir jau beveik su-
traiškė, atėmė nekaltybę ir žvilgsnį. Taip pat šiame 
filme itin keistai manipuliuojama baime. Ji nėra 
išgryninama kaip pagrindinė tema veikėjų pasa-
kojimuose. Čia baimę jauti tu – žiūrovas. Baimė 
tampa reakcija į filme pasakojamą patirtį. Baimė ir 
it po audros likęs vienintelis siekis – apsisaugoti ir 
apsaugoti kitus, kad šita neteisybė ir pasakojamas 
žiaurumas neplistų.  

Kalėjimas dvylikoje vietų  (The Prisons In 
Twelve Landscapes), 2016, rež. Brett Story

Vienintelis žodis, ateinantis į galvą, kuris galė-
tų apibūdinti šio filmo žiūrėjimo patirtį, yra SU-
TRIKIMAS. Tokia sustingusi pusšypsenėlė veide, 
suraukti antakiai ir išsigandęs žvilgsnis. Tokia vi-
siška dokumentinė tragikomedija (čia, gali būti, 
keletas gerbtinų kino mokslininkų man nukastų 

galvą, bet ką padarysi). Kitas dalykas – pagalvojau, 
kad, jeigu JAV žmonės yra kalinami tokiu tempu 
ir greičiu, tokiu atveju ten būti kalėjusiam yra kas-
dienybė. Tokiu atveju nebereiktų jokių „buvusių 
kalinių integravimo į visuomenę“ programų, nes 
didžioji visuomenės dalis ir būtų buvę kaliniai. 
Tada reikėtų „nekalėjusių asmenų integravimo į 
visuomenę“ programų. Labai įdomu, kaip jos vyk-
tų. (Įsivaizduoju, kaip ateina darbintis žmogus, ir 
jo darbdavys paklausia, ar jis yra buvęs kalėjime, 
o kai darbuotojas lėtai papurto galvą, darbdavys į 
jį žiūri nepasitikėjimo kupinu žvilgsniu). Iš tiesų 
šitą filmą reikia parodyti visiems konservatyviems 
diedukams ir bobutėms (atsiprašau už tokį tikslų 
apibūdinimą, į jį gali įeiti visos amžiaus grupės, 
visos rasės, visi ūgiai ir svoriai), kurie mano, kad 
kalėjime buvę žmonės, yra visuomenės išgamos ir 
didžiausias blogis.

***

Kažkaip nesinori apibendrinti ir dėti vertini-
mo ženklelių:  Nepatogus kinas – tikrai nepatogus! 
Kaip gerai, kad yra Nepatogus kinas! Kaip blogai, 
kad yra Nepatogus kinas! Visiškai jokio skirtumo, 
kad yra Nepatogus kinas! Tačiau, vienaip ar kitaip, 
tai yra neišvengiama apibendrinimo dalis, juo la-
biau, kad turiu labai aiškią poziciją (kaip žiūrovas), 
ar reikalingas toks dalykas kaip nepatogus kinas.  
Mano nuomone, tai yra gera injekcija į apmirusį 
ir abejingą visuomenės pasturgalį. Ir tokios šoko 
terapijos reikėtų daugiau. Tik gal šių metų Nepa-
togiame kine pritrūko šoko terapijos, kuri būtų ne 
tik susijusi, bet ir apie mūsų lietuvišką visuomenę 
ir jos problemas (o gal jos ir buvo – tikiu savo ne-
žinojimu). Tačiau...

KAIP GERAI, KAD YRA NEPATOGUS KI-
NAS. Ir tikiuosi, kad jis toliau bus – ant sienos Ge-
dimino prospekte, ant Klaipėdos kultūrų komu-
nikacijų centro fasado ir visur, kad kuo įvairesnis 
žmogus jį pamatytų.
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19.24. Greitu žingsniu einu Gedimino pros-
pektu su mintimi, kaip noriu kokios nors kavos. 
Prasilenkiu su daugybe pastatų, žmonių, kurie 
nusprendė rugsėjo 9 dienos, penktadienio, vakarą 
praleisti sėdėdami ant suolelio, važinėdami ilgalen-
te ar tiesiog ramiai besišnekučiuodami su draugais, 
bet man tai nerūpi, aš tik noriu kavos. Na, dar ra-
mios vietos, kur galėčiau prisėsti, nesivaržydama 
paskaityti. Praeinu Coffee Inn net nestabtelėdama, 
nežinau kodėl, bet šiandien tiesiog norėjau į Vero 
Cafe. Nedrąsiai priėjau prie baristos, negalėjau ap-
sispręsti, kokios kavos noriu, tad tiesiog paprašiau 
pasiūlyti ir su pirmu pasiūlymu, žinoma, sutikau. 
Tai buvo latė su bananų ir kokosų sirupu. Su pa-
ruošta kava užlipau laiptukais iki mini poilsio zo-
nos, jei taip galima pavadinti. Pastebėjau, kad ke-
letas žmonių, jau sėdinčių ten, sužiuro į mane bent 
sekundėlę ir vėliau toliau tęsė savo pasakojimus, o 
aš tiesiog numečiau savo kuprinę ant vienintelio 
laisvo foteliuko, raudoną pagalvėlę pasikišau sau už 
nugaros ir patogiai įsitaisiau, išjungiau muziką ir 
baltas ausines bei telefoną padėjau į šalį. Išsiėmiau 
knygą baltu viršeliu su pavadinimu Vienintelė ir 
atsiverčiau skirtuku pažymėtą puslapį. Stengiau-
si įsigilinti į tekstą, baltos ir juodos spalvos deri-
nį puslapiuose. Beskaitant mane užplūsta įvairūs 
jausmai, nerimas, laimė, nusivylimas, džiaugs-
mas – viskas, ką praranda knygų nemėgstantys ir 
neskaitantys žmonės, filmai mums visada sukuria 
rėmus, kaip kokiam paveiksle nepalikdami vietos 
vaizduotei, tiesiog žiūrime, ir tiek. Knyga visiškai 
kitoks dalykas, skaitai ir skaitai, o mintyse kyla 
vaizdai, susikuri filmą pats sau ir, bent jau man, 
tai – daug įdomesnis filmas. Laikas bėga tiesiog ne-

Rosita Sadauskaitė

Vilnius

pastebimai, bet, jei noriu autobusu parvykti namo, 
tenka stebėti, kiek valandų, retkarčiais gurkšteliu 
kavos, žvelgiu į žmones aplinkui, paklausau muzi-
kos, skambančios kavinėje, tada nuleidžiu galvą, o 
gal tiesiog nukreipiu žvilgsnį į knygą ir toliau ver-
čiu puslapius. 

20.10. Pakilau ir susipakavusi išėjau iš kavi-
nės, o tada mane užplūdo įvairiausios mintys ir 
jausmai, dėl kurių ir nusprendžiau aprašyti šį savo 
vakarą. Atrodo, tiek daug kartų ėjau Gedimino 
prospektu ir neatkreipiau dėmesio į aplinką. Iš 
tiesų, tik būdamas vienas, žmogus pagaliau ima 
pastebėti kitus, ne tik save. Manau, jog pastebi, 
kokie dabar egocentriški žmonės supa mus ir kar-
tais... O tu? Kas pusę minutės pagalvoju, ar plau-
kai gerai atrodo, nuo megztuko nusiimu plauką, 
žvelgiu į savo atvaizdą mobiliojo telefono ekrane. 
Kartais tiesiog žiūriu į telefono ekraną laukdama 
nors kokios žinutės, o gal vien dėl to, kad nenoriu 
pastebėti, kur esu, vengiu akių kontakto su kitais 
žmonėmis. Jaučiuosi taip, lyg galėčiau pasislėpti 
nuo viso to. Bet šiandien ne ta diena, todėl tiesiog 
įsidėjau mobilųjį į kišenę, pasileidau muzikos ir 
lėtai žingsniavau gat ve. Pirmiausia atkreipiau dė-
mesį į pastatus, kiek vienas turi savitą stilių, begalę 
langų, puošnių ir nepuošnių detalių, ir pagalvoju, 
koks jausmas būtų gyventi centre, ar didžiuočiausi 
tuo. Ar džiaugčiausi pažvelgusi pro langą į pilną 
žmonių gatvę, ar galėčiau ramiai miegoti girdėda-
ma pravažiuojančių automobilių burzgimą? Tuo-
met žvelgiu į dangų – kamuoliniai debesys... Man 
įdomu, ar tu žinai, kuo skiriasi kamuoliniai debe-
sys nuo plunksninių. Ar pastebi, koks gražus dan-
gus temstant? Net pati to nejausdama nusišypsau, 
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nes – kodėl ne? Niekados nebijojau kvailai atrodyti 
žmonių minioje, juk niekas čia manęs nepažįsta ir 
juo labiau neprieis paklausti: „Kodėl šypsais? Kaž-
kaip keistai atrodai.“ NIEKAS. NIEKADA. Kar-
tais nesuprantu, ko mes išvis bijome ar gėdijamės 
savo poelgių, niekam net neįdomus mano vardas, 
ką aš veikiu šiandien vakare. Toliau mano žvilgsnis 
krypsta jau į žmones, kas po vieną eina, kas poroje, 
kas grupelėje, mėgstu nužvelgti žmones nuo galvos 
iki kojų, kiekvienas iš jų turi savitą stilių. Ar jie 
irgi nerimauja dėl to, ar gerai atrodo tiesiog eida-
mi gatve? Kartais pagalvoju, kaip norėčiau pakeisti 
savo stilių, na, visada prijaučiau visokiems gotams 
ir emo, norėčiau kerzų, auskaro lūpoje ir mėlynų 
plaukų, tiksliau visada norėjau, bet aš negaliu sau 
to leisti, visuomenėje tai patraukia dėmesį, o man 
jo visai nereikia, pakanka ir tiek, kiek dabar sulau-
kiu. Toliau pereinu prie veido. Iš išraiškos bandau 
atspėti jų nuotaiką, išgirsti pokalbio nuotrupas, 
pagauti žaismingus šypsnius. Didelė dalis žmonių 
eina tiesiog susiraukę ar neutralia veido išraiška, 
bet poros... Na, jos visada praeina su šypsena veide 
ir man visada kyla klausimas, kaip jie susipažino. 
Kas juos patraukė vieną prie kito? Šiais laikas vie-
nišumas kartais akcentuojamas kaip problema, bet 
argi tai tikrai problema? Mano apmąstymą išsklai-

dė lojantis mažas padaras man prie kojos. Tiesiog 
pasitraukiu į šoną ir galvoju, kaip norėčiau turėti 
šunį... Niekada neturėjau jokio gyvūno, bet visada 
svajojau apie jį ir net neabejoju, jog mano svajonė 
išsipildys ir bus kas rytais laižys man veidą ir ne-
kantriai lauks manęs grįžtant iš darbo. Žvilgteliu 
į telefono ekraną, po 4 minučių mano autobusas, 
liko tik minutė iki stotelės. Paėjusi sustoju ir ste-
biu žibintus – kodėl jie dar neįjungti? Tą akimirką 
priešais mane praeina mano pažįstama, bet ji net 
neatkreipia dėmesio į mane. Kažkaip keista, kai 
pažįstami virsta tik praeiviais, kurie nė nešypteli, 
nė žvilgsniu nepalydi tavęs. Pakeliu akis ir stebiu, 
kaip įsijungia žibintai, o jau 20.18 val., dar tik ne-
seniai buvo vasara... Temdavo 23 valandą vakaro, o 
dabar... Tolumoje pamačiau autobusą su 73-iu nu-
meriu. Na, štai ir laikas lipti man. Apsisuku, per-
žvelgiu visus sėdinčius stotelėje ir pamatau merginą 
su tautine suknele. Tai man taip savotiškai gražu... 
Įlipu į autobusą ir atsisėdu pačiame gale, vidurinėje 
sėdynėje, nes sėdėdama ten matau visą autobusą, ir 
niekas negali stebėti manęs iš nugaros. Per atidary-
tus langus pučia šaltas vėjas ir velia man plaukus, 
o pažiūrėjusi pro langą matau mėnulį, na, tik pusę 
jo, na, negaliu sakyti, kad jis negražus, tiesiog pil-
nas būtų gražesnis. Autobusas pajuda ir vaizdas pro 
langą keičiasi, pastebiu daug automobilių, kurių 
turbūt niekada neturėsiu, stebiu vairuotojus. Kaip 
jiems negaila leisti tiek daug pinigų šiai technikai, 
kuri ryja kurą? Ar jie nebijo, jog kiekvieną dieną, 
išvažiavę į kelią, gali ir nebesugrįžti? Aš tikiu, jie net 
nepagalvoja apie tai. Per langą dar matau medžius, 
vienas iš jų nulinkęs, jis taip primena žmones Vil-
niuje. Dauguma jų stovi, bet koks nors vienas iš jų, 
būtinai prigulęs ant suoliuko, ilsisi. Pastebiu, jog 
aš jau netoli namų, ir stotelėje įlipa mano drau-
gas, nutraukdamas apmąstymus, pradeda pokalbį, 
bet man tenka greitai išlipti. Išlipusi stengiausi kuo 
greičiau grįžti į namus ir tiesiog niūniavau savo 
mėgstamiausią melodiją, palikdama viską aplinkui 
save. Su šypsena veide aš vėl čia, prie savo mylimo 
kompiuterio. Pasineriu į žaidimų pasaulį...

Linarto Tuomo nuotrauka
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Šis straipsnis atsirado po įvairių svarstymų apie 
Dievą (ir kitus susijusius dalykus – gyvenimo pras-
mę bei „standartinius“ egzistencialistinius-filosofinius 
klausimus, su kuriais susiduria daugelis mūsų), kurie 
tęsėsi kelerius metus ir kurių aš dažniausiai taip ir 
nepasivargindavau užrašyti. Tačiau minčių ir klausi-
mų vis daugėjo, pats gyvenimas į kai kuriuos iš jų at-
sakydavo, o kartais ir iškeldavo naujų. Taip pamažu 
atsirado šio straipsnio idėja ir pagrindiniai teiginiai 
bei klausimai.

Svarbu: šiuo tekstu nesiekiu neįmanomo dalyko – 
pateikti aiškių ir nekintančių atsakymų (nelyg kokių 
konstantų) į esminius būties klausimus. Pagrindi-
nis tikslas yra greičiau priešingas – kelti klausimus, 
skatinti diskutuoti ir abejoti, permąstyti tuos pačius 
dalykus kaskart iš naujo. Tai tik kelios tikriausiai ba-
nalios (ne)standartinės mintys, prie kurių skaitytojas 
galbūt jau yra kada nors anksčiau priėjęs savaran-
kiškai. 

Pirmiausia reikėtų pradėti nuo to, kad disku-
tuojantys apie Dievą jį tarsi atskiria nuo visumos 
ir diskutuoja kaip apie kažkokį atskirą objek-
tą, kurį galima logiškai paneigti arba patvirtinti. 
Užuot bandę išsiaiškinti, kaip viskas galėtų būti iš 
tikrųjų, žmonės dažniausiai siekia tiesiog įrodyti 
vieną ar kitą nuomonę, todėl mąsto vienpusiškai, 
neįsiklauso į kitos pusės argumentus. Atrodytų: 
kas čia blogo? Juk visos diskusijos vyksta lygiai taip 
pat. Problema ta, kad tokios diskusijos retai kada 
veda į pažinimą. Tai, kad įrodysi savo nuomonę, 
tai ir reikš tik tai, kad įrodysi savo nuomonę (nes 
tavo argumentai šį kartą galbūt buvo stipresni), 
bet tai nereikš, kad viskas yra būtent taip, kaip 
įrodei pašnekovui. Tai parodys tik gebėjimą disku-

Valentinas Kulevičius
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tuoti ir argumentuoti savo nuomonę. Nenuneigti 
teiginiai nebūtinai yra teisingi vien dėl to, kad jų 
niekas nepaneigė, jie yra tiesiog dar nenuneigti. 
Ir viskas galiausiai susidėlioja tik į matematinį-lo-
ginį ir filosofinį diskusijos modelį, kuris iš esmės 
nėra blogas, tačiau Dievo egzistavimo klausimas 
negali būti svarstomas lygiai taip pat kaip bet ku-
ris kitas klausimas, nes žmogus šiuo klausimu yra 
suinteresuotas tiesiogiai (vadinasi, jo atžvilgiu yra 
šališkas ir subjektyvus), ir daug labiau, negu bet 
kuriuo kitu klausimu, nes atsakymas į šį klausimą 
tiesiogiai nulemia žmogaus gyvenimą. Žinoma, 
tai nėra klausimas, į kurį galima atsakyti „taip“ 
arba „ne“. Greičiau tai yra klausimas „kaip“. Jeigu 
aš pasirinksiu tikėti – kaip ir kodėl aš tai darysiu? 
Jeigu pasirinksiu netikėti – kaip ir kodėl aš tai da-
rysiu? Bet kokiu atveju, pozicijos Dievo klausimo 
atžvilgiu pasirinkimas ne visada iki galo atsako į 
klausimą „o kaip man reikės gyventi toliau su šia 
pozicija“. Praktiškai žmogus dažniausiai ne tiek iš 
tikrųjų nuoširdžiai nori atrasti arba atmesti Dievą, 
kiek pasirinkti tą poziciją, kuri patvirtintų savo pa-
sirinktą gyvenimo būdą, vertybes ir t. t. Todėl daž-
niausiai, diskutuojant apie Dievą, yra pametamas 
pats diskusijos objektas, nuklystama į šalutinius 
ir smulkmeniškus antraeilius klausimus. Ir pats 
„žmogiškasis faktorius“ tarsi nulemia, kad bet koks 
pokalbis apie Dievą beveik visada pavirs subjekty-
viu „mušimu į vienus vartus“, o ne pažinimo siekiu 
bei noru bent šiek tiek priartėti prie tiesos. 

Ir štai dabar skaitytojas turbūt klausia: „Pala, 
pala, kokios dar tiesos? Juk viskas dabar yra relia-
tyvu ir subjektyvu. Pats autorius ką tik pabrėžė, 
kad žmogus yra šališkai mąstanti būtybė.“ Gal-
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būt. Tačiau tai, kad žmogus yra subjektyvus, dar 
neįrodo, kad nėra jokios universalios „absoliučios 
tiesos“. Tai greičiau rodo, kad, jeigu tokia tiesa eg-
zistuoja, žmogus ją vis tiek suvoks ir interpretuos 
per savo patirties ir suvokimo prizmę. Būtent to-
kių tiesų sričiai ir priklauso Dievo klausimas (kuris 
yra tūkstantmetė filosofinė problema, kamuojanti 
žmoniją nuo pat to laiko, kai atsirado filosofinis 
mąstymas). Dažnai savo subjektyvią nuomonę 
mėgstame pateikti kaip Tiesą. Nuomonė yra Tie-
sos persilaužimas per asmeninę prizmę. Nuomonės 
atspindi skirtingą Tiesos laipsnį. Kuo mažiau nuo-
monėje slypi asmeninių motyvų, tuo ji arčiau Tie-
sos. Tačiau retas kuris rūpinasi tiesos paieškomis. 
Daugeliui rūpi tik įrodyti savo „tiesą“, sąmonin-
gai ar nesąmoningai priversti kitus pripažinti savo 
nuomonę kaip tiesą. Ieškant atsakymo į kokį nors 
nežinomą klausimą (o ne norint tik turėti nuo-
monę tuo klausimu), nevertėtų visiškai pasikliauti 
kitų žmonių nuomonėmis. Apie tai, kad neverta 
pasikliauti nuolat kintančia, todėl ir neteisinga vi-
suomenės nuomone, kalbėjo dar Platonas. Jis siūlė 
ieškoti Tiesos, esančios virš nuomonės. Egzistuoja 
tam tikri požiūrio taškai, kuriuos atranda visi, ku-
rie bent pabando šiek tiek mąstyti apie save, pasau-
lį, gyvenimą ir t. t. – t. y. filosofuoti. Ir nesvarbu, 
ar jie įžymūs senovės filosofai, ar paprasti dabarties 
žmonės – visi jie anksčiau ar vėliau prieina panašių 
išvadų apie vienus ar kitus dalykus, priklausomai 
nuo to, kokia kryptimi jie pasirenka eiti ir kaip toli 
jie sugeba nueiti. Žmogus apie, pavyzdžiui, gyveni-
mo prasmę mąsto tikriausiai panašiai kaip ir prieš 
3000 metų. Vieni nuspręs, kad gyvenimas yra pras-
mingas, kiti – kad beprasmis, dar kiti prieis kažko-
kį tarpinį šių nuomonių variantą, bet kiekvienas 
(ir mąstysiantis po jų), jau žinodami ar nežinoda-
mi apie jų mintis, eis jų pramintu keliu, pirmame 
etape patys savarankiškai mąstydami lygiai taip pat 
kaip ir jų pirmtakai. Tai leidžia daryti prielaidą, kad 
egzistuoja tiesa, nes visi, kurie pradeda mąstyti, 
juda panašių išvadų link. Tai galima pailiustruoti 
tokiu pavyzdžiu: daugybė filosofų mąstė apie tai, 

kad, interpretuojant tikrovę, negalima aklai pasi-
kliauti pojūčiais. Įvairių to įrodymų (tarp jų netgi 
visiškai nieko bendro neturinčių su filosofija) yra 
gausu, net nemanau, kad verta į juos gilintis, nes 
tai akivaizdu. Šiuo atveju išvada, prie kurios priėjo 
visi filosofai – kad pojūčiais negalima visiškai pa-
sitikėti. O tolesnės smulkmenos yra jau diskusijų 
reikalas. Svarbu pats faktas, kurio negalima nu-
ginčyti. Tokie ir panašūs filosofiniai ne visada aki-
vaizdūs faktai kaip mano pateiktas pavyzdys ir yra 
Tiesa. Tiesa yra tai, ko neįmanoma paneigti. Taip, 
subjektyvumas egzistuoja (žmonių nuomonės), ir 
tai yra neišvengiama, bet tai nepaneigia bendros ir 
universalios Tiesos (nors tiksliau reikėtų sakyti – 
Tiesų) egzistavimo galimybės. Galima arba kurti 
savo nuomones, kurios bus arčiau ar toliau nuo tie-
sos, arba galima ieškoti Tiesos. Tai visai kitoks pro-
cesas nei nuomonės kūrimas, nes čia mąstoma kur 
kas giliau. Tiesos lengviausia ieškoti mąstant apie 
patvarius ir svarbius dalykus. Pavyzdžiui, vargu ar 
rasi Tiesą mąstydamas apie pavienius politikus, bet 
Tiesą gali rasti mąstydamas apie politiką apskritai, 
pavyzdžiui, apie tobulos politinės sistemos sukūri-
mą. Prie bet kurio dalyko galima prieiti iš dviejų 
pusių: iš paviršutiniškos ir vedančios į dar vienos iš 
daugybės bereikšmių nuomonių sukūrimą, arba iš 
filosofinės (artinančios prie universalios Tiesos po-
zicijos). Žinoma, nuomonių įvairovė yra gerai, nes 
net ir pats gudriausias žmogus nepajėgia vienas pats 
iki galo iš pagrindų apmąstyti kokio nors dalyko, o 
ir patys žmonės yra gana vienpusiški, linkę prisirišti 
prie savo nuomonės ir net nemoka pažvelgti kitaip. 
O kaipgi kitaip? Juk žmogaus nuomonė yra neatsie-
jamai susijusi su jo aplinka ir jo gyvenimu. Tai ne 
tik jo paties, bet ir jo aplinkos „kūrinys“. Todėl yra 
būtina ieškoti Tiesos ir ja vadovautis priimant ne tik 
asmeninius, bet ir visuomeninius sprendimus, nes 
skirtingai nuo nuomonės, kuri gali būti būdinga tik 
tam tikrai visuomenės grupei, Tiesa yra universali 
ir būdinga viskam ir visiems (arba bent daugumai 
reiškinių ir daugeliui žmonių). Tai ir yra pagrindi-
nis Tiesos ir nuomonės skirtumas. 
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Kaip matome, ne viskas yra taip paprasta. Klau-
simai ir atsakymai, susiję su Dievu, visada turi būti 
analizuojami platesniame kontekste, nei tai yra da-
roma įprastai. Visų pirma tai turėtų būti daroma 
žmogaus gyvenimo kontekste. Filosofija iš esmės 
neteikia jokio pagrindo mąstyti apie tai, kas yra 
anapus gimimo ir mirties ribos – tai jau yra religi-
jos kompetencija. Filosofija, apmąstanti šiuos klau-
simus, neišvengiamai virsta teologija. Todėl, mano 
nuomone, geriausia apie Dievą mąstyti turint ome-
nyje gyvenimo kontekstą, žinoma, neignoruojant 
žmogaus mirtingumo veiksnio, kuris irgi yra labai 
svarbus svarstant klausimus, susijusius su Dievu. 
Kitaip tariant, tai yra egzistencialistinis būties klau-
simas, kuris negali būti išspręstas remiantis vien 
moksliniu metodu. Masinėje medijoje gausiai tira-
žuojami stereotipai, susiję su mokslu bei religija, ir 
jų tarpusavio santykiu. Naujienų portalų antraštėse 
daugelį metų yra dirbtinai formuojama mokslo ir 
religijos priešprieša, akivaizdžiai nesuvokiant nei 
kas yra mokslas, nei kas yra religija, nei kuo jie ski-
riasi arba yra panašūs. Nors tenka pripažinti, kad 
mokslas ir religija yra du gana skirtingi dalykai, 

nėra pagrindo teigti, kad tai yra visiškai nesuderi-
nami dalykai. Negalima teigti, kad vienas iš jų yra 
„geresnis“ ar „blogesnis“; abu dalykai yra reikalin-
gi. Juk niekas nesako, kad, tarkim, žmogaus protas 
yra svarbesnis už jausmus arba atvirkščiai; galima 
metaforiškai prilyginti mokslą žmonijos protui (ra-
cionaliajai daliai), o religiją – žmonijos jausmams 
(iracionaliajai daliai). Bet kuris psichologas arba 
psichoterapeutas pasakys, kad nėra gerai gyventi 
ignoruojant jausmus arba kaip tik juos iškeliant į 
pirmą vietą. Turi būti balansas. Jeigu visuomenė 
yra individo projekcija (arba atvirkščiai), galima 
teigti, kad individas = visuomenė. Postmoderni 
visuomenė iškelia racionalumą ant pjedestalo, ma-
nydama, kad būtis, esatis, pašaukimas, dorybės, 
dvasingumas, transcendencija ir t. t. yra nepama-
tuojami moksliniu požiūriu, todėl yra nereikalingi 
ar net neegzistuojantys dalykai. Svarbu yra tik tai, 
ką galima pagaminti, išmatuoti, pasverti, parduoti 
ir suvartoti (materija). Savaime suprantama, kad 
tokia šiuolaikinio pasaulio primesta konjunktūra 
tiesiog nepalieka vietos ne tik pačiam Dievui, bet ir 
prasmingesnei su juo susijusių klausimų refleksijai. 
Grįžtant prie tariamo ir dirbtinio mokslo ir religi-
jos (arba proto ir jausmų) konflikto, galima teigti, 
kad postmoderni visuomenė užslopino (arba buvo 
priversta užslopinti) ir paneigė savo iracionaliąją 
dalį, arogantiškai manydama, esą viską įmanoma 
racionaliai paaiškinti ir ištirti. Problema ta, kad 
toks metodas tinka tik darbui su materija; būties 
klausimai tokiai metodologijai niekaip nepasiduo-
da. Todėl gyvenimo prasmės, Dievo ir kiti būties 
klausimai arba yra sprendžiami diletantiškai, arba 
dar blogiau – ignoruojami ir nustumiami ir į atski-
ro individo, ir į kolektyvinę pasąmonę. O tai, kas 
yra užslopinama, perfrazuojant Carlą Gustavą Jun-
gą, niekur nedingsta ir sukelia tik dar daugiau pro-
blemų. Sutikite: šiuolaikinis žmogus, net ir įtikėjęs 
tuo, kad jo gyvenimo prasmė tariamai yra tiesiog 
visą laiką dirbti, pirkti ir, patenkinus jusles bei su-
laukus senatvės, mirti (ir nieko daugiau!), anksčiau 
ar vėliau sukels žmogui tuštumos ir beprasmybės 

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Rex, 1909
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pojūtį, o gal ir depresiją. Taip nutinka todėl, kad 
iš žmogaus gyvenimo buvo išmestas ne tik Dievas, 
bet ir bet kokia užuomina apie transcendenciją. 

Nors pats asmeniškai keliu tokią prielaidą, 
kad visatoje viskas yra per daug tobula ir tikslu, 
kad būtų atsiradę savaime, kritiškai žvelgiu į idėją, 
kad Dievą įmanoma įrodyti moksliškai. Tai juk ne 
kokia nors varlė, kurią uždarei į stiklainį ir ištyrei. 
Kiekvienas tikintysis pateiks skirtingą Dievo api-
brėžimą, todėl mokslininkui net nebūtų aišku, ko 
reikia ieškoti, nes nėra aiškus nei tyrimo objektas, 
nei mokslinė tyrimo metodika. Todėl tampa aišku, 
kad gamtos mokslų siūlomas metodas nėra geras 
pasirinkimas ieškant Dievo, nes tas, kuris spręs šį 
klausimą ir naudosis šiuo metodu, neišvengiamai 
bus priverstas arba neigti Dievo buvimą, moty-
vuodamas teiginiu, kad „tai, kas nematerialu – pa-
prasčiausiai tiesiog neegzistuoja“, arba teigti, kad 
tikslieji mokslai negali kartą ir visiems laikams 
atsakyti į šį klausimą taip, kad daugiau toks klau-
simas nebekiltų. Taigi Dievo klausimas vis vien iš-
lieka atviras (kaip ir kiti egzistenciniai klausimai). 
Nors galbūt į šį klausimą ir nereikia atsakyti kartą 
ir visiems laikams? Ir ne todėl, kad tai neįmano-
ma, bet todėl, kad atsakymas į šį klausimą kiekvie-
nam yra, buvo ir bus individualus, o ne visuoti-
nis. Galbūt egzistenciniai klausimai šiuolaikiniam 
pragmatiškam žmogui ir neatrodo racionalūs ar 
iš viso reikalingi, bet argi ne jie skatino ir skatins 
žmonijos judėjimą į priekį? Galima daryti prielai-
dą, kad kiekviena istorinė epocha skyrėsi viena nuo 
kitos būtent savo atsakymais į amžinuosius klau-
simus, kurie iškilo kaip meno, mokslo, literatūros 
ar kitų sričių laimėjimai. Kiekvieno laikotarpio ar 
civilizacijos laimėjimams pagrindą visada nutiesda-
vo būtent tam tikras mąstymo būdas – filosofija ir 
mokslas, kuris labiau akcentuoja tinkamų klausi-
mų kėlimą nei skuba pateikti atsakymus. Kadangi 
vienas svarbiausių dalykų, kuriais remiasi filosofija, 
yra bandymas pažinti ir suvokti žmogaus būtį, ne-
atsiejamą nuo egzistencinių klausimų, todėl filo-
sofija nuolatos atsinaujina (nes į šiuos klausimus 

kiekviena karta vis iš naujo bando atsakyti savitai), 
kiekvieną kartą pateikdama vis naujas gyvenimo 
ir kultūros formas. Filosofijos atsisakymas visada 
veda į dvasinę stagnaciją, kuri anksčiau ar vėliau 
sukelia ir realias problemas. Todėl būties klausimai, 
įskaitant ir Dievo klausimą, nors galbūt ir netu-
ri vieno teisingo atsakymo, vis vien yra reikalingi. 
Jų ignoravimas nėra tinkamas sprendimas. Taigi, 
grįžtant prie Dievo klausimo, galima teigti, kad 
pats klausimas, nepaisant jo sudėtingumo, iš esmės 
yra būtinas žmogaus gyvenime. Nėra žmogaus ar 
visuomenės, kuri būtų abejinga šiam klausimui ir 
neturėtų vienokios ar kitokios pozicijos šiuo klau-
simu. Tačiau verta pabrėžti, kad toks neapibrėžtu-
mas jokiu būdu nekliudo tikėjimui Dievu, kuris, 
panašu, yra geriausias atsakas į šį žmonijai būties 
mestą iššūkį. 

P. S. Yra teigiama, kad vienas žymiausių visų 
laikų Vakarų krikščionybės teologų, XIII amžiuje 
gyvenęs šv. Tomas Akvinietis, gyvenimo pabaigo-
je suvokė, kad jis „pralaimėjo kovą“, bandydamas 
apibūdinti aukščiausią realybę – Dievo egzistavi-
mą, o savo draugui bei sekretoriui Reginaldui a 
Pipperno ištarė tokius žodžius: „Viskas, ką aš pa-
rašiau, man atrodo kaip pelenai.“ Su panašia pro-
blema susidūrė ir 1980 metų Nobelio literatūros 
premijos laureatas Czesławas Miłoszas, teigęs, kad 
„tikrovės ieškojimas yra beviltiškas, nes kalba yra 
nepavaldi poetui“ (tačiau pats poetas teigė, kad 
pagrindinis jo kūrybos motyvas ir buvo „tikrovės 
ieškojimas“)1. Šie pavyzdžiai yra pakankamai iškal-
bingi, nes nurodo į tam tikrą kalbos ir žmogiškojo 
pažinimo ribotumą, trukdantį „racionaliai“ rašyti, 
kalbėti ir mąstyti apie Dievą. Tačiau, nepaisant šio 
ribotumo egzistavimo, vis iš naujo apmąstydamas 
Dievą ir kitus būties klausimus, žmogus sugeba 
praturtinti kultūrinius civilizacijos laimėjimus. 

1 L. Vidauskytė. Struggle with words. A case of Czesław Miłosz 
and Thomas Aquinas // Dialogue of Cultures: Platonic Tradi-
tion and Contemporary Thomism – Klaipėda, 2015, p. 116–
124. 
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Tikriausiai daugelis esame girdėję apie kabuki, 
kuriame akį patraukia spalvingi kostiumai bei ryš-
kus ir efektingas atlikėjų grimas. Kabuki – tai ge-
riausiai Vakarų pasauliui žinoma, viena iš keturių 
pagrindinių japonų teatro muzikinės dramos for-
mų (kitos, tai bunraku – lėlių teatras, kyogen ir noh).

Kabuki pradėjo formuotis ir įsitvirtino japo-
nų kultūriniame gyvenime Edo periodu1 (1600 – 
1868). Šio periodo prekiautojų ir pirklių kultūra 
ryškiai atsispindi įspūdinguose kostiumuose, deko-
racijose, kurių fone yra vaizduojami didesni nei pats 
gyvenimas herojai ir paprasti žmonės, kurie stengiasi 
suderinti savo asmeninius troškimus su socialiniais 
įsipareigojimais, taip patirdami psichologinę frus-
traciją2, dramatiškai perteiktą vaidybine muzikine 
forma teatro scenoje. Japonų muzikinis teatras – 
kabuki ypač populiarus ir šiais laikais, sutraukiantis 
tūkstantines ištikimų žiūrovų minias. Šio muzikinio 
teatro pasaulis yra neatsiejamas nuo šiandieninės 
japonų socialinės kultūros industrijos. Aktoriai yra 
tikros įžymybės, dažnai pasirodančios pokalbių lai-
dose, televizijos serialuose ar kino filmuose.

Šio japonų muzikinio teatro žanro pradžioje 
pagrindinius vaidmenis atliko tik moterys. Pirma-
sis kabuki pastatymas įvyko 1603 metais Kiote, 
kuriame pagrindinį vaidmenį atliko Okuni – Izu-
mo šventyklos patarnautoja. Pažodinė kabuki reikš-
mė – netradicinis, madingas, sukrečiantis.

Ankstyvaisiais muzikinio teatro raidos metais, jo 
atlikėjų – onna (moterų) – pagrindinis užsiėmimas, 
be vaidybos, buvo prostitucija. Tokugavų karinio re-
žimo metu, 1629 metais, moterims dalyvauti kabu-
ki pastatymuose buvo uždrausta. Kadangi visuome-
nės poreikis linksmintis išliko, susiformavo wakashu 
(jaunų vyrų) kabuki. Tačiau ir jis 1652 metais buvo 
uždraustas dėl amoralumo ir prostitucijos paplitimo 

Domantas Milius

Tradicinis japonų muzikinis teatras

tarp jaunų vyrų aktorių. Taigi ir moteris, ir jaunuo-
lius atribojus nuo muzikinio teatro, jame galėjo vai-
dinti tik subrendę vyrai – yaro, su vyriausybės sąlyga, 
kad statomi vaidinimai remtųsi labiau herojiniais ar 
buitiniais siužetais nei asmeniniais jausminiais poty-
riais ir išgyvenimais.

Japonų muzikinis teatras vis labiau evoliucio-
navo. Pagal atlikimo manieras radosi skirtingi 
vaidinimo stiliai, mokyklos. Onnagata (moteriškų 
vaidmenų atlikėjai) savo vaidyba tapo vis rafinuo-
tesni. Hanamishi – aktorių praėjimas tarp žiūrovų 
į sceną tapo neatsiejama vaidinimų dalimi, kuri 
šių laikų pastatymuose tiesiogiai siejasi su drama-
tinio veiksmo plėtojimu pompastiškai įeinant ar 
išeinant iš scenos atitinkamu momentu. XVIII 
amžiaus viduryje nusistovi apskrita scenos forma 
(ji sukonstruota taip, kad sudomintų žiūrovus). 
Juodai, rusvai ir žaliai dryžuota scenos uždanga 
tapo kabuki meno simboliu. Pirmas dalykas, kurį 
pastebi žiūrovas, tai – ši uždanga ir beveik dviejų 
metrų pločio rampa (hanamishi, „gėlių takas“), 
nutiesta nuo scenos žiūrovų sėdėjimo vietų link. 
Žiūrovai beveik gali pasiekti ir paliesti aktorių, 
einantį šia rampa. Labiausiai užsidegę gerbėjai iš-

Tradicinė kabuki scena, Kanamaruza teatras
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reiškia savo susižavėjimą šaukdami mėgstamiausio 
aktoriaus vardą bei kitus šūksnius ir padrąsinimus, 
tokius kaip: „Štai ko mes laukėme!“ arba „Tu ge-
riausias Japonijoje!“

1868 metais žlugus Tokugavų kariniam reži-
mui, buvo išardyta samurajų socialinė klasė, kuri 
buvo neatsiejama nuo Japonijos pirklių kultūros, 
kurios dalimi ir buvo kabuki teatras. Nevykusiai 
buvo bandoma įlieti į vaidinimus Vakarų kultūros 
elementų – apsirengimo, muzikos stilių, tačiau, 
tokioms naujovėms pasipriešinus ryškiausiems tų 
laikų muzikinio teatro atlikėjams, jos neprigijo.

Pagal žanrą kabuki skirstoma į tris pagrindines 
kategorijas: shosogato (šokio pobūdžio pastatymai), 
sewa-mono (buitiniu siužetu grįsti pastatymai) ir 
jidai-mono (istoriniu siužetu grįsti pastatymai). 
Beveik pusė visų veikalų, atliekamų šiais laikais, 
yra adaptuoti iš pastatymų, tiesiogiai sukurtų lėlių 
teatrui – bunraku3.

Dauguma vaidinimų, grįstų istoriniu siužetu, 
buvo susiję su samurajais. Juose buvo vaizduojami 
įvykiai specialiai nukeliant veiksmą keliais šimtme-
čiais atgal, kad nekiltų jokių asocijacijų su Toku-
gavų kariniu režimu (nors to ir buvo siekiama). 
Vienas ryškiausių pavyzdžių – ypač populiari Ka-
nadehon Chushingura pjesė, kurioje pasakojama 
apie 47 roninus (istorija apie 47 samurajus, kurie, 
netekę savo Mokytojo, nusprendžia atkeršyti už jo 
mirtį, žinodami, kad už tai jie patys bus nubausti 
mirtimi), kurios veiksmas vyksta 1701–1703 me-
tais, tačiau kabuki pastatyme veiksmas perkeliamas 
į Muramochi periodą, tai yra 1333–1568 metus.

Buitiniu siužetu grįsti vaidinimai pasižymi isto-
riškumu ir kostiumuose, ir dialoguose. Žiūrovams 
sewa-mono vaidinimai buvo tarsi naujausio laikraš-
čio skaitymas, kuriame pateikiamos karščiausios ir 
aktualiausios socialinio gyvenimo naujienos. XIX 
amžiuje iš sewa-mono išsirutuliojo realistiškesnė ir 
šiurkštesnė savo siužetiškumu kizewa-mono (nepa-
gražinto siužeto) kabuki atmaina, kuriai vis popu-
liarėjant buvo vaizduojami socialinio visuomenės 
paribio atstovai. Vis labiau kabuki menui entuziaz-
mo stokojančiai publikai jie buvo pateikiami deta-
laus ir grafiškai sukrečiančio smurto fone.

Kiekvienas muzikinio teatro aktorius yra ko-
kios nors aktorių šeimos atstovas, turintis tik tai 
šeimai būdingą ir per aktorių kartas išlaikomą vai-
dinimo stilių ir manierą. Kabuki aktoriai savo sce-
ninį vardą perduoda iš kartos į kartą. Garsios šei-
mos atstovui užlipus į sceną, šaukiamas jo giminės 
vardas, yra nusistovėjusios taisyklės, kada ir kaip 
tai daryti. Šeimos, kurios orientuojasi tik į vieną 
teatrą arba kelis vaidmenis, spektakliuose sulaukia 
didžiausio populiarumo.

Pagrindinis onnagata uždavinys vaidinimo 
metu yra ne parodijuoti ar imituoti moterišką 
elgseną ar manieras, o išreikšti simbolinę moteriš-
kumo esmę. XX amžiuje, nedraudžiant jokiai val-
džiai, buvo siekiama moteris vėl įtraukti į vaidini-
mus, tačiau tokie bandymai buvo greitai pasmerkti 
pačios visuomenės sulaukus ryškaus žiūrovų nepa-
sitenkinimo.

Pagrindinis kabuki veiksnys – tai įvairiausiais 
kūno judesiais stilizuotas vaidinimas, atspindintis 
įvairias emocines būsenas, kitaip dar vadinamas 
kata. Tai yra šokio pobūdžio stilizuotos kovos sce-
nos – tate. Specialiomis judesių kombinacijomis 
grįsti įėjimai į sceną – tanzen ir išėjimai iš jos – 
roppo, atliekami per hanamichi. Nenuginčijamai 
pati svarbiausia kata būsena yra mie – aukščiausio 
vaidybinio emocinio afekto būsena, naudojama 
kulminacinėje vaidinimo scenoje, kai aktorius po 
įvairiausių stilizuotų judesių kombinacijų sustings-
ta atitinkama poza, kuri užbaigiama suakmenėju-
siu aktoriaus žvilgsniu.

Sewa-mono rūšies muzikiniame teatre aktorių 
kostiumai yra realistiški Edo periodo istoriniam 
laikotarpiui, o jidai-mono kostiumai dažniausiai 
būna spalvingi brokato chalatai bei puošnūs peru-
kai, atėję iš noh teatro pastatymų tradicijos. On-
nagata vaidmenų atlikėjų kostiumų puošnumui 
skiriamas ypatingas dėmesys. Vienas pagrindinių 
kabuki skiriamųjų ženklų yra ekstravagantiškas ir 
spalvingas grimas – kumadori, kuris dažniausiai 
naudojamas jidai-mono spektakliuose. Iš viso yra 
daugiau kaip šimtas įvairių grimo rūšių, kurių spal-
vos ir piešiniai simbolizuoja tam tikrus vaidinamo 
personažo charakterio bruožus. Raudona grimo 
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spalva atspindi gėrį ir dažniausiai simbolizuoja 
veikėjo užsispyrimą, dorumą ar net antgamtines 
galias, o mėlyna spalva simbolizuoja blogį, kuris 
dažniausiai atspindi baimę ir pavydą. Violetinė – 
didingumą ir kilnumą, rausva – linksmumą ir jau-
nystę. Ruda – savanaudiškumą, žalia – ramybę, o 
juoda – terorą, baimę ir išgąstį.

Muzika kabuki – itin svarbi. Nagauta – tai 
muzikinio teatro kabuki muziką apibrėžiantis ter-
minas, kuris apima visus muzikos gimimo ir atli-
kimo elementus vaidinimo metu. Pagrindinis ins-
trumentas, naudojamas muzikinio turinio raiškai 
kabuki yra shamisen.

Tai – trijų stygų gnaibomojo tipo modifikuoto 
stačiakampio formos liutnė. Tai nagauta muzikos 
ašis, kuri dar vadinama Japonijos smuiku. Tai pa-
grindinis akompanuojamasis plačiųjų masių ins-
trumentas, tad nenuostabu, kad ir grojimas shami-
sen yra ypač populiarus. XX a. antroje pusėje buvo 
jaučiamas aukštesniojo socialinio sluoksnio pasi-
priešinimas laikant šį instrumentą geišų ir pigių 
gatvės vaidinimų instrumentu. Tačiau, nepaisant 
ypač stiprios Vakarų įtakos (Vakarai Japonijoje 
dažniausiai tapatinami su Amerika, kuri apstul-
bino japonus visų pirma savo technologine galia), 
shamisen instrumentas pagal jo pardavimų skaičių 
bei leidžiamų natų rinkinių kiekį yra pirmaujan-
tis šalia fortepijono, smuiko ar saksofono. Kaip ir 
Europoje, Japonijoje ypač vertingi shamisen ins-
trumentai yra gaminami ne fabrikuose, o įgudusių 
meistrų, kurių darbo rezultatas garantuoja instru-
mento ilgaamžiškumą, skambėjimo skaidrumą ir 
savito garso išgavimą. 

Tačiau nagauta, shamisen muzika – tarsi tik vie-
na monetos pusė. Nuo jos neatsiejamas kabuki pa-
statymuose yra dainininko vaidmuo. Instrumen-
tinės muzikos atlikėjai yra nematomi žiūrovui, o 
dainininkas užima reikšmingą vietą nuo pat kabuki 
žanro atsiradimo pradžios. Dažnas atvejis, kai na-
gauta muzikos kūrinių autoriai yra užmirštami, o 
dainininkai, kurie atliko tuos kūrinius pirmą kartą, 
beveik niekada nepamirštami. Tad muzikinio japo-
nų teatro vokalinė tradicija tiesiogiai siejasi su jo 
populiarumu iki šių laikų. 

Profesionalių nagauta vokalinės muzikos atli-
kėjų balsai apima ir baritono, ir tenoro diapazo-
nus. Nors toks dvigubai platesnis balso diapazonas 
nėra išskirtinis bruožas vokalinėje muzikoje, tačiau 
pati nevakarietiška dainavimo tradicija išgaunama 
balso spalva yra būdinga tik japonų dainavimo 
stiliui. Nagauta muzikoje, dainininkui išgaunant 
specifinį garsą, visų pirma jis suformuojamas pil-
vo ertmėje, vėliau pereina į krūtininį garsą, toliau 
rezonuojamas galvoje gerklinio balso pavidalu. 
Klausytojas junta tokio garso intensyvumą, kuris 
pereina į aukštesnį registrą, kol pasiekiamas galu-
tinis etapas – dainavimas falcetu. Viena pagrindi-
nių priežasčių, kodėl iki šių laikų vis dar egzistuoja 
toks sudėtingas ir kartu skausmingas dainavimo 
stilius – juo išgaunamas kur kas dramatiškesnis 
ir intensyvesnis garsas, tiesiogiai susijęs su pjesės 
dramaturgija. Žinoma, tokia dainavimo maniera 
diletantams baigiasi perkreiptu iš skausmo veidu 
ir išsprogusiomis kaklo venomis, bandant pasiekti 
aukščiausio registro tonus. Priešingas yra tikro na-
gauta vokalinės muzikos meistro dainavimas, ku-
riame švarumas ir muzikalumas nesusiję su veido 
raumenų įtampa. Menas pasiekiant tokį rezultatą 
yra grįstas sunkiu darbu ir nuolatinėmis daugelio 
metų treniruotėmis. 

Vakariečiui vienas išskirtiniausių elementų na-
gauta vokalinėjes muzikoje yra vibrato. Tokia dai-
navimo maniera ar jos nebuvimas dažniausiai yra 
skonio reikalas. Nors iš principo dažniausiai kiek-
vienas dainuojamas garsas yra pakankamai ilgas, 
tad dažniausiai pereina į lėtą ir platų gerklinį vibra-

Kabuki aktorių grimas
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to. Tokia dainavimo tradicija mažiau profesiona-
laus dainininko valioje gali užtemdyti įvairius pa-
grąžinimus ir ornamentinius papuošimus, kuriuos 
ypač profesionalus dainininkas, net ir dainuoda-
mas vibrato technika, sugebės išryškinti dainavimo 
metu. Tačiau atsisakyti tokios dainavimo technikos 
irgi nevalia, nes tada susiduriama su gerbėjų nepa-
sitenkimu, išreiškiančiu paminamus svarbiausius 
kabuki atlikimo elementus.

Viena pagrindinių sąlygų virtuoziniame dai-
navime – dainuojamo teksto aiškumas. Kabuki 
pradžioje tai nebuvo kažkoks savaime suprantamas 
ir labai vertinamas dalykas. Nors ir labai plataus 
pasakojimo užmojyje eilės nagauta muzikoje išlie-
ka trumpos ir glaustos, kartu dviprasmiškos ir su 
potekste, kur pats klausytojas turi jas interpretuoti 
per savo suvokimo prizmę (kaip ir didžiumą japo-
nų poezijos). Dėl to dauguma dainininkų yra ypač 
atidūs dainavimo aiškumui, dikcijai, tarčiai bei 
visų svarbiausia – frazavimui.

Nagauta muzikoje kabuki pastatymuose gali 
būti įvairiausias dainininkų skaičius. Dažniau-
siai jų yra trys. Dažniausiai natose yra nurodoma 

pirmo ar antro dainininko partijos, ar kur reikia 
dainuoti tutti4. Tačiau šiais laikais tokių pastabų 
dažnai nepaisoma. Nors dauguma nagauta mu-
zikos teksto yra komentarai prieš scenos pradžią, 
primenantys ankstesnės scenos veiksmą ar nupa-
sakojantys būsimo draminio paveikslo emocinį 
kontekstą, solo ir tutti nėra gyvybiškai svarbūs pje-
sės logikai vertinant tekstą vientisumo požiūriu. 
Lyriniai epizodai dažniausiai atliekami dainininko 
solo, o dramatinės scenos ir finalai – tutti. Tokiais 
dramatiniais momentais, kai akompanimente yra 
įtraukti perkusiniai instrumentai, dažniausiai dai-
nuojamasis tekstas paskęsta muzikoje.

Kabuki, vienijantis muziką, šokį ir vaidybą –
garsiausias tradicinis vaizduojamasis japonų menas, 
ypač aktyviai klestintis ir šiais laikais. Šis muzikinis 
teatras, atspindintis istorinius įvykius, moralinius 
konfliktus, širdies santykius, randa kelią į japonų 
tautos žmonių širdis savo tautinio originalumo iš-
saugojimu ir vertybių puoselėjimu.

1 Edo laikotarpis, dar žinomas kaip Tokugavų, apima Japoni-
jos istorijos laikotarpį nuo 1603 m. iki 1868 m. Nors Edo 
laikotarpiu Tokugavos šiogūnai ribojo ryšius su užsienio šali-
mis ir šalis buvo izoliuota, tačiau kaip tik šiuo laikotarpiu la-
bai suklestėjo kultūra. Edo laikotarpis taip pat buvo laikomas 
amatų aukso amžiumi. Žmonės siekė malonumų ir aktyviai 
kūrė naujas kultūros formas. Dauguma nekilmingų žmonių 
skaitė knygas, lankėsi teatruose, kai kurie net rašė haiku.

2 Nemaloni ir įtempta psichinė būsena, kurią sukelia objek-
tyviai neįveikiami arba įsivaizduojami sunkumai, trukdantys 
pasiekti tikslą, patenkinti poreikį.

3 Tradicinis japonų lėlių teatras, kurio metu, grojant tradi-
ciniais japonų instrumentais, vaidina vieno metro aukščio 
lėlės, valdomos bent trijų žmonių. Kiekvienas jų atsako už 
skirtingas lėlės kūno dalis.

4 Visų muzikos kūrinio partitūroje numatytų atlikėjų grojimas 
ar dainavimas kartu.
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Onnagata groja shamisen vaidinimo metu
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