Pašvaistė
Kultūros gyvenimo žurnalas jaunimui

2017 / 1

Turinys

Inga Navickaitė. Nesusišnekam

Austėja Mikuckytė. Brandi jaunų kūrėjų grafika

1

Linartas Tuomas. Eilėraščiai

8

Patricija Gudeikaitė. Baudėja

11

Kad žodis neliktų vien žodžiu. Pokalbis su režisieriais J. Šatkauskaite ir P. Markevičiumi

13

Greta Staselytė. Metropolio džiunglių pamokos

18

Airidas Banevičius. Šviesų miesto šešėliuose

20

Linartas Tuomas. Spurdanti ir energiją varinėjanti

22

Linartas Tuomas. Palaidoti pragiedruliai

24

Justyna Vansovič. Birutės Žilytės ir Jono Tertelio kūrybos sintezė

26

Valentinas Kulevičius. Plateliai – žemaičių Šveicarija. Beržoras

29

Domantas Milius. Ką girdi šnipinėdamas

32

Justyna Vansovič. Aštuonios atjautos minutės

37

Aistė Liuka Jonynaitė. Kai balansavimas tampa atsakymu į ontologinius klausimus

39

Lukas Kodis. Paukščių nuotraukos

43

Dailė

Austėja Mikuckytė

Brandi jaunų kūrėjų grafika
Gruodžio 5–17 dienomis galerijoje „Akademija“
buvo eksponuojama VDA Vilniaus ir Kauno fakultetų Grafikos katedrų studentų bei absolventų kūrybos
paroda „Jaunystė”. Ekspozicijoje galėjome išvysti dešimties jaunųjų autorių taikomosios ir vaizduojamosios grafikos kūrinius.
Ši ekspozicija toli gražu nėra konceptualiai
vieninga. Parodai suteiktas gana neutralus
pavadinimas tik nurodo į grafikų gyvenimo
tarpsnį, paskirais atvejais susišaukia su kūrinių
idėjiniu jaunatviškumu. Parodos dalyvius vienija
profesionalumas – technikos įvaldymas bei kitas
paradoksaliai bendras vardiklis – stilistinė ir min
tinė įvairovė, regima lyginant skirtingų menininkų
kūrinius. Parodą organizavusių grafikos meistrų ir
dėstytojų Rolando Rimkūno bei Rimvydo Kepe
žinsko tikslas buvo padėti jauniesiems meninin
kams ieškoti karjeros galimybių, megzti ryšius bei
pristatyti jų kūrybą meno gerbėjų auditorijai. Su

žavėta jaunųjų grafikų išmone ir meistryste, šiuo
savo tekstu kaip kukliu indėliu norėčiau prisidėti
prie parodos iniciatorių siekių įgyvendinimo.

Prisijaukina save
Antrame galerijos aukšte parodos lankytojus
pasitinka šešios matrioškos. Tiksliau – Julijos Ra
čiūnaitės giminių atstovų portretų armija. Nacio
naliniame M. K. Čiurlionio muziejuje dirbanti
menininkė šmaikščiai siūlo kreiptis į jos įsivaiz
duojamą įmonę, kuri pasirūpins vienatvės pojū
čio išvaikymu ir prispausdins artimųjų atvaizdų.
Multiplikuoti moters ir vyro portretai iš tiesų su
kuria keistą gyvybės jausmą. Proporcingai mažė
jantys apibendrinti kūnai imituoja perspektyvos
efektą. Šalia esančioje nuotraukoje – kėdžių eilės
renginių salėje, apgyvendintos tokiais pačiais pa
daugintais atspaudais. J. Račiūnaitė, rodos, kalba

Julija Račiūnaitė.
Sunkūs tėvai
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Dailė
apskritimas, nuotrauka, kurioje regime vaikiną iš
nugaros – fotografinis brokas, dangstoma krūti
nė, groteskiškai iškadruoti pirštai, draudimai sau
ir kitiems, atsirandantys iš primityvių prietarų ar
stereotipų įsišaknijimo, sukryžiuotos rankos – in
travertiška kūno kalba... Visas šis ir iliustratyvių, ir
netyčinių nuoširdžių netobulumų kratinys susidė
lioja į darnias ir dailias kompozicines dėmes.

Manipuliuoja erdvėmis

Lauksminė Steponavičiūtė. Iš ciklo Kosmosas (skaitmeninis koliažas)

apie šiuolaikinį žmogų, retai randantį laiko gyvam
kontaktui, dažniau bendraujantį su sustingdytu at
vaizdu kompiuterio ekrane, socialiniuose tinkluose
nei su autentiškomis kūniškomis būtybėmis. Kito
je siluetų pusėje kabo tų pačių individų atvaizdai,
paversti kaukėmis. Čia mergina galimai užkabina
veidmainystės temą, apmąsto keistą norą išlaikyti
įvaizdį, neatsiverti net artimiausioje savo aplinkoje.
Mintis apie savo įvaizdžio kūrybą, trūkumų
dangstymą nejučiomis pratęsia Austėjos Macevi
čiūtės iliustracijų ciklo Netobulumas fragmentai.
Grafikė ieško netobulumo pranašumų, ne slaps
to, o į kūrybinį procesą įtraukia savo silpnybes ir
siekia spragų pri(si)jaukinimo. Ši ciklo ištrauka
veikia kaip triptikas, sukurtas dienoraštiniu ko
liažiniu principu derinant acetono spaudos, sau
sos adatos ir monotipijos technikas. Darbuose
jungiasi laikraščių, žurnalų iškarpos, geometrinės
figūros, brūkšniavimai ir šešėliavimai. Netobulas
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Išnirę iš neapibrėžtos A. Macevičiūtės erdvės,
patenkame į peizažinę Viltės Žumbakytės Erdvę atsitikimui. Traukinių stotyje susispaudusi visa isto
rija, lyg filmo kadruotėje viename estampe pametę
savo chronologinę seką pabirę įvykiai. Ilgesingas
žvilgsnis iš nuvažiuojančio traukinio lango, atsi
sveikinantis rankų mostas, nutįsę šešėliai, vėluojan
tis skubrus žingsnis, liūdesio vaikai. V. Žumbakytė
šiame estampe pademonstruoja meistrišką gebėji
mą manipuliuoti vietų charakteristikomis ir mas
teliais, pavyzdžiui, tą pačią ertmę vienu metu pa
naudoti ir kaip iš toli regimos stoties pastato sienos
dalį, ir kaip stambiu planu stebimą traukinio langą.

Ugnė Krasauskaitė. Instaliacija apie Šešėlio archetipą

Dailė

Žilvinas Bražukas. Iš ciklo Sėdintys bebrai (sausa adata, koliažas)

Skirtingų erdvių persidengimai vyksta organiškai,
scenos susilieja, bet ir išlieka įžvelgiamos, autono
miškos. Kitame estampe žmogus mokosi skraidyti
vilnijančioje kosminėje erdvėje, jis stebimas futu
ristinio objektyvo, susikeitęs vietomis su dangaus
kūnais. Trečiame atspaude kolegialiai bendradar
biauja nuotraukos negatyvas, pajūrio smiltelės,
urbanistiniai griuvėsiai ir brėžiniai. Paskutiniame
darbe į ramų kaimo peizažą brutaliai įsiveržia šaš
lykinė, kaubojus ir iliustratyvus berniukas.
Atsiplėšę nuo žemiškų istorijų, su Lauksmine
Steponavičiūte išskrendame į siurrealistinį kosmo
są. L. Steponavičiūtė savo darbus aprašė koduota
simbolių sistema, panašų ženklų sistemos meto
dą pritaikė ir patiems skaitmeniniams koliažams.
Aprašymas palengvintas nuorodomis skaitytojui,
visiems žinomais begalybės simboliais, o vaizdai,
vizualiai verbalizuojantys enciklopedinius faktus,
palieka daug vietos nežinomybei ir interpretaci
joms. Saturnas su viduramžių miestelėno apavu
bėga nuo monstriškų žirklių, mikrokosmose plū
duriuoja švarkai su kyšančiomis zebrų galvomis,
po savaitės kalėjime vakarienei patiekiamas Ura
nas, neskraidanti lėkštė išnyksta juodojoje skylėje,
ant kryželiu siuvinėtų dvynių išsidėsto formulės
ir žvaigždynas. L. Steponavičiūtės darbai idėjiškai
paslaptingi ir turiningi, estetiškai patrauklūs, pla
katiški gerąja prasme.

Prisišaukia pirmykštę materiją
Ugnė Krasauskaitė pakviečia mus padaryti per
traukėlę nuo grafikos ir pristato instaliaciją apie
šešėlio archetipą. Ne visai pritariu tūrinio darbo
egzistavimui grafikos parodoje ar juo labiau ins
taliacijos vadinimui grafika ir stebiuosi, jog tai
yra taikomosios grafikos specialybės VDA Kau
no fakultete diplominis darbas. Kūrybinė laisvė,
žinoma, yra neginčytina vertybė. Kaip ir tarpdis
cipliniškumas, įvairių dailės šakų išbandymas ir
įvaldymas. Tačiau ar baigiamasis darbas neturėtų
atspindėti studento pasirinktos specialybės, kurios
diplomas jam įteikiamas, laimėjimų? Tokia VDA
praktika ir politika neabejotinai progresyvi, šiuo
laikiška, drąsi, bet ar viskas, kas modernu, yra svei
kintina ir tinkama?
Aš konkrečiai šioje tendencijoje skulptūrą va
dinti grafika arba tapyba (neseniai pasibaigusi XVI
Tarptautinės Vilniaus tapybos trienalė Nomadiški
vaizdai), grafiką piešiniu (Baltijos šalių aukštųjų
meno mokyklų studentų piešinių konkurso paroda
Idėja-daiktas 2016), regimoje ir VDA praktikoje,
ir parodų salėse, ir Lietuvoje, ir tarptautinėje are
noje, pasigendu logikos. Tačiau globaliniai meno
sampratos raidos procesai nesustabdomi ir galbūt
ilgainiui pasirodys esantys prasmingi. O grįžtant
prie U. Krasauskaitės darbo, būtina pasakyti,
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kad tai – įspūdinga instaliacija. Trapūs kiaušinių
lukštai ir išsiraizgiusios šaknų gijos vilioja žvelgti
gilyn, lyg drugelius gundo žvelgti į šviesą ir sukuria
priešistorinę, pirmapradišką, pirmykštę aurą. Kū
rinio tematika kiek primena Donato Jankausko
parodą Sekmadienis, 2013 metais vykusią ŠMC ir
man palikusią neišdildomą įspūdį. Tačiau U. Kra
sauskaitė apie laukinius laikus po didžiojo sprogi
mo kalba subtiliau ir šviesiau.

Prisimena vaikystę

Ieva Auželytė. Iliustracijos iš asmeninio iliustracijų ciklo
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Žilvino Bražuko estampų-koliažų ciklas Sėdintys bebrai šmaikštus ir jaunatviškas. Kaip rašo pats
autorius, bebrai persekioja jo kūrybą, o šiuose dar
buose jie tapo visažiniais diktoriais, išnyrančiais iš
sveikinimų koncertų dizainą (ar labiau jo stygių)
imituojančių užuolaidų. Išraižytos frazės parodi
juoja banalias socialiniuose tinkluose sklandan
čias citatas bei perteikia autoriaus mintis. Sunku
atskirti, kuriuose atspauduose Ž. Bražukas kalba
nuoširdžiai, o kuriuose ironizuoja. Grafikas atvirai
prisipažįsta jaučiantis pareigą juokauti ir esantis
jau nuo to pavargęs, bet šioje kūrinių serijoje vėl
prisiima pokštautojo vaidmenį. Bebrai žada paro
dyti tuštumą, porina apie jausmus, gėdijasi, stebisi,
cituoja patarles, prie romantiškos vakarienės stalo
skelia primityvų juokelį, išprotėja ir vulgarokai
tualete materializuoja mintis. Ž. Bražuko darbų
serija neįpareigojanti, nekelianti sau ambicingų es
tetinių ar idėjinių tikslų ir sukelianti lengvą šypsnį.
Juokavimui mene ar bet kokioje kitoje srityje reikia
daug drąsos ir išradingumo, tad tokios pastangos,
be abejonės, pagirtinos.
Ieva Auželytė dirba mobiliųjų žaidimų kūri
mo sferoje, užsiima iliustracija ir šioje parodoje
pristato asmeninį iliustracijų ciklą. Skaitmeninės
grafikos paveikslėliai pasakoja numanomą istoriją
apie mergaitės nuotykius stebuklingame pasauly
je. I. Auželytės darbai atrodo paveikti azijietiškų
animacinių filmukų estetikos ir lakios autorės vaiz
duotės. Triakė geros širdies pabaisa skraidančiame
name mezga šaliką, nešioja rankraščius. Mergaitė

Dailė

Inga Navickaitė.
Laumės (šilkografija)

atranda paslėptus lobius, buria ir ruošia užkerėtą
viralą, jodinėja vienaakiu padaru. Nėra žinoma,
ar autorė šią pasaką sukūrė pati ar rėmėsi skaityta
knyga. Bet kokiu atveju šie darbai labai malonūs
akiai ir sėkmingai galėtų tapti animaciniu filmuku
ar knygos vaikams iliustracijomis.

Grąžina gyvybę
Pirmame aukšte eksponuojama daugiau patir
ties turinčių vyresnių autorių kūryba. Pirmiausia
tai gigantiško mastelio Tomos Šilinaitės atspau
dai. T. Šilinaitė dirba VDA KF Grafikos katedros
koordinatore ir asistente prof. Rolando Rimkūno

Inga Navickaitė.
Laimė ir nelaimė
(šilkografija)
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Linas Spurga jaun. J. Updike’o romano Kentauras iliustracijos

dėstomoje linoraižinio disciplinoje. Parodoje eks
ponuojami kūriniai atlikti būtent šia – linorai
žinio – technika ir atspausti ant drobės. Regime
pasipuošusią manieringą mergaitę, asmenukę be
sidarančius draugus. Šie atspaudai ir siužetine, ir
estetine prasmėmis primena nuotraukas, patobu
lintas įvairius efektus sukuriančiais filtrais. Spal
vinės dėmės paslepia detales, apibendrina vaizdą,
pasirenkami ryškūs, nuo natūralių nutolę tonai.
Šie darbai sąmoningai ar ne tampa įdomios
grandininės reakcijos liudininkais ir dalimi: įvai
rios kompiuterinės programėlės, socialiniai tinklai,
o anksčiau nusifotografavimo kabinos imituoda
vo pieštinį portretą – ar nežinomo Palangos gatvės
portretisto stilių, ar dailės istorijos korifėjų. Tas ti
kro dailininko piešinio ranka kopijavimas mechani
niuose ir skaitmeniniuose aparatuose įgydavo gana
komiškų formų, rezultatas būdavo visada toks pat –
supaprastintas ir neskoningas. Dabar dailininkai ko
pijuoja tuos aparatus, suteikdami jų reprodukcijoms
meninės vertės, grąžindami portretams gyvybę.
T. Šilinaitei priklauso ir pagalvių „portretų“ ciklas.

Įsiklauso į situaciją
Ingos Navickaitės, kaip ir T. Šilinaitės, darbus
turėtume priskirti ne studentų, o dėstytojų – ne
mokinių, o mokytojų kūrybai. I. Navickaitė VDA
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KF dirba asistente lektoriaus Vaido Naginionio
straipsnio iliustracijos disciplinoje ir lektore perso
nažo vystymo disciplinoje. Ekspozicijoje esančios
iliustracijos surinktos iš įvairių užsakomųjų darbų
per paskutinius metus, atspaustos klasikinėmis
grafikos technikomis (linoraižiniu, šilkografija) bei
skaitmenine spauda (risografija, rašalinė spauda).
Autorė neapsiriboja vienu stiliumi, nesiekia susi
formuoti išskirtinio braižo. Manau, kad taikomo
sios grafikos atveju tai yra didelis pranašumas –
medžiaga padiktuoja estetinės raiškos įrankius ir
rėmus.
Dalyje vienos serijos darbų autorė vaizduo
ja žmones mažytėmis galvomis, mažagalviai savo
ribotumą patvirtina beprotiškais veiksmais: pasi
kinko žuvis, kivirčijasi dėl išdavystės, perteiktos
simboliais, referuojančiais į pasaką Eglė, žalčių
karalienė, naudoja smurtą. Dviejuose atspauduo
se matome rubensiškų formų moteris, šėlstan
čias šokio sūkuryje ir lendančias į šelmiško vy
riškio galvą ir mintis. Netikusio raitelio siužetas
imituoja judesio įspūdį ir daro aliuziją į etapinį
futuristų kūrinį – Giacomo Ballos darbą Šuns su
pasaitėliu dinamizmas. Keletas iliustracijų pasako
ja apie merginos ir vilko draugystę, pasitelkus dar
kitokį vaizdo transformacijos registrą. Naudojant
kuklią pastelinių spalvų gamą, perteikiama vyriš

Dailė
kio, persekiojamo jo gerbėjų, drama. Iliustruoja
mas Jonathano Swifto knygos Guliverio kelionės
šėlstančios audros epizodas. Tada autorė atsisako
stilizavimo, iškrato kišenes ir natūralistiškai pa
vaizduoja jų turinį.

Atranda aukso vidurį
Linas Spurga jaunesnysis VDA yra įgijęs
iliustruotojo profesiją, o dabar studijuoja kaligra
fiją. Parodoje eksponuojama dalis grafiko ilius
tracijų Johno Updike’o romanui Kentauras ir visa
knyga. Kentauras – mitologizuota, autobiografi
niais motyvais paremta istorija apie tėvo ir sūnaus
santykius Amerikos provincijos miestelyje pokario
metais. L. Spurgos jaun. darbai skoningai šaržiški
ir paslaptingi – visose iliustracijose personažų vei
dai slepiami.
Berniuko siluetas išnyra iš tamsos ir susiduria
su snaigių suformuotu nepažįstamuoju, vyriškio
pusė galvos paslėpta už formato ribų, jaunuolis
neria į baseiną, jo kūną deformuoja vandens raibu
liai, vyras juodu paltu nusisukęs nuo žiūrovo lipa
į impozantišką automobilį, senolio veido bruožai
dengiami šešėlių, pasimatymas vyksta neapšviesto
je laiptinėje, moters šešėlis parodo jos tikrąją pri
gimtį, dantisto baimė personifikuojama į drebulės
lapų gniužulą. L. Spurgos jaun. meninė iliustravi
mo strategija labai teisinga – jo paveikslėliai kartu
ir labai taiklūs bei aiškūs, naudojamos lengvai su
prantamos metaforos, ir paliekantys vietos skaity
tojo vaizduotei kadruojant, slapstant tamsoje.

Atranda savo kelią
Šalia – ir pačių parodos organizatorių kūriniai.
Tai, jog parodos iniciatoriai, grafikos meistrai, gra
fikos parodoje pristato ne grafikos kūrinius, pa
tvirtina mano pastebėjimą apie VDA praktiką ir
politiką gana radikaliai trinti dailės šakų ribas. Ro
lando Rimkūno piešiniai pastelėmis kiek melan
choliški, giedrai liūdni. Paliegę vyriškiai guli ligos
pataluose, tarp jų įsiterpusios dvi kaukolės aiškiai

Inga Navickaitė. Trijų damų drama (linoraižinys)

praneša blogas naujienas. Baltasis lokys teiraujasi
apie nustebusios mergaitės savijautą, pasižada ją
globoti, Šiaurės pašvaistės spinduliuose išnyra pri
siminimas – tėvų veidai.
Rimvydas Kepežinskas demonstruoja tapybos
darbą-koliažą, vertintiną kaip simbolį. Jo kūrinys
Vinetu-apačių vadas nurodo į nuotykinių romanų
autoriaus Karlo May’aus trilogiją apie indėną, ko
vojantį už teisingumą. Kirvukas nusėtas judančio
mis pliušinių žaislų akimis. Autorius šia koncepci
ja, atrodo, konstatuoja, jog grafika gali būti puikia
ir nepakeičiama literatūros kolege ir sąjunginin
ke; linki jauniesiems kūrėjams kovoti už teisybę
sau ir kitiems gyvenime ir kūryboje; pataria būti
akyliems – stebėti supantį pasaulį, meno raidą ir
procesus, reginiuose aptikti įkvėpimą ir paversti jį
profesionalia ir išradinga kūryba.
To paties jauniesiems grafikams linkiu ir aš,
džiaugdamasi, kad studentų kūryba netapo jų mo
kytojų darbų kopijomis, kad jaunimas randa savitą
kelią ir drąsiai juo žengia: prisijaukina save, mani
puliuoja erdvėmis, prisišaukia pirmykštę materiją,
prisimena vaikystę, grąžina gyvybę, įsiklauso į situ
aciją, atranda aukso vidurį.
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Poezija

Linartas Tuomas

tara
pasiryžau surinkti
visas bute yrančias tuščias materijas
– nes man ne dzen – ir
dviem sprogstančiais polietileno maišais nešinas
išsiruošiau piligriminei kelionei geležinkeliu
į norfos bazę
joje prie žalsvo surinkimo punkto
samsaros buveinės
buvo nusidriekusi nemaža
vietinių dharmos valkatų eilutė
jie teturėjo vieną/dvi talpas ir kai kurie –
vis dar neatsikratę nirvanos
skubėjau į kirpyklą todėl
kiek pyktelėjau susidūręs su tokia perkrova
bet išlaikiau savastį ir
atsiduodamas rezignacijai šiam dvasiniam materializmui
ramiai sulaukiau savo eilės
neskubėdamas sukišau
tuos du maišus substancijų
dugnu į priekį –
nelyg paskutinė kelionė kojomis į priekį
link reinkarnacijos
ekrane kartojosi ta pati laikina +10 ct mantra
*kuponiukas*
tasai laimingas bilietas
geidžiamoji sutra išslydo su solidžia suma – 3.20€
kitoje taromato pusėje
– anapusybėje –
buteliai ir skardinės vienijosi į
kompleksines mandalas su fraktalais
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už tokį neasketišką biudžetą iškelčiau veganišką puotą
dharmos valkatoms
kaip pasišventęs bodhisatva
kasoje atsiėmiau pinigus
iškeičiau į keletą bananų bei energetinį
vidinėms čakroms palaikyti
o kirpykloj
nusiskutau plikai

eskapizmo geismas
raukšlėtoj vilniaus gerklėj
dairausi kuo tuštesnių ir mažiau užsikimšusių gyslų
vėl aitrūs turistų parfumerijos šuorai
prie šventos onos bažnyčios
bučiniai bučiniai bučiniai visur erdvėj
tuščios gyslos nutrūko
gerklė pakilo iki krūminių dantų
sekmadienį gęstantį mane kramsnojančių
šeimomis seneliais vaikais anūkais
*brrrrrrrrrr*
veik pavyko viską žiaugčiojant nuryti bet
prie socialdemokratų partijos būstinės
šeši paaugliai
gaudo pokemonus

Poezija
greitasis
indėniški megztinio raštai išlydžiais karpydami interneto gondolų irkluotojus
pasitinkant iškilmingai išskėstomis rankomis sankryžų kolekcijas
’kol lauki penktadienio kažkas laukia širdies donoro’
keturi gie greitasis autobusas
keturi gie ryšys – irgi greitasis
sulysusiais skilandžiais su geležies ir b12 trūkumu džiūstu džiūvu išsunktas
tyrėjo lūpos stiklas šaldo autobuso vitraže nokstančius gerosios vilties žiedo žibintus
tiriančios lūpos galėtų prisiliesti prie stiklo ir įspausti orakulišką ornamentą kondensacijos
kuris netrukus sublimuotųsi į rusvai oranžinio grūdėto filtro minkštimą ir pirštinėtą plaštaką
nešiną lidlo maišeliu suvarpytu didmiesčio kandžių ir kinivarpų
o šiandien skaičiau hegelį su marxu todėl tvirtai žinau kad kai
baigiasi viena istorija – prasideda kita istorija
girgždantys kosintys įsidrąsinę garsiakalbiai ir aidai iš netolimųjų rytų grigališkųjų choralų
jau buvau gerokai atpratęs nuo įprasto kriminologinio elemento koraliniuose rifuose
figūruojančio daugumos sociologijos studentų duomenų analizės atsiskaitymo darbuose
efemeriška rausva geriasi į fundamentaliai rausvą new yorker iškabą
nevalyvas bekompleksinis juokas lyg pro piltuvą
subėga į gyvsidabrio smaugliu besirangantį auskarą kertantį siaurą nosies pertvarą
praleista beveik ketvirtadalis paros kertant dar siauresnę sieną
iš buvusios agrarinės šalies į vis dar esamą agrarinę ir atgalios
stojiškai kentėta neutralios zonos juostoje lyg voneguto žmogui be tėvynės
arba spilbergo ’terminalo’ personažui – kai tomas henksas dar vaidindavo gerai
tokiu save ir laikau – bedieviu mankurtu kosmopolitu levituojančiu gravituojančiu
beveik ištisą šventai magišką skaičių valandų praskaičiau hegelį su marxu todėl tvirtai žinau
kaip jos didenybė nepajudinamoji dialektika uzurpuoja visas chroniškas lėtines abejones
apie geismą ir geidulį vakarinės auros purslų veidan vardan
su baltomis parazitinėmis kenkėjiškomis kirmėlaitėmis nešiojančiomis mirtiną užkratą gamų
garsinių verbalinių vibracinių ir vaizdinių vizualinių spalvinių
kirmėlaitės dėlioja mikroskopinius kiaušinėlius ir manyje reprodukuoja reminiscencija
matyto filmo apie troją su bredu pitu tuo metu dar buvusiu ne su andželina o su dženifer
greitai nugriausiamame chrestomatiniame lietuvos kino teatre
reprodukcija pagromuliavus ir apsilaižius išspjaunama mano išlipimu
iš keturi gie
išjungiant keturi gie
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Poezija
iš pusės žvilgsnio
pro rūkstančius vilniaus energijos švyturius
minu pedalus namų kryptimi
ties degaline mindžikuoja tranzuojanti porelė
lygiagrečiai ir viltingai iškėlusi nykščius

prariedu pro pat juos
mergina žvilgteli tiesiai man į akis ir nežymiai linkteli
neįtikėtinai supratingai bei draugiškai
lyg turėtume bendrą idėją ir vieną tikslą

jų laikomi plakatai – beveik identiški
tie patys dėžių popieriaus lakštai
tos pačiós juodós spalvós toks pat skubotai
išraitytas šriftas

tik manęs namie laukė vakarienė ir jauki lova
o porelės – miglota nežinia
jų lemtį pranašavo zujantis eismas
ir vairuotojų pakeleivingumo laipsnis

vaikino plakatas rėkia: TRAKAI
merginos plakatas šaukia: POLSKA

ką tik grįžau ir sėdau to užrašyt
spėjo sutemti ir ką tik įjungto kompiuterio šviesa
vožė veidan
įdomu ar nuolankiems tranzuotojų veidams iki šiol švyti
statoilo degalų kainos

keista – braukdamas vakarinį prakaitą pamaniau
dabar taip šiltai sugludę
o trauks diametraliai skirtingomis kryptimis

kine
šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
nypščia skardinė atidaroma
šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
iugžda ranka pakely čipsų
šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
– tildo šalia sėdintys
šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ūdas – po filmo pretenzingu tonu daliniesi įspūdžiais
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Proza

Patricija Gudeikaitė

Baudėja
Mano baudėja buvo maža pilka pelė, pasiro
danti bent kartą per savaitę. Elė ateidavo pas mane
ir, atsistojusi ant dviejų galinių kojyčių, pradėdavo
nepakenčiamai cypti. Jai becypiant turėjau išsakyti
visus savo nusikaltimus, viską, ką netinkamai per
tą savaitę buvau padaręs, nes puikiai žinojau, kad,
jeigu ką nors nuo jos nuslėpsiu, Elė sugrįš dar la
biau įtūžusi nei prieš tai ir pradės dar garsiau cypti,
kol galiausiai, neištvėręs to garso, atsiklaupsiu prieš
ją ir pradėsiu maldauti, kad tik ji liautųsi. Tuomet
Elė išdidžiai sužėruos raudonomis akimis ir aš vėl
nusižeminęs pradėsiu atgailauti ir prašyti jos išriši
mo. Elė pritariamai pajudins uodegą ir tik tuomet,
po šio lemtingo ženklo, aš ir vėl tapsiu laisvas. Iš
sigelbėjimo nuo Elės nėra, mat ji yra visur. Visur
galiu matyti tik ją – raudonomis akimis ir pilku
kailiuku – visur tėra tik ji, mano vienintelė Elė. Jos
šešėlis persekioja mane, viskas, ką tik daryčiau –
tampa pamišusiu jos garbinimu. Nuo jos neįma
noma nieko paslėpti. Daugybę kartų tikėjausi, kad
ji nesužinos mano baisių nusikaltimų, bet veltui –
kitąkart atėjusi Elė būdavo pikta ir nepatenkinta
manimi. Supykusi dėl nepaklusnumo, ji pradėdavo
mane kandžioti, cypti, bėgioti po kambarį – lyg
tai būtų jos pačios namai, mėtyti ir graužti visus
mano turimus daiktus ir vėl nepakenčiamai cypti.
Bet ką gi aš galėjau padaryti? Nė nebandžiau jos
sustabdyti, juk tai ji buvo mano baudėja ir tokia
buvo jos pareiga. Kartą, sužinojusi, kad pragulė
jau lovoje tris dienas nieko nenuveikęs, Elė tiesiog
pasiuto. Ji pradėjo cypti neįtikėtinai anksti, o juk
puikiai žino, jog naktimis man nepavyksta užmigti
ir tos porą valandų, kurias išmiegu, man yra labai
svarbios. Tačiau Elei tai nė motais. Ketvirtą ryto

ji jau cypauja prie mano lovos. Žinoma, ką gi aš
galėjau padaryti, juk iš tiesų buvau kaltas ir iš tiesų
pragulėjau lovoje tas tris dienas nieko neveikda
mas. Elė užšoko ant lovos ir įkando man į pirštą.
Aš nesipriešinau. Ji ne kartą yra įkandusi man į
pirštą, tačiau šįkart, ji ne tik kad įkando, – ji pra
dėjo jį graužti. Gulėjau nežinodamas, ką daryti. Elė
ėdė mano pirštą, maitinosi manimi, o aš gulėjau ir
apsimečiau, jog miegu ir nepastebiu to. Argi ji turi
teisę taip su manimi elgtis? Jutau smelkiantį skaus
mą, jos ilgus krūminius dantis, įstrigusius mano
pirštų galuose ir švelnų kailiuką, besiglaustantį prie
manęs. Ji sugraužė bene pusę mano piršto ir nė ne
ketino liautis. Argi mano poelgis buvo toks baisus,
kad dėl jo turėčiau leisti Elei taip su manimi elgtis?
Ji nesiruošė liautis. Sugraužusi nykštį, ėmėsi kito
piršto. Atsimerkiau ir pradėjau rėkti, tegu negal
voja, kad nieko nepastebiu. Tačiau Elės tai nė kiek
nepaveikė. Ji graužė toliau. Nebegalėjau daugiau
to tverti. Reikėjo ką nors daryti. Jeigu aš nesuėsiu
Elės, ji suės mane! Galų gale aš juk bene šimtąkart
už ją stipresnis. Juk galiu ją paprasčiausiai sutraiš
kyti. Kodėl nesugebėjau jos per visą tą laiką sutraiš
kyti koja? Bet ne, aš negaliu taip su ja pasielgti,
juk be jos aš būčiau niekas. Ji parodo man, kaip
turiu elgtis. Be jos – aš žuvęs. O su ja? Aš leidžiu
nurodinėti mažai šlykščiai pelytei, kaip man elgtis.
Argi tai neatrodo juokinga? Jaučiausi esantis Elės
viduriuose. Kada ji nustos? Stebėjau nuo snukučio
tyškantį kraują. Ne, aš negaliu taip su ja elgtis, pa
prasčiausiai sutraiškyti koja. Juk ji mano šventoji
dainuojanti Jozefina. Ji nori mane išganyti. Elė tik
nori atverti man stigmas delnuose. Elė bus man
švelni ir gera. Elė sugrauš mane iki savo dydžio ir
11

Proza
pavers mane ja – ir mes abu palaimingai tapsime
pelėmis. Elė atvers man visas paslaptis ir mes abu
būsime pakibę visatos šešėliuose, kur mūsų niekas
negalės įžiūrėti. Elė bus mano Sfinksas. Aš pasta
tysiu jai spindinčią šventyklą ir nusilenkdamas už
kelsiu ją ant rožėmis papuošto altoriaus. Aš tapsiu
Elės ambrozija. Aš išnyksiu joje. Praeis tūkstančiai
metų, grius apokaliptiniai miestai, supus Elės šven
tyklų pamatai, o aš vis tiek būsiu joje. Tik jokiu
būdu negaliu jai priešintis, nes juk kitaip viso to
nebus, šnabžda man ji. Nebejaučiau savo rankos.
Sugraužusi keturis pirštus, Elė nušoko nuo lovos
ir pradėjo vemti. Stebėjau ją vemiančią ir nežino
jau, ką daryti. Vos tik man atsisėdus ant lovos, Elė
pradėjo piktai šnypšti. Matyt, sugraužti pirštai jai
nepatiko. Ką gi man daryti? Elė dar garsiau šnypš
tė. Mano kojos drebėjo, o iš likusios plaštakos da
lies tekėjo kraujas. Elė vėl pradėjo manimi vemti.
Mane apėmė iki šiol nepatirtas įniršis, kurį sukėlė
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šis jos vėmimas. Negana to, kad ji suėdė beveik visą
mano plaštaką, Elė dar demonstratyviai sugalvojo
pradėti vemti priešais mane. Negalėjau šito pakęsti.
Dar niekada Elė nėra buvusi tokia įžūli. Negaliu
vėl apsimesti, jog miegu arba nepastebiu to, juk
kitaip Elė įsismagins ir ateis kone kiekvieną dieną
ir pradės šitaip įžūliai mano švariame kambaryje
vemti. Mano baudėja peržengė ribą ir dabar mes
su ja turėsime pasikeisti vaidmenimis. Tyliai slin
kau prie jos. Jai nusisukus, greitai abiem rankom
suspaudžiau ją. Elė cypė, ir jos cypimas varė mane
iš proto. Dar niekada ji necypė tokiu gergždžiančiu
balsu. Spaudžiau ją rankose. Ji kandžiojosi, bet da
bar ir aš supratau, ką turiu daryti – pirmąsyk įkan
dau jai. Toliau spaudžiau ją, kol jos mažas kūnelis
nusilpo ir išsprogo mano delnuose. Pradėjau cypti ir
aš. Laikiau jos lavonėlį rankose ir cypiau – visai kaip
ir ji. Tuomet supratau, kad turiu jį suėsti ir, kaip ji, jį
išvemti. Tik tada mes būsime su Ele atsiskaitę.

Pokalbis

Kad žodis neliktų vien žodžiu

Kaip radijo bangomis pasiekti klausytojų širdis ir
perteikti literatūros kūrinį? Į šį klausimą kas kartą
mėgina atsakyti jaunosios kartos režisieriai Julija
Šatkauskaitė ir Paulius Markevičius. „Bilietų
nėra“, laida, vienijanti teatro-studijos „Theaomai“
aktorius, per porą gyvavimo metų į eterį paleido kelias dešimtis spektaklių ir aplankė ne vieną tarptautinį festivalį. Režisierius kalbino Ieva Raudeliūnaitė.
Kokia buvo jūsų pradžia radijo laidoje „Bilietų
nėra”?
Paulius: Konkrečiai radijo teatro laidos idėja
atsirado dar besimokant Lietuvos muzikos ir teatro
akademijoje, kai Rasa Kregždaitė ir Gytis Kapse
vičius atėjo į mūsų repeticiją ir pasiūlė kurti laidą
kartu. Tuomet dar nedrąsiai galvojome apie radijo
teatrą, tad tai vadinome literatūros skaitymais. Taip
ir pradėjome – drauge rinkomės literatūrą, su kursio
kais ėjome į studiją skaityti, o Rasa su Gyčiu rūpinosi
visa technine dalimi bei pačia laidos struktūra.
Tada mažai žinojau apie radijo teatro žanrą –
tai, ką girdėdavau transliuojant per Lietuvos radiją,
buvau klausęs kelių garso knygų, garso filmų ir se
rialų. Radijo teatro šiek tiek bijojau, manau, nuo
vaikystėje girdėtų pasakų apie pasimetusius vaikus
miške ir piktą raganą be galvos.
Mėgstu klausyti garso koliažų, sound art, radiophonic stilių darbų, jie visuomet buvo artimi
garso vaidinimams, tad šis pomėgis paskatino ir
pačiam bandyti kurti laidas.
Iš pradžių, nors jau buvau bandęs darbą radiju
je (vedžiau laisvo stiliaus laidas apie džiazą), Bilietų

nėra eteryje tapau skaitovu. Toks kontaktas su lite
ratūra man dar buvo neatrastas.
Man patinka kelios Olandijoje ir Vokietijoje
transliuojamos nekomercinės stotys, kurios savo
eterį užpildo įvairiais priėjimais prie literatūros ir jos
perdavimu klausytojui – tai ne audioknygos, ne li
teratūros skaitymai ir ne radijo vaidinimai, dar kitas
garso žanras. Norėčiau jį vadinti koliažu. Tad, taip
klausantis pasaulio, visuomet norėjosi įsitraukti į tokį
judėjimą ir išbandyti, kaip tai veikia. Bet, kaip dažnai
gyvenime būna, pritrūksta palaikymo, kompanijos,
su kuria galėtum tai daryti – o čia atsirado viskas: ir
komanda, ir studija, ir eteris, tad beliko jį užpildyti.
Manau, jog Rasai ir Gyčiui ši mintis kaupėsi jau
seniai, jie padarė didelį įdirbį prieš pasikviesdami
mus, aktorius, tuomet mums beliko nusiteikti dar
bingai ir, žinoma, padaryti kelis balso lavinimo bei
kvėpavimo pratimus prieš sėdant prie mikrofono.
Julija: Radijo teatras buvo tiesiog netikėtas,
keistas eksperimentas, kuris visiškai skyrėsi nuo
viso tuometinio studijų proceso ir aktorinio darbo.
Pirmame Bilietų nėra sezone dirbau tik kaip akto
rė. Atsimenu, kaip vienoje iš pirmojo sezono laidų
Miestai skaičiau A. Nykos-Niliūno poeziją. Kažkas
tame mažame Saulėtekio studijos kambarėlyje pa
dėjo pasijusti saugiai ir jaukiai, leido išgirsti mano
mylimo poeto eiles naujai. Ir man tai buvo pradžia.
Koks buvo jūsų požiūris į radijo teatrą kaip
reiškinį prieš tampant jo dalimi?
Julija: Tiesą sakant, jokio požiūrio neturėjau –
nebuvau iš tų žmonių, kurių šeimos puoselėja tra
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Pokalbis
Kai pradėjau režisuoti, viskas vėl keitėsi. Teko iš
bandyti vis naujus darbo su kolegomis metodus –
ką jau kalbėti apie garso apdirbimo programas ir
begalines jų galimybes. Vis nesiliauja stebinti ma
giškas garso bangų ryšys su mano jausmais, būse
nomis. Pati sau tai vadinu magija: kai tiksliai ištar
tas aktoriaus žodis ar frazė, dažnio, tono sąskambis
tekste ir jį supančiame garso fone staiga man pačiai
atveria suvokimą apie tai, kas šiuo metu skleidžiasi
mano gyvenime.
Atskleiskite, kaip vyksta spektaklio įrašymo procesas ir pasiruošimas jam?

diciją klausytis radijo teatro laidų. Galbūt todėl
ilgainiui taip susižavėjau šiuo reiškiniu – nežinojau
„teisingo būdo“, kaip tai turi būti daroma, ir tai
suteikė man drąsos, laisvės kurti, o pačiai veiklai –
patrauklumo.
Ko gero, anksčiau jums neteko dalyvauti panašioje veikloje? Kas jums buvo nauja ir netikėta?
Julija: Bilietų nėra man yra gyva ir besivystanti
kūrybinė veikla. Kai klausiate, kas buvo netikėta,
jaučiuosi, lyg turėčiau iš trejus metus trunkančio
pasivaikščiojimo po Luvro muziejų staiga ištraukti
vieną blizgantį artefaktą ir taip apibendrinti viso
muziejaus turinį. Iš pradžių netikėta buvo tai, kad
Vilniaus universiteto radijas, kuriame dažniausiai
girdėdavau underground terminu apibendrinamą
muziką, susidomėjo literatūros ir teatro žanru.
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Julija: Kaip sunku išvengti stereotipinės frazės:
kiekvienas spektaklis kitoks. Manau, kad kiekvie
nas kūrėjas – nesvarbu radijo, kino, muzikos, dra
maturgijos ar aktorinio darbo – visada pats savęs
klausia šito klausimo. Kur, kaip ir kada prasideda
kūryba? Ir, žinoma, konkretaus atsakymo nėra.
Su kiekvienu kūriniu viskas iš naujo. Gali skam
bėti keistai, bet pamėginsiu suskirstyti spektaklio
gimimą į keturias fazes. Pirma, spektaklio sapna
vimą – kai neturi nei medžiagos, nei aktorių, o
tik besivyniojančius idėjų ir garsų aidus galvoje.
Antra, spektaklio virimą – kai atrandi literatūrinę
medžiagą, imi iš jos koncentruoti sau reikalingą
scenarijų, skirti personažams aktorių balsus bei jų
partijas bendroje kompozicijoje. Trečia, spektaklio
maištą – kai įrašinėji, gludini ir spraudi aktorius,
jų balsus ir garsus į savo minties rėmą, karpai, valai
ir zulini įrašus, apdirbinėji garso programomis, o
jie visi kaip velniai priešinasi, sukinėjasi ir šiaušiasi
prieš tavo valią. Galiausiai yra nepriklausomybė –
kai pats spektaklis tau ima skambėti ir skleistis,
atsiranda garsinė tema, variacijos, leitmotyvai ir
kodai. Ir čia turi pasirinkti – ar priimti jį tokį, koks
yra, ar bambėti.
Paulius: Smagūs ir dažnai ilgiau, nei planuo
ta, užsitęsiantys įrašai, o tuomet garsų rinkimo ir
įrašymo etapas.

Pokalbis
Ieškome ir įrašinėjame garsus, kurie reikalingi
laidai. Čia irgi esame iškišę kojas iš studijos: gatvės,
aikštės, turgūs, bažnyčios, kavinės, miškai – ke
liaujame su diktofonais ir gaudome garsus. Man
patinka dokumentika, tad šis etapas yra vienas
laukiamiausių. Ypač kai klausydamasis laidos, fone
girdi, kaip močiutė siūlo pirkti krapų, tuomet pri
simeni, kaip įrašinėdamas šalai ir bandei paslėpti
mikrofoną vaikščiodamas tarp žmonių. Klausytojai
tokius niuansus tikriausiai ne visada pastebi, bet aš
visuomet stengiuosi pridėti „slapukų-siurprizų“,
apie kuriuos niekam nepasakoju.
Koks jausmas aplanko, kai nematote klausytojo?
Julija: Jausmas yra gana keistas. Bet mane be
galo žavi tai, kad tu nežinai, kas klauso spektaklio.
Tai žadina fantaziją. Gal kažkas keliaudamas per
radijo bangas užkliūva, išgirsta vieną frazę, ir tai
jam pakeičia minčių eigą, atveria naują plotmę kas
dieniame peizaže.
Paulius: Klausytojas visada yra šalia. Stengiuo
si turėti žmogų, kuriam skiriu laidą. Panašiai kaip
teatre. Per repeticijas žiūrovų nėra, o per premje
rą – mūsų atveju transliaciją – jie pasirodo. Nors

niekada nežinai, gal niekas neklauso tuo metu radi
jo, nes vasaros vakaras ir visi sėdi kur vidury laukų,
tuomet leidi signalus į atvirą erdvę. Irgi smagu, tie
garsai niekur neišnyksta. Gali transliuoti į Marsą,
kaip darė N. Tesla. Gal bangos sklisdamos savai
me sujudins aplink esančias oro daleles ir nulems
visai kitokias pasekmes. Tibeto vienuoliai Himala
juose pučia ragus be klausytoją į orą kitais tikslais
virpindami erdvę. Sėdi prie mikrofono ir galvoji,
kad tuo metu kažkas tavęs klauso, gal kas nors ne
tyčia užklysta, o gal banga nukeliauja taip ir nepa
siekusi žmogaus.
Kaip atrandate kūrinius ir juos atrenkate spektakliams?
Paulius: Skaitom, dalinamės. Sunku atrasti
knygą, kuri būtų ne šiaip gera, įdomi bei turtinan
ti, bet kartu ir pasiduodanti garsinėms struktū
roms. Kai kurios knygos labai sunkiai tampa trans
liuojamomis. Taip, jos visos parašytos raidėmis, ir
tos raidės vienaip ar kitaip nuskamba eteryje, bet
kai kurios knygos turi dar didžiulę erdvę garsams ir
muzikai. Čia vėlgi galiu vesti paralelę su teatro sce
na – yra knygų, kurios puikiai parašytos, autorius
neprilygstamai valdo žodį, tačiau jos neatsiduria

15

Pokalbis

Nuotraukos iš radijo laidos
Bilietų nėra archyvo

scenoje, o kartais atvirkščiai – skaitant paprastas,
gal kiek vienatūres knygas, jos scenoje gali virsti
išskirtiniu ir daugiaplaniu pasauliu.

daug struktūrinių detalių. Radijas – priešingai
labai individualus, sunkiau apibrėžiamas kūrėjo
klausytojui.

Kuo skiriasi radijo spektaklių režisavimas nuo
įprastame teatre rodomų pastatymų?

Kaip manote, ar visada skaitomas tekstas pasiekia klausytoją? Nuo ko tai priklauso? Kaip jūs ieškote
būdų priartėti prie klausytojo?

Julija: Galbūt tuo, kad čia nėra vaizdo.
Paulius: Teatre veikia daugiau kontroliuojamų
juslių. Ten gali atidaryt langą, ir žiūrovas pajus gat
vės orą. Gali uždegt raudonas lempas – ir nuke
liausim į Berlyną. Dekoracijomis gali užgožti arba
išryškinti žmogaus pasiaukojimą ar įsivaizduojamą
didybę. Gali aprengti aktorių kailiniais, ir jis bus
lapė. Gali nubėgt į scenos gilumą ir tapsi paklydęs
stepėje, sugrįžtantis iš Trojos karo. Gali tiesiogiai
veikti žiūrovą per žvilgsnį, prisilietimą. Radijuje aš
viską užmirštu ir vėl iš naujo prisimenu, kiek daug
telpa garse, kiek asociacijų, motyvų, temų, prisi
minimų gali sukelti specifinis garsas, panaudotas
tam tikru metu. Atsidusimas, balso tembras. Ra
dijas, lyginant su teatru, labai asketiškas, žinoma,
priklausomai nuo to, kuo užpildai turinį. Radiju
je gali tik įsivaizduoti, kur tuo metu bus žmogus,
kokiomis aplinkybėmis klausysis laidos. Vienas
klausosi kasdamas pamatus, kitas – vairuodamas.
Kas nors klauso vienas kambaryje, tamsoje. Teat
ras – grupinė „čia ir dabar“ apeiga, turinti labai
16

Julija: Mes visi norime patikėti iliuzija, kad
vienaip ar kitaip galime kontroliuoti aplinką,
kitus žmones. Tačiau, man rodos, dažniausiai
čia veikia paradokso principas – kuo labiau per
spektaklį, jo kūrimo procesą įstengi pažinti save,
tuo stipriau jis atpažįstamas kitam – tam, kuris jo
klauso. Todėl aš ieškau būdų priartėti prie savęs,
o mikrofonas, literatūros kūrinys ar spektaklis yra
tarsi didinamasis stiklas, padedantis su ironija
įžvelgti savo slepiamas ydas ir iliuzijas, kančias ir
džiaugsmus, baimes ir nusibrėžtas ribas. Ir galbūt
tuos potyrius šiek tiek pajudinti kita, šviesesne
linkme. Tai dalykai, kurie vienaip ar kitaip visuo
se žmonėse panašūs.
Paulius: Laidos nėra vien tekstas. Žinoma, jis
dažnai yra svarbiausias, atskaitos taškas lydintiems
garsams ar muzikai. Norėdamas tekstą padaryti
girdimą, stengiuosi, kad jis taptų gyvas, nešantis
mintį. Kartais tai gali skambėti netaisyklingai,
kalbos taisykles draskančiu, ir tai kam nors bus
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neišgirstama. O kam nors priešingai – būtent toks
specifinis, šnypščiantis, ataidintis ar vos girdimas
žodis taps reikšmingesniu už žodį. Žodis man gali
būti tiesiog garso struktūra, nešanti informaciją;
gali būti emocija ar reikšmė; gali būti nuoroda į
charakterį, socialinę erdvę ar patirtį.
Ar domitės kitų radijo teatrų modeliais?
Julija: Labiau domiuosi pačiais radijo teatro
kūrėjais, jų idėjomis, jų kūriniais, kurie teikia įkvė
pimo. Darbo modelis dažnai yra toks dalykas, kurį
kiekvienas susikuria sau pagal asmeninius poreikius.
Ar, pradėję veiklą, kėlėte sau tikslus, turėjote tam
tikrų lūkesčių? Ar pastebite, kad jie realizuojasi, o
galbūt išsipildė?
Julija: Pradėjusi dirbti radijo teatre, turėjau
vieną didelį lūkestį: įgyti kūrybos laisvę, laisvę nuo
autoritetų ir nuo begalinės savikritikos, kuri taip
būdinga mums, lietuviams. O gal ir ne tik mums.
Troškau turėti erdvę, kurioje galėčiau eksperi
mentuoti, pati rinktis literatūrą ir atrasti žmones,
su kuriais kūryba džiugina. Esu be galo dėkinga
Bilietų nėra prodiuseriams, ypač Rasai, kuri visa
da palaiko ir ieško būdų mus įkvėpti ir skatinti,
suranda galimybes dalyvauti festivaliuose ir garso
dirbtuvėse. Jos ir Gyčio dėka šis lūkestis išsipildė
200 procentų.
Paulius: Tobulėti – didžiausias tikslas, ir jis
tikrai pildosi. Esu labai dėkingas visai mūsų kom
panijai, kad turėjome galimybę išvažiuoti į tarp
tautinius festivalius, dalyvauti jų programose. Kad
mūsų radijo laida yra – tai didžiausias tikslas. Jis
pildosi ir auga, tai labai džiugina. O pakeliui, kol
laida užaugs, su ja ir mes, randame begales džiaugs
mingų akimirkų, kurias galiu įvardinti kaip tikslus,
kuriuos kėliau ir dabar jaučiu, jog tai pildosi. O
jie tikrai pildosi! Kiekvieną sekmadienį transliuoja
me laidą, rengiame gyvus susitikimus su žiūrovais,

keliaujame po festivalius ir konkursus – esame lai
mingi!
Dalyvavote ne viename radijo spektaklių festivalyje. Kokius įspūdžius ir patirtis jie davė? Ar matote,
kaip ir kokia kryptimi jums galbūt reikėtų tobulėti?
Julija: Radijo dramos festivalis Rumunijo
je Grand Prix Nova, kuriame aš dalyvavau, man
buvo didžiulis įkvėpimas. Ten išgirdau tiek skir
tingų priėjimų prie šio žanro, prasiplėtė mano
akiratis, susipažinau su kūrėjais vokiečiais Marti
nu Daske’u ir Ulrichu Bassenge’u, kurių humoro
jausmas ir nuostabiai kūrybingas, laisvas požiūris
į šį žanrą mane be galo įkvėpė. Jų rekomenduotos
programos tapo mano instrumentais, o jų požiūris
ir atsidavimas šiam žanrui iki šiol žavi ir džiugina.
Žinoma, ten taip pat išgirdau, kiek daug erdvės
yra tobulėjimui. Bet čia ir yra visas grožis – nėra
tobulumo, yra tik „neįmanomo bandymai“. Ma
nau, kad, prie mūsų komandos prisijungus gar
sistui stebukladariui Raimundui Paulauskui, ta
neįmanoma siekiamybė dar per žingsnelį priartėjo.
Kaip įsivaizduojate „Bilietų nėra” ateitį? Ar apie
ją galvojate?
Julija: Labai svajoju ir tikiuosi, kad ateinan
tį sezoną pagaliau ryšiuosi imtis lietuvių autorių
kūrinių. Žinoma, visa tai priklausys nuo bendros
Bilietų nėra kūrybinės krypties. Tačiau jau turiu
slaptą planą radijo spektakliu paversti vieną šiuo
metu rašomą kriminomitologinę melų pasaką. Net
ir garso takelis jai jau gimsta kartu su pakvaišusio
hiphopo grupe Žaliukai. Tad nenoriu vėl išsiplės
ti – tiesiog laukite ateinančio sezono.
Paulius: Svarbiausia, kad turėtume kantrybės.
Ir pačiomis sunkiausiomis sąlygomis. Turime daug
planų, tad tikiuosi, kad nuoseklus darbas mus atves
prie jų įgyvendinimo ir tuomet galėsime pasidalinti
su jumis. O kuo mūsų svajonės virs – parodys laikas.
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Greta Staselytė

Metropolio džiunglių pamokos
Nėra jokių abejonių, kad po kelių dešimtmečių
2016-ieji veikiausiai bus minimi kaip permainų,
nepastovumo ir nedžiuginančių naujienų metai.
Teroro išpuoliai Briuselyje, Berlyne, antieuropietiš
kos nuotaikos ir nelauktas palaikymas Brexit (Di
džiosios Britanijos išėjimo iš Europos Sąjungos),
karinio perversmo bandymas Turkijoje ir netikė
tos žinios iš už Atlanto – D. Trumpas išrenkamas
45-uoju Amerikos prezidentu, – visa tai stebino ir
kaustė pasaulį. Tačiau šie metai man asmeniškai į
atmintį įsirėš ne tik dėl to, – vos baigusi mokyklą,
sutalpinau visą savo devyniolika metų kauptą turtą
į tris lagaminus ir išvykau į puikiai lietuviams pa
žįstamą destinaciją – Didžiosios Britanijos sostinę
Londoną. Tačiau tuomet dar nežinojau, kad atei
nantys keli mėnesiai pakeis ne tik mano planus, bet
ir kaip reikiant sujauks visą prieš tai turėtą pasaulė
vaizdį ir leis iš naujo pažvelgti ne tik į save, bet ir į
aplinkinį pasaulį. Tad ko mane išmokė gyvenimas
viename didžiausių Europos miestų?
Pradėti tikriausiai reikėtų nuo šiek tiek išsames
nio pasakojimo, kokie vėjai mane atpūtė į miestą,
kuriame mėnesinės metro kortelės kaina prilygsta
pusei minimalaus lietuviško atlyginimo. Tai, kad
studijuosiu Londone žinojau jau tikriausiai nuo
trylikos metų, kai tada, dar paauglę, mane sužavėjo
nesibaigiančios šio miesto galimybės ir greitas tem
pas. Tai, kas prasidėjo kaip naivi paauglės svajonė,
netruko išaugti į realius planus, kai, jau sėdėdama
dvyliktos klasės suole, egzaminams dar net nepra
sidėjus, žinojau, kur ketinu praleisti ateinančius
ketverius metus. Pradėjusi studijuoti tarptautinį
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verslą, ne tik įsitikinau angliškos švietimo siste
mos skirtumais, bet netrukus suvokiau, kad tokia
studijų kryptis nėra mano pašaukimas ir savęs nie
kaip negalėjau įsivaizduoti dirbančios konsultacijų
įmonėje ir patarinėjančios kokiai nors kompanijai,
ar verta investuoti į Kinijos rinką. Būtent taip vos
po dviejų mėnesių atradau save painiojančią Gor
dijaus mazgą – iš tikrųjų nežinojau nei ką toliau
daryti, nei kokį kelią pasirinkti. Žinoma, galvoje
skraidė mintys likti ir galbūt vis kaip nors pabaigti
tuos nelabai „limpančius“ mokslus, tačiau štai čia
ir buvo pirmoji metropolio pamoka: prisijaukinti
nežinomybę ir drąsiai priimti permainas. Būtent
todėl tą pačią akimirką mečiau studijas, ir nors
laukusi nežinomybė gąsdino ir vis dar gąsdina bei
nesuteikia nieko aiškaus, dažnai ji leidžia pažvelgti
į save iš kitos perspektyvos ir atveria dar nežinomas
duris. Nes kai nežinai, kur eini, visuomet lieki nu
stebintas galutine stotele, ar ne?
Būtent sprendimas palikti universitetą nuošaly
leido labai greitai atrasti antrąją milijoninio miesto
pamoką – tas numintas ir visuomenės dažnai aukš
tinamas tradicinis gyvenimo kelias (mokykla–uni
versitetas–darbas pagal specialybę–šeima) nebū
tinai yra pats geriausias pasirinkimas, o išlipimas
iš savo Prokrusto lovos (arba patogios komforto
zonos, kad ir kaip pavadintum, esmė lieka ta pati)
atskleidžia daug daugiau nei teorinės tiesos vado
vėlyje. Vienas iš mano bendradarbių (šiuo metu
dirbu barista kavinėje) iš Pietų Korėjos baigė verslo
studijas gimtojoje šalyje, tačiau po jų nusprendė
bent pusmetį praleisti vis skirtingame žemyne, tad
taip ir susitikom jo galinėje stotelėje Londone, da
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rydami karamelines lates ir diskutuodami apie is
torijas ir patirtis iš Australijos, Kanados, Amerikos,
Europos, greičiausiai vertingesnes nei kelerių metų
darbo patirtis banke. Arba dar viena kolegė, iškei
tusi ofisinį darbą Italijoje į baristos poziciją Londo
ne, nes toks darbas yra daug dinamiškesnis. Arba
fotografas iš Australijos, iškeitęs fotostudiją į vietą
už baro. Nes kodėl gi ne? Taip dažnai visuomenėje
praminto kelio sekimas yra iškeliamas tarsi vienin
telė galimybė, bet kodėl būtinai taip turi atrodyti
visų gyvenimas? Kodėl nepabandžius ko nors nau
jo? Kodėl neišlipus iš savo komforto zonos? Gal
būt būtent nukrypime nuo pagrindinio praminto
tako ir slepiasi ta didžioji sėkmė ir laimė, kurios
visi taip sunkiai ieško. O būtent tai didieji metro
poliai ir siūlo – naujus atradimus, nesibaigiančius

pokyčius, naujo lapo atvertimą ir įsitikinimą savo
galimybių ribomis.
Nors skirtumų tarp čia ir Lietuvos galėčiau var
dinti ne vieną, labiausiai Londonas žavi savo laisve.
Laisve nors ir vidury dienos išeiti į prekybos centrą
dėvint pižamą, laisve važiuojant metro užmegz
ti atsitiktinį pokalbį apie orą, laisve išreikšti savo
mintis ir idėjas ir nesulaukti kreivų žvilgsnių dėl
savo sprendimų. Į Londoną atskridau aiškiai žino
dama (arba teigdama žinanti) savo norus ir atei
nančius bent jau kelerius savo gyvenimo metus. Ar
žinau juos dabar? Atsakymas vienareikšmis – ne.
Neturiu nė menkiausios idėjos, kur kiti keli mėne
siai mane nuneš ir ką naujo atrasiu Londone, bet
viena žinau – nepraminti keliai leidžia atrasti naują
perspektyvą.

Audronės Daugnorienės nuotrauka
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Airidas Banevičius

Šviesų miesto šešėliuose
Dažnai, pradėdami kalbėti apie Paryžių, įsivaiz
duojame jį kaip romantikos miestą, kurio gatvėmis
vaikšto pasipuošę, šiek tiek arogantiški žmonės,
restoranuose kvepia puikūs valgiai, o gatvės pilnos
tik šiam miestui būdingų pastatų, kuriančių savitą
aurą. Toks Paryžius tikrai egzistuoja ne tik mūsų
fantazijų pasauliuose. Tačiau šįkart noriu pakalbėti
apie kitokį Paryžių. Apie Paryžių, kurį aš jau kurį
laiką – kelis mėnesius – vadinu namais.
Esu filosofijos studentas. Vasaros pradžioje bai
giau mokyklą – pabaigoje jau pradėjau savo gyve
nimą čia. Miestas pasitiko gana įdomiai ir neviena
reikšmiškai. Teko rūpintis ne vien romantiškomis
Paryžiaus gatvėmis, muziejais bei koncertais, bet ir
tokiais dalykais, kaip būsto paieškos, administraci
niai dalykai universitete ir visur kitur... Prisiminęs
pirmą dieną mieste, nusišypsau: atvykau, įsikūriau
pigiame viešbutyje, kol susirasiu butą, ir išvažiavau
į mietsą atsidaryti sąskaitos banke, susirasti, kur
gyventi, ir įsigyti mobiliojo telefono planą. Nuėjus
į banką, manęs paprašė gyvenamosios vietos pa
tvirtinimo ir prancūziško telefono numerio, nuėjus
pas mobiliojo ryšio operatorių, prireikė prancūziš
kos banko sąskaitos bei gyvenamosios vietos de
klaracijos. Taip patekau į užburtą administracinių
reikalų ratą. Apie gyvenamosios vietos paieškas ver
čiau nekalbėti – buvo momentų, kai galvojau, kad
teks dar ilgai pasilikti viešbutyje. Nekilnojamojo
turto savininkai yra apsaugoti daugybe įstatymų,
todėl galvoti, kad pavyks atvažiavus išsirinkti butą
neverta. Lieka tikėtis, kad koks nors buto šeimi
ninkas išsirinks tave. Teko prisiminti ir mums, lie
tuviams, jau neįprastą įgūdį – siųsti ranka rašytus
laiškus į įvairias įstaigas, bankus. Visa tai turbūt ir
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„atvedė“ į gyvenimo realybę kitame mieste, kartu –
ir kitoje šalyje. Taip idealizuotą Paryžių pakeičia
natūralesnis ir tikresnis jo variantas: su tam tikrais
trūkumais, bet kartu ir prieš tai nenujaustais pra
našumais. Nepaisant sunkumų, kurių buvo pakan
kamai daug tvarkantis buitį, po kiek laiko įsikūriau
ir pradėjau lankyti paskaitas Sorbonoje.
Universiteto vardas iš pradžių gąsdino. Stoda
mas beveik nesitikėjau būti priimtas. Pildydamas
stojimų formas ir reitinguodamas universitetus
Prancūzijoje, Sorboną parašiau pirmu numeriu,
bet tarsi žinodamas, kad lauksiu kvietimo studi
juoti iš šiek tiek žemiau. Nors, kažkur giliai gal
būt ir jaučiau, net ne tiek jaučiau, kiek norėjau,
kad viskas susiklostytų būtent taip, kaip yra dabar.
Greit teko pajusti, kad įstoti į universitetą tėra tik
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pusė darbo, o gal net dar mažiau. Pradėjau intensy
viau mokytis prancūzų kalbos, nes studijos Sorbo
noje angliškai paprastai nevyksta, juolab filosofijos.
Kartu pradėjau galvoti ir apie išvykimą su visais jį
palydinčiais reikalais. Taip rugpjūčio pabaigoje ir
atsidūriau Paryžiuje: vienas, šiek tiek liūdnas, bet
su vidiniu žinojimu, kad einu teisingu ir įdomiu
keliu.
Netrukus pradėjau studijas. Teko susipažin
ti ir su visiškai kitokia, prancūziška, akademine
sistema, su naujais draugais bei su dar naujesniu
man dalyku – akademine filosofija. Lietuvos mo
kyklose, gaila, neteko per daug susidurti su šia
disciplina. Epizodiškai ji buvo integruota į etikos,
literatūros ar istorijos pamokas, bet filosofijos kaip
atskiros pamokos mokykloje neturėjau (kitaip nei
daugelis paskutinių klasių moksleivių Vakarų Eu
ropoje). Šias studijas pasirinkau, nes žinojau, kad
turiu polinkį į humanitarinės krypties dalykus,
kartu jaučiau, kad jau kurį laiką mėgau diskutuoti
apie įvairius etinius, metafizinius, estetinius, religi
nius klausimus. Negana to, rinkdamasis studijas,
šiek tiek galvojau ir apie savo poeziją – tikiuosi,
kad humanitarinis išsilavinimas padės tobulėti ir
toje srityje. Studijų pradžia buvo nelengva. Buvo
momentų, kai savęs klausiau: „Ką aš čia veikiu?“
Ar aš apskritai universitetiniam mokslui sutvertas

Giedrės Putnikaitės nuotrauka

žmogus? Tačiau, bėgant laikui, kartu ir tobulėjant
prancūzų kalbos įgūdžiams (kurie iš pradžių nebu
vo visiškai tinkami filosofijos studijoms), pamažu
prisijaukinant dalyką, kurį studijuoju, supratau,
kad augu visomis prasmėmis: kalbine, filosofine ir
apskritai – žmogiškąja branda.
Prie to augimo labai prisidėjo ir miestas. Ap
lankiau visus didžiuosius bei kai kuriuos mažuo
sius muziejus ir galerijas, dalyvavau koncertuose
(tiesa, dėl studentiškų sumetimų – nemokamuo
se), įvairiuose kultūriniuose renginiuose. Džiugu,
kad, čia gyvenant, galima rasti labai aukštos koky
bės renginių, kurie dažnai nemokami studentams.
Praleidęs Paryžiuje jau keletą mėnesių, drąsiai galiu
sakyti, kad kultūrine prasme tai – miestas, kuriame
linkėčiau kurį laiką pagyventi visiems žmonėms,
kuriems rūpi kultūra ir menas. Galiu pasidžiaugti
ir tuo, kad mano paryžietiško dydžio kambarėlis
yra visai prie Monmartro – menininkų ir bohemie
čių (šiais laikais ir turistų) rajono. Sunku suvokti,
kad prieš kiek laiko čia tapė C. Pissaro, P. Picasso,
P.- A. Renoiras, o dabar gyvenu ir aš. Taip gyvenda
mas, – kartais sunkiau, o kartais lengviau, – dažnai
prisimenu ir Lietuvą – labiausiai šeimą ir draugus.
Labai gera žinoti, kad jie mane visapusiškai rėmė ir
remia. Tai tie žmonės, dėl kurių esu tas, kas esu, ir
esu ten, kur esu. Už tai juos myliu ir jiems dėkoju.
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Spurdanti ir energiją varinėjanti
Pagaliau. Pagaliau atsiverčiu niekur negirdėtos
jaunos autorės pirmąjį rinkinį ir galiu sau leisti pra
bangą džiaugtis ne tik tuo, kad Pirmosios knygos
konkursą laimi išties, mano manymu, to verta kan
didatė, bet ir tos knygos kuriamąja galia – poezija,
kurią norisi skaityti, perskaityti, pasigėrėti ir tai at
likti nesyk. Taip ir padariau. Netgi viršeliui beveik
neturiu pretenzijų – jam (ir tarp skyrių įsiterpian
tiems paveikslėliams) apipavidalinti panaudoti po
etės piešiniai, kurie papildė ir taip guvią, gyvybin
gą bei aštriabriaunę žodžių žaismę ir suteikė mano
itin vertinamos autentikos.
Prieš tai rašiau apžvalgą lietuvių autoriaus pro
zos knygai – šiek tiek ne mano jurisdikcija, nes
Lietuvos prozininkų taip nenarplioju ir nesijoju
kaip poetų, tad šį kartą pasijutau įgavęs kompeten
tingumo suteikiantį skeptrą, nes pagaliau (mano
egzaltaciją įprasminantis žodis) turiu progą panag
rinėti eiles, kurias turiu su kuo palyginti, pasverti
ir pats, kaip reguliariai rašantis poeziją, sukramtyti
šiokios tokios, kad ir kokios minimalios, patirties
turinčiais dantimis.
Dovilės Bagdonaitės Mėlynojo banginio širdis
yra į Lietuvos vidutines platumas užklydęs ciklo
nas (tikėkimės, ilgai tvyrosiantis), gerokai pakei
čiantis vyraujančio vėjo kryptį. Nors ir autorė rašo
dabar ypač būdinga (post)modernistine maniera,
kuri mažai ką bestebina, josios eiliuotame žodyje
atradau tai, ką preferuoju vartodamas meną – į
nepriekaištingo (netgi dirbtinai, ironiškai kičinio)
žvilgesio popierėlį įvyniotą socialinio/emancipaci
nio parako bombą, kuri detonuojasi jau nuo pir
mųjų rinkinio smogikų – ne veltui pirmas skyrius
pavadintas Radioaktyvios atominės atliekos.
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Dovilė Bagdonaitė.
Mėlynojo banginio
širdis. – Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, 2016

Iš pradžių viskas sutelpa į bandymus kerpėtas
dogmas bei kanonus atšviežinti, atgaivinti, tačiau
aliuzijos į popkultūrą, konsumerizmą, dabartinės
visuomenės efemeriškumą, laikinumą, jau nebėra
tai, kad negalėtų būti vadintina dar viena kliše,
bet tolesni skyriai – tai yra didesnė knygos dalis –
mane palenkė, netgi, sakyčiau, palaužė į savo pusę.
Kad ir kaip dabar madinga rašyti bekompleksiš
kai, atvirai, išpažinties taktika, Dovilė Bagdonai
tė – tuo neabejoju – gyvena velniškai spalvingą
ir nuotykingą gyvenimą, nors jos kūryba apie tai
byloja su kandoku ir pakankamai juodu humoru,
autoironija, savęs malimas į miltus ir maišymas su
žemėmis – man tai yra skanumėlis.
Jei Mėlynojo banginio širdis būtų patiekalas (at
siprašau visų vegetarų, savęs taip pat) – tai, ko gero,
būtų sąmoningai paskrudintas ir gerklę graužian
čiais prieskoniais pabarstytas rafinuotas delikatesas,
kurio minkštuose vidiniuose sluoksniuose slypėtų
pažeidžiamumas, jautrumas ir trapumas, suteptas
humoro jausmo padažu, prie kurio neprikibsi –
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skaitant lūpų kampučiai kilo aukštyn bent keletą
sykių.
Be šypsenos, manęs neapleido dar viena būse
na – pavydo. Ne, į popierių piktybiškai nagų nesu
leidinėjau, tik be galo gaila, jog tiek daug man arti
mų idėjų į knygą įsiraitė anksčiau už mane – Dovilė
Bagdonaitė rašo įtartinai panašiai kaip aš, ir buvau
priverstas permąstyti savo vagą, ar tikrai esu vertas
jos, nes šiame žaidime atsirado drąsa pasikausčiusi
žaidėja, nevengianti daryti to, ką praktikuoju jau
senokai: bebaimiškai išjuokti to, ką kiti poezijoje
apdainuoja su išskydusia širdgėla ir verksmu sulieta
plunksna – kasdieniai rūpesčiai/bėdos, buitis, in
divido vienatvė didmiestyje, susvetimėjimas, jau
nystė, padarytos klaidos. Išjuokdama autorė sub
tiliai kritikuoja sociumą, jo įpročius, elgseną, ydas,
įmaišydama nekenksmingą (dar netampančią savo
pačios parodija) purvo injekciją.

Galbūt giliavandenių metaforų ir alegorijų ger
bėjai Mėlynojo banginio širdį išdės į šuns dienas –
čia vargiai rasi už nosies vedžiojančio simbolizmo:
viskas be galo simplistiška, suprantama ir artima,
nors kai kurios nuorodos reikalauja, pavyzdžiui,
meno žinių. Rašytoja nelaužia pozos – be patoso
kalba savo jaunu ir man priimtinu balsu, ant stalo
atversdama visas kortas, jas ženklindama ritmingu
pasižaidimu – gaivumo suteikiančiamos alitera
cijomis, žodžių sąskambiais. Mano pastebėjimu,
Dovilei Bagdonaitei poezija atlieka daugmaž iden
tišką funkciją kaip ir man – šansas eiliuotu tekstu,
tarsi ruporu, išreikšti sukauptą įgeidžių, troškimų
ir norų ryšulėlį ir jį įgarsinti knygos pavidalu krei
piantis į visuomenę, pasaulį, santvarką ir bandant
iš viso to išpešti atsakymų. Tai yra poezija, kokią
šiuo metu norėčiau skaityti. Ir to daryti daugiau.
Tebūna tai palinkėjimas.

Giedrės Putnikaitės nuotrauka

23

Knygos

Linartas Tuomas

Palaidoti pragiedruliai
Lietuvių autorių smulkiąją prozą čiupinėti
teko, tik kai to reikėjo mokantis mokykloje. Nesu
novelių gerbėjas – kai užsimanau akis paganyti po
mažesnio turinio tekstus, renkuosi poeziją, kurios
ir vietinius, ir užsienio vandenis esu išmaišęs ne
palyginti įdėmiau ir su didesniu nirtuliu. Šįkart į
rankas įsispraudė pirmąsyk išgirsto autoriaus Min
daugo Jono Urbono pirmoji knyga Dvasių urna,
į kurią pirmoji reakcija buvo man įprastas skep
ticizmas ir nepasitikėjimas iš dangaus nukritusiais
ir laiko nepatikrintais autoriais, nors ir laikausi
tekstocentristinio požiūrio – nesvarbu, kas parašė,
svarbu, ką. Nepaisant skurdaus, nykaus ir atbai
dančio viršelio (taip, į tai kreipiu dėmesį, nes pats
neleisčiau savo knygos apipavidalinti archetipine
sentimentalia nuotrauka, ant kurios puikuojasi
žiovulį keliantis ofisinis šriftas), nutariau tai trak
tuoti kaip nuotykį – be lūkesčių žvilgtelt, už ką au
toriai laimi Pirmosios knygos konkursus.
Knygoje – aštuonios gana panašios tematikos
novelės, kurių pirmosios kelios reikalavo kantrumo
skaitant, nes, mano įspūdžiu, siužetas buvo sub
ordinuojamas estetikai, todėl įvykių klostymasis,
paprastai lemiantis smalsesnį įsitraukimą į kūrinį,
šiek tiek strigo. Užtat po to autorius naratyvines
peripetijas sutepė alyva: pirminis pasyvumas atsi
pirko spartesniais posūkiais ir netikėtais vingiais.
O gal tiesiog ilgainiui pripratau prie Mindaugo
Jono Urbono stiliaus, kuris, tiesą pasakius, įšvirkš
tas sultingų žodžių syvais (žodynas – ekvilibristiš
kas, bet visgi kartkartėmis neišvengiantis klišinių
trafaretų), tačiau dozuojamais saikingai – rašytojas
neužsižongliruoja meninėmis priemonėmis ir su
geba įtikinamai nupasakoti, kartu nepamiršdamas
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Mindaugas Jonas
Urbonas. Dvasių
urna. – Lietuvos
rašytojų sąjungos
leidykla, 2016

virpinti vaizduotės paprasčiausiai gražiais palygi
nimais (inspiruotais gamtos vaizdinių ir gaivalų),
o tai prozoje vertinu – ji tampa ne tokia sausa ir
griozdiška.
Patys tekstai svyruoja tarp apipelijusio archa
jiškumo ir modernaus šiuolaikiškumo – novelių
veiksmas kone nuolat vyksta kaime, tačiau para
leliai juntama, jog rašo jaunas ir dabar gyvenantis
asmuo – viskas išlaikoma retrospektyvos, reminis
cencijos lygmenyje (tarytum memuaruose arba
dienoraštyje), dar ir su nuorodomis į dabartinę
popkultūrą, o tai neleidžia neišbrendamai paskęsti
provincijos dulkėse, blaškomose mitinių ir mitolo
ginių motyvų, autoriaus įpinamų, ir su sveiku hu
moru. Rašytojas nepailstamai nupūtinėja dulkes ir
tuo revitalizuoja savo prisiminimus, guldydamas į
kūrinio smėlio dėžę (galbūt ten – praeityje – kažko
ieškoma, kažko pasigendama, kažkas, ko nevalia
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palikti trūnyti?). Kaip pats esu skaitant pasižymė
jęs savo užrašų knygutėje: mįslingas simbolizmas ir
senoviniai pasakiški motyvai kombinuojami su moderniu žaismu ir absurdu.
Matyt, nesuklysiu pasakydamas, jog jaunam
rašytojui gilų pėdsaką kūrybiniame kelyje paliko
šeimos ir giminės vaidmuo – tai neišdildomai fi
gūruoja kiekvienoje novelėje, kaip ir ontologinis
gyvybės ir mirties klausimas. Apskritai man sten
giantis atskleisti kuo mažiau detalių, giltinės dalgis
aktyviai šienauja – ir laiku, ir per anksti – vėlgi per
visą knygą. Deja, skaitant tai tampa nesunkiai nu
spėjama ir virsta vos ne serialu, kuriame žiūrovo
dėmesys prikaustomas netikėtomis veikėjų mirti
mis – net jei tai ir nebuvo fikcija, bet Mindaugas
Jonas Urbonas, man regis, papiktnaudžiavo pavei
kiuoju mirties elementu, ir, nors jis iš pradžių ir
krėtė šiurpuliais, vėliau nebestebino. Panašią pa
stabą galiu pasakyti ir apie nusistovinčią aplinką –
taip, kaimo arba jūros scenografijos literatūroje iš
ties palepina eskapizmo jausena, tačiau ne tada, kai
visa tai tęsiasi šimtą dvidešimt puslapių.
Apžvalgos pradžioje užsiminiau apie mokyklo
je skaitytą lietuvių prozą, o Dvasių urnoje aprašo
mas šeimos židinio būvis kartais skaudžiai primena
viduriniajame moksle brukamą lietuvių literatūros
dugną, pavyzdžiui, Šatrijos Raganos Sename dvare – nostalgiškos aplinkos konstravimas manęs
nenuveda niekur daugiau, kaip tik į surauktus an
takius.
Grįžtant prie stiliaus, juntamas stabilumas –
Mindaugas J. Urbonas atkakliai išlaiko kokybišką
ir kruopštų savo braižą. Medžiagiška įvairių tropų
komparatyvistika bei išmoningi eufemizmai, daž
nai sušvelninantys skaudžiai atlapojamus išsipasa
kojimus, skaitytoją lydi nuo pirmo iki paskutinio
puslapio. Novelės ir stilistiškai, ir turiniu nėra san
tūrios, kuklios ir kažką nutylinčios – jos, kaip koks
manifestas (mėgstu šį žodį) vaikystei, efektyviai
kimba į atlapus (t. y. apeliuoja į skaitytojo jaus
mus, ir tai daro vykusiai) bet kam, kam nesvetimos
netektys, vėliau užsigertos ilgų refleksijų nektaru,

virtusiu kūryba, o ši – Dvasių urna. Taip pat skai
tydamas jutau glaudų rezonansą – tuo metu buvau
kaime, o kiekvieno teksto mediumai toli nuo pro
vincijos auros nepabėgdavo.
Mindaugas J. Urbonas išvengia tiesmuko bru
talaus šokiravimo, kuriuo taip persisotina daugelis
dabartinių rašytojų. Nors ir knygos, mano galva,
kertinis akmuo – mirtis – yra neatsiplėšiantis ir pa
veikus palydovas, rašytojas tai dozuoja su saugik
liais, kurie paliečia pakankamai, bet be nereikalingo
grotesko ir makabriškų elementų, tokių būdingų
mano skaitomoje užsienio autorių literatūroje. Iš
pradžių novelėse mirtis vyravo tik kaip sudedamoji
dalis, o vėliau, ypač rašant, pavyzdžiui, apie mo
čiutę, prabylama ištisu sąmonės srautu, analizuo
jančiu mirties poveikį ir įtaką su ezoteriniais, astra
liniais bruožais. Užtat Dvasių urnoje mano apetitą
sužadina kitos temos, su kuriomis noriai susiduriu
minėtame pasaulio fronte: žmogiškasis regresas ir
laiko erozija – kaip asmenybės palengva grimzta į
pražūtį arba kaip juos pasiglemžia amžius. Rašyto
jui svarbūs pokyčiai, kismas, procesai ir jų kuriami
kontrastai – apie tai man dažnai patinka skaityti.
Mano sukurpta apžvalga, ko gero, atrodo ban
guojanti – mėtausi nuo kritinės žiūros pastabų iki
entuziastingų liaupsių. Tas neapleido ir skaitant –
nepatiklų raukymąsi keitė pritariamas linksėjimas,
bet greičiausiai dėl to kaltas mano keistas nenoras
užsiversti didesniais lietuvių prozos kvantitatyvais.
Tikiu, kad rasčiau sau patinkančių autorių, bet
to šįkart pasiekti nepavyko – antros tavo knygos,
Mindaugai Jonai Urbonai, aš neskaityčiau, nes,
nors pirmoji ir yra nebloga, ji per daug ištirpsta,
prasmenga ir tampa užgožiama asmeninių prefe
rencijų susikurto literatūrinio burbulo. Ir jei tokios
knygos, kaip Dvasių urna, laimi Pirmosios knygos
konkursą, nežinau, apie ką tai daugiau pasako – ar
apie tuos, kurie tokią štampuotą prozą išrenka Pir
majai knygai, ar apie pačius rašytojus, kurie savo
idėjomis ne(be)sugeba vilkti kuo toliau pirmyn
vietinių ekstremumų.
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Birutės Žilytės ir Jono Tertelio
kūrybos sintezė
Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektakliai
dažniausiai orientuoti į dvi auditorijas: vaikus arba
suaugusiuosius. O premjerinio spektaklio Kaulinis
senis ant geležinio kalno režisierius ir inscenizacijos
autorius Jonas Tertelis užsibrėžė sukurti spektaklį
paaugliams: „Statydamas šį spektaklį daugiau gal
voju apie jaunus žmones, žengiančius iš vaikystės į
paauglystę ir paauglius. O kiekvienam tas periodas
prasideda skirtingai. Prasideda skirtingai, bet kada
baigiasi?..“1 – retoriškai klausia režisierius, po
tekstėje paslėpdamas mintį, kad spektaklis skirtas
žiūrovams, įžengusiems į paauglystės laikotarpį ir
tiems, kurie vis dar jame gyvena, nepriklausomai
nuo tapatybės kortelėje nurodyto amžiaus.
Vienos dalies spektaklis prikaustė dėmesį visų
pirma dėl to, kad teatro scenoje atgijo žymios lie
tuvių dailininkės, Nacionalinės meno ir kultūros
premijos laureatės Birutės Žilytės pasakų iliustra
cijos. Dailininkės kūryba stipriai skiriasi nuo švel
nių, pastelinių ir šiltų atspalvių iliustracijų, kurias
dažniausiai pastebime knygų lentynose. Birutės
Žilytės ir jos vyro Algirdo Steponavičiaus iliustra
cijos išsiskyrė ir iš sovietmečiu kūrusių autorių dar
bų. Abiejų kūrėjų iliustracijos prisodrintos ryškių,
kontrastingų spalvų. Sutuoktiniai vieningai laikėsi
požiūrio, kad vaikas trokšta pažinti gyvenimą lygiai
taip, kaip to trokšta suaugusysis. Todėl visuome
nė, kuri visais įmanomais būdais „apsaugo“ vaikus
nuo gyvenimo tamsiųjų pusių, baisybių, atima
galimybę visapusiškai pažinti juos supantį pasau
lį. Kaip teigia B. Žilytė, „...ne kartą susidūriau su
nuomone, kad vaikui negalima piešti baisių vaiz
dų, negalima ryškiai piešti... Būdavo net siūlymų iš
lietuvių liaudies pasakų ’baisumus’ išimti. O man
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tos pasakos pačios geriausios. Tai pasakos žmogui,
kuris stengiasi suvokti jį supantį pasaulį“2. Nors
šalia spektaklio aprašymo figūruoja komentaras,
kad spektaklis skirtas vaikams nuo šešerių metų,
į premjerą kai kurie tėveliai atsivedė ir jaunesnius
žiūrovus. Ir nors jau nuo pirmų spektaklio minu
čių šviesos buvo gerokai prigesintos (šviesos daili
ninkas Vilius Vilutis), o fone skambėjo bauginanti
muzika, salėje nepasigirdo nė vieno verksmingo
balselio. Analizuodama tamsos ir šviesos persky
rą B. Žilytės kūryboje, dailės kritikė K. Stančienė
taikliai pastebėjo, kad „tamsa – tai vaikystės baimės
ir paslaptys <...> Tai vaiko sielos demonai, kurie
augant dažnai nugrimzta į užmarštį ir lieka neiš
šifruotais pasąmonės pranešimais. <...> Siaubas,
baimė, nerimas ir gyvenimo džiaugsmas, kurį su
gestijuoja gyvybingi B. Žilytės kūriniai, – neatsie
jamos amžinos priešybės. O baimė juk turi savo
ypatingą, saldų, nepakartojamą skonį, kurį itin
gerai žino kiekvienas vaikas, smalsiai tyrinėjantis
baugius vaizdus pasakose, kur kovoja piktosios ir
gerosios jėgos“3. Taigi šviesioji (gėrio) ir tamsioji
(blogio) gyvenimo pusė yra neatsiejamos priešy
bės, formuojančios žmogaus pasaulėvoką ir skati
nančios savižiną.
Kita labai reikšminga spektaklio detalė – tai
tautosakinius elementus (Jono Basanavičiaus už
rašytos pasakos inscenizacija, Paulės Bocullaitės
scenografija, Donato Jankausko Duonio skulptū
ra, Sandros Straukaitės kostiumai) papildančios
šiuolaikinės technologijos – Manto Bardausko
vaizdo projekcijos, įkvėptos B. Žilytės iliustracijų
ir stilizuotų linoraižinių. Kaip pastebėjo spektaklio
režisierius: „Video naudoti pasakojant lietuvišką
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pasaką, gal mūsų teatre ir nėra labai įprasta. Tačiau,
kaip ir kiekviename spektaklyje, radus balansą su
aktoriais, scenovaizdžiu, muzika ir kitais kompo
nentais, video tampa natūraliu, šiandien kitose
medijose jau įprastu, įrankiu. O juoda teatro dėžu
tė atveria dar vieną sieną, kuri, tikėkimės, žiūrovui
padės pažvelgti į užduodamus klausimus kiek kitu
kampu ar nukreips fantaziją į naują potyrį.“4 Ir iš
tiesų: specialieji efektai spektaklyje lengvai įsikom
ponavo į tautosakinį pasaulį ir padėjo sukurti mis
tinę erdvę, kurioje realybės ir fantazijos perskyra
tapo sunkiai užčiuopiama. Todėl galima teigti, kad
J. Tertelio režisūrinis sprendimas iš naujo prakal
binti tautosaką pasitelkus naująsias technologijas
pasiteisino.
Antra sudedamoji spektaklio dalis yra režisie
riaus teksto interpretacija bei aktorių vaidyba. Šioje
dalyje didelį įspūdį padarė spektaklio pradžia: sce
noje vykstantį gyvenimą ir žiūrovus skyrė juodas
perregimas audinys. Ši savotiška įvadinė spektaklio
„uždanga“ tarytum įvedė žiūrovą į pasakų šalį, šia
perskyra pabrėždama pasakos atsiradimo aplinky
bes: „ten toli už jūrų marių, giliausių vandenų“,
„kitąsyk senų senovėje“ ir panašiai. Vis dėlto labai
nuvylė pažodinis liaudies pasakos atkartojimas.
Trumpi žodiniai intarpai (ką tik ištartų žodžių
pakartojimai, pamėgdžiojimai, retkarčiais įterpia
mi lietuviški senoviniai keiksmai: rupūžė, kerpė ir
pan.) pagyvindavo tautosakinę pasaką ir prajuo

kindavo žiūrovus, tačiau trūko gilesnės režisieriaus
interpretacijos, vienos ar kitos detalės išskyrimo iš
bendros įvykių visumos.
Atskiro dėmesio vertas aktorių5 plastiškumas,
grakštumas ir muzikalumas, kurie kartu su kom
pozitoriaus Gintaro Sodeikos muzika kūrė pa
slaptingą, mistišką pasakos dermę. Todėl įdomu
pastebėti, kad, nors visa aplinka alsavo antgamtiš
kumu, magiškumu, aktorių vaidyba vietomis buvo
paviršutiniška, tarytum stipresnius jausmus ir ryš
kesnį veikėjo charakterį jie stengėsi užmaskuoti ar
sutramdyti. Aktoriaus Povilo Budrio kūno plastiš
kumas vizualiai kūrė įtikinamą Kaulinio senio per
sonažą, o personažo charakteris vietomis pasirodė
gąsdinantis, kartais labai buitiškas, nepasižymintis
paslaptingumu ar baugumu. Visišku buitiškumu
pasižymėjo ir Gedimino Rimeikos Bernelis. Ori
ginaliame pasakos variante šis personažas perėmė
bebaimio herojaus vaidmenį, o spektaklyje iš jo šai
pomasi, nes išėjimą iš namų pas Kaulinį senį Ber
nelis vis delsia, teisindamasis tuo, kad labai bijo.
Tokį tautosakinių personažų subuitinimą galima
pagrįsti liaudies pasakų veikėjų deherojizavimu6.
Tautosakinis pasaulis šiais laikais nebeturi galių, o
jame užkoduoti įspėjimai, gąsdinimai, pamokymai
neteko autoriteto statuso, tad šiuolaikiniai kūrėjai
tautosakinius personažus transformuoja, laisviau
interpretuoja, ironizuoja, subuitina ir taip priar
tina prie šiuolaikinio žmogaus pasaulėvokos. Taip
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pat galima daryti prielaidą, kad deherojizavimas
priartina veikėją prie vaiko kasdienybės, parody
damas, kad ir herojai kartais bijo ir todėl niekuo
nesiskiria nuo mūsų.
Šis spektaklis – tai įdomus eksperimentas, ku
rio metu buvo bandoma teatro scenoje sujungti
kadaise Jono Basanavičiaus užrašytą liaudies pasaką
su anksčiau tik knygose gyvenusiomis Birutės Žily
tės iliustracijomis. Nepaisant kelių niuansų, galima
drąsiai teigti, kad šis Jono Tertelio eksperimentas
pavyko. Režisierius įsitikinęs, kad tautosaka turi ką
pasakyti šiandieniniam žmogui ir gali atverti kitokį
požiūrį į gėrį ir blogį: „Nors pasakomis anksčiau
siekta ne tik auklėti, bet ir gąsdinti, jų pagrindi
nė misija išliko – supažindinti klausytoją su kita,
nematoma pasaulio puse, jo istorijomis, o svar
biausia, priversti žmogų iš tikro smalsauti, bijoti,
juoktis ir kitaip patirti sunkiai paaiškinamą gam
tą.“7 Taigi norėčiau pasidžiaugti, kad šiais laikais
tautosaka vis dar alsuoja gyvybe.
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Dmitrijaus Matvejevo nuotraukos
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Valentinas Kulevičius

Plateliai – žemaičių Šveicarija
Čia apsilankęs, jautiesi lyg paslaptingoje
legendoje. Vaizduotėje atgimsta ledynų pa
švaistės, neįžengiamos sengirių paunksmės,
smilkstančios alkos, tiltai per ežero gelmes...1
Česlovas Kudaba
Plateliai yra vienas žinomiausių ne tik Žemai
tijos, bet ir Lietuvos miestelių, apipintas įvairiomis
legendomis ir padavimais. Šis miestelis yra įsikūręs
netoli Platelių ežero (vakarinėje jo pakrantėje), sle
piančio dar daug neatskleistų paslapčių. Nors Pla
telių ežero apylinkės labiausiai yra žinomos kaip
turistų ir poilsiautojų traukos centras, jos masina
ne tik pailsėti ir turiningai praleisti laiką norinčius
žmones, bet ir įvairius mokslininkus bei specialistus.
Šiuo unikaliu kraštu ir jo praeitimi domisi ne tik
geologai, geografai, gamtininkai, botanikai, etno
grafai, filologai, dailininkai, istorikai, menotyrinin
kai, bet ir archeologai. Platelių ežero ir jo apylinkių
tyrinėjimai yra vykdomi jau ne vieną dešimtmetį.
Žemaitijos nacionalinis parkas yra itin turtingas
savo istoriniu-kultūriniu paveldu: piliakalniais, al
kakalniais, senovės gyvenvietėmis, mažąja architek
tūra, kaimais ir sodybomis, nematerialiu paveldu.
Priskaičiuojama daugiau kaip 200 kultūros paveldo
vertybių (iš jų: piliakalnių – 11, kapinynų – 16, al
kakalnių – 6, senovės gyvenviečių – 3)2. Nors istori
niuose šaltiniuose Plateliai yra pradedami minėti tik
nuo XV a., žmonės ten gyveno jau akmens amžiuje.
Tai įrodo radiniai, priskiriami akmens amžiui. Tur
būt patys svarbiausi archeologiniu požiūriu Žemai
tijos nacionalinio parko objektai yra Platelių ežero
Pilies saloje stovėjusi pilis, šią salą su Šventorkalnio
pusiasaliu jungęs medinis tiltas, Platelių senasis dva

ras ir bažnyčios liekanos. Taip pat svarbios yra ir
Ąžuolų saloje esančios akmens amžiaus gyvenvietės,
rodančios, kad žmonės čia gyveno jau seniai. Būtent
šių objektų archeologiniai tyrimai gali atskleisti dau
giausia informacijos apie šio krašto praeitį, nes rašy
tinių šaltinių nėra itin daug. Be to, netgi išlikę rašy
tiniai šaltiniai negali absoliučiai nieko pasakyti apie
seniausius šio krašto gyventojus. Nors apie Platelius
šis tas jau yra žinoma, archeologiniai tyrimai vyksta
ir toliau. Metų metus archeologai ir kiti mokslinin
kai tiria žmonių veiklos pėdsakus Platelių ežere ir jo
apylinkėse ir pamažu padeda mums pažinti bei su
prasti savo šalies ir Žemaitijos regiono praeitį. Plate
lių ežeras Lietuvos povandeninėje archeologijoje už
ima svarbią vietą (panašiai kaip ir Luokesų ežeras).
Archeologai Plateliais susidomėjo 1986 metais. Vis
dėlto šiame straipsnyje daugiausiai bus remiamasi ne
archeologų tyrinėjimais, o itin išsamia ir informaty
via 1999 metais parašyta (bet savo mokslinės vertės
iki šiol nepraradusia) kolektyvine moksline mono
grafija Plateliai3, taip pat ir kai kuriais knygos Mūsų
Lietuva4 IV tomo skyriais. XIII a. dėl nuolatinių
kryžiuočių antpuolių Platelių apylinkės ištuštėjo,
nes žemaičių gynybinių įtvirtinimų gynėjai su dau
guma gyventojų pasitraukė į Žemaitijos gilumą; iki
pat XVI amžiaus pradžios Platelių apylinkės buvo
likusios beveik be gyventojų. Tik nuo XVI amžiaus
į šias apylinkes pradėjo keltis gyventojai5. XV a.
miestelis buvo įsikūręs Šventorkalnio pusiasalyje.
Jį su Platelių ežero Pilies sala jungė medinis tiltas.
Rašytiniuose šaltiniuose minima ir pilis, stovėjusi
Pilies saloje. Pilis yra pažymėta ir dviejuose XV a.
žemėlapiuose: 1526 m. sudarytame kartografo Ber
nardo Vapovskio ir 1539 m. išleistame Olauso Ma
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gnaus žemėlapiuose6. 1585 m. inventoriuje Platelių
pilis yra aprašoma kaip visiškai sugriuvusi ir niekam
nebetinkama. Istorikas R. Krasauskas mano, kad
Plateliai galėjo atsirasti XV a. viduryje, kai Žemai
tijos šiaurės vakarinėje dalyje ėmė kurtis sodybos7.
1511 metais ankstesnių kunigaikščių suteiktų valdy
ti kaimų su žmonėmis patvirtinimo rašte minimas
Platelių ežeras ir Platelių valsčius su 15 gyventojų,
kuriuos didysis kunigaikštis Žygimantas Senasis pa
dovanojo Stanislovui Kęsgailai-Kęsgailavičiui. 1529
metais Plateliai yra perduodami Žygimantui Augus
tui, o 1533 metais atitenka jo motinai Bonai Sforcai
(greičiausiai būtent ji ežero saloje pastatė rūmus-pi
lį). Vėliau juos valdė Bonos paskirti vietininkai8. Pla
telių šeimininkai po to keitėsi ne kartą. Sprendžiant
iš mokėtų mokesčių dydžio, Plateliai tuo metu buvo
vidutinio didumo miestas. 1744 m. miestelyje pasta
tyta bažnyčia ir varpinė. 1792 metais Stanislovas Po

Beržoro bažnytėlė
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niatovskis Plateliams suteikė Magdeburgo teises ir
herbą. Miestelio gyventojai aktyviai dalyvavo 1831
ir 1863 metų sukilimuose. XIX a. pabaigoje prasi
dėjo lietuvių tautinis atgimimas; platinta nelegali
lietuviška spauda9. Tuo metu ir tarpukariu dvaras
priklausė grafams Šuazeliams. Tarpukariu Plateliai
ėmė klestėti. Į juos po 1926 metų perversmo buvo
ištremtas ministras pirmininkas Augustinas Volde
maras. Platelių apylinkių miškuose po Antrojo pa
saulinio karo veikė partizanų būriai, vyko mūšiai10.
Platelių ežero apylinkėse esančiame Plokštinės miš
ke, buvusioje SSRS balistinių raketų paleidimo ba
zėje, veikusioje nuo 1963 iki 1978 metų, dabar yra
įrengtas Šaltojo karo muziejus, kasmet sutraukiantis
minias turistų ne tik iš Europos, bet ir iš viso pasau
lio11. Tai yra vienas svarbiausių turizmo objektų visa
me Žemaitijos nacionaliniame parke.
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Beržoras
Rašytoja Ieva Simonaitytė, 1968 metais
su draugais lankydamasi prie Beržoro ežero,
nusifotografavusi ežero fone, kitoje nuotrau
kos pusėje užrašė: „Ar čia žemė, ar čia rojus?“12
O štai Česlovas Kudaba, darbo reikalais
lankydamasis Plateliuose, apie Beržorą atsi
liepė itin poetiškai: „O kai pamatai Beržorą,
tai, rods, ne kaimu vaikštai, o knygos pusla
piais, žemaitiško folkloro hieroglifais išrašy
tais.“13
Kalbėdami apie Platelius, niekaip negalime pa
miršti šalia esančio Beržoro kaimo ir ežero. Tai – vie
na ypatingiausių ne tik Žemaitijos, bet ir visos Lietu
vos vietovių, neatsiejama Platelių miestelio ir ežero
apylinkių dalis. Pasak Virginijaus Jocio, „Beržoro
bažnytkaimis įsikūręs žemės sąsmaukoje tarp Pla
telių ir Beržoro ežerų, pusantro kilometro nuo Pla
telių.“14 Vienas įdomiausių Beržoro bažnytkaimio
objektų yra bažnytėlė – kapinių koplyčia, suręsta iš
storų eglinių rastų, kurie buvo tašyti kirviu. Jos vi
duje išlikę XVIII amžiaus altoriai ir įdomūs paveiks
lai; bažnyčia yra kryžiaus formos. Tačiau tai nėra
vienintelis religinę prasmę turintis šios gyvenvietės
objektas. Kur kas labiau nei nedidelė medinė Beržo
ro bažnytėlė yra žinomos 14 medinių Kryžiaus ke
lio koplyčių, kuriose vyksta Beržoro Kryžiaus kelio
atlaidai, panašūs į Žemaičių Kalvarijoje vykstančius
atlaidus, į kuriuos ateidavo tūkstančiai žmonių15.
„Koplytėlės ir kryžiai Beržoro apylinkėje buvo stato
mi pakelėse, kelių sankryžoje, ant kalvelių, laukuose
ir prie sodybų. Ypač gausu jų buvo Beržoro kapi
nėse. <...> Kitas svarbus bažnytkaimio architektū
rinis elementas – tai tvoros. <...> Tvorelėmis buvo
aptverta dauguma palaukėse stovinčių koplytėlių ir
kryžių.“16 Gaila, bet laikui bėgant nemažai Beržoro
medinio architektūrinio paveldo buvo apleista ir
sunyko (arba buvo tyčia sunaikinta). Didžiausia žala
šiam kaimeliui buvo padaryta sovietmečiu, kai 1963

metais buvo nugriautos Beržoro Kalvarijų koplyčios.
Tačiau Sąjudžio metais vėl susidomėta Beržoru, pra
dėtos organizuoti tiriamosios ekspedicijos, vėliau
atstatytos ir koplyčios. Nemažai Beržoro kultūrinio
ir architektūrinio paveldo išliko tik tarpukario ir po
kario piešiniuose, brėžiniuose ir fotografijose17.
Apie Platelius ir Beržorą galima pasakyti nuval
kiotą, bet šiuo atveju puikiai tinkančią frazę: „Ge
riau vieną kartą pamatyti negu šimtą kartų išgirsti.“
Vaikystėje teko ten lankytis su tėvais. Platelių ežeras
(kuris, kaip sako geologai ir archeologai, buvo dar
prieš paskutinį ledynmetį) ir apylinkės alsuoja mis
tika ir ramybe. To nepajusti atsidūrus ten yra neįma
noma. Tačiau tai nestebina, žinant, kad, nepaisant
turistų gausos, Žemaitijos nacionalinis parkas yra
itin mažai žmonių paliesta gamtos vieta. Vietoje
apibendrinimo galima pasakyti, kad Platelių istorija
yra neatsiejamai susijusi su svarbiais ne tik Žemaiti
jos, bet ir Lietuvos istorijos įvykiais bei procesais ir
yra savotiškas jų atspindys, nes bet kuris svarbesnis
istorijos procesas ar įvykis paliesdavo ir Platelius bei
Beržorą, palikdamas juose savo žymę.
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Muzika

Domantas Milius

Ką girdi šnipinėdamas
Džeimso Bondo filmų muzikos stilius taip
gerai pažįstamas visiems žmonėms, net ir tiems,
kurie nėra matę nė vieno filmo, kad atrodo, jog
toks stilius egzistavo nuo seniausių laikų. Iš tikrųjų
prireikė daugybės kompozitorių darbo ir Džeimso
Bondo filmų prodiuserių pastangų, kad atsirastų
unikali ir savita muzika.
Iš pradžių Monty Normanas1 kūrė muziką pir
majam filmui Daktaras Ne, tačiau nei pats kom
pozitorius, o juo labiau filmo kūrėjai nemanė, kad
buvo užfiksuota filmo esmė muzikiniu pagrindu.
Tada buvo pakviestas Johnas Barry2, kuris aran
žavo vieną Monty Normano sukurtų dainų, pri
taikydamas ją elektrinei gitarai. Taip gimė garsioji
Bondo tema. Po tokio rezultato, Johnas Barry buvo
pakviestas kurti muziką naujam filmui Iš Rusijos su
meile, kuriame ne tik, kad ryškiau suskambėjo pati
Bondo tema, tačiau jau pradėjo formuotis savitos
muzikinės filmo intonacijos, orkestruotė, nuo
taika. Vienam geriausių serijos filmų Auksapirštis
buvo sukurta įspūdinga daina, kurią atliko viena
garsiausių XX amžiaus Didžiosios Britanijos daini
ninkių Shirley Bassey.
Taigi Johnas Barry ilgam liko Džeimso Bon
do filmų kompozitoriumi, kuris suformuoja tokį
filmų muzikos stilių, kokį girdime ir šiais laikais.
Būta keleto vienkartinių atvejų, kai kiti kompo
zitoriai bandė atnaujinti muzikinį filmų formatą,
įtraukdami ir populiariosios kultūros daininin
kus, tačiau tokie eksperimentai nepasiteisino nei
menine, nei komercine prasme. Nuo XX amžiaus
devinto dešimtmečio kompozitorius Davidas Ar
noldas sėkmingai atnaujino filmų muzikos stilių,
įtraukdamas technoritmą į filmuose rodomas per
sekiojimų temas. Nuo tada Arnoldas tapo kelių
kitų filmų kompozitoriumi. Filmuose, kuriuose
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pagrindinį vaidmenį atliko aktorius Danielis Crai
gas, grįžtama prie klasikinio muzikinio stiliaus.
Filme Skyfall kompozitoriaus vietą užima Thomas
Newmanas, jis su pagrindinės dainos autore ir atli
kėja Adele pelnė Oskaro apdovanojimą geriausios
originalios dainos kategorijoje.
Monty Normanas sukūrė daugumą pirmojo
filmo Daktaras Ne muzikos, tačiau sunkiai sekėsi
atrasti temą, kuri reprezentuotų pagrindinį veikėją.
Filmo prodiuseriams patiko jau sukurti Johno Bar
ry kūriniai, todėl pasikvietė į pagalbą jį. Nors filmo
pabaigos titruose buvo pažymėta, kad pagrindinė
filmo tema sukurta Monty Normano, kurią atliko
Johnas Barry, tačiau to nepakako, kad pastarasis
kompozitorius nepaduotų į teismą Normano dėl
muzikinės Bondo temos autorystės. Teismo sprendi
mas buvo palankus Monty Normanui, tačiau Johnas
Barry gavo „paguodos prizą“ – jis tapo kitų filmų
kompozitoriumi ir prisidėjo prie pasaulinės sėkmės
sulaukusios filmų apie šnipnus serijos kūrimo.
Pagrindinę filmo temą Johnas Barry įrašė kar
tu su savo orkestru. Vicas Flickas sugrojo įžymųjį
gitaros rifą pirmame įraše, kuriam akompanavo
Barry pučiamųjų orkestras, sudarytas iš saksofonų
ir varinių pučiamųjų, taip suformuojant tą savitą
džiazinį muzikos skambesį. Nors nuo 1962 metų,
kai buvo sukurtas pirmas filmas, pagrindinė tema
buvo daugybę kartų perkurta ir aranžuota, tačiau
ji išliko esmine Bondo filmų muzikos tema. Pati
Bondo tema yra tik vienas iš sudedamųjų elementų
bendrame Bondo filmų muzikos garse, kuris plėto
josi ir formavosi per visus 24 originalius Džeimso
Bondo filmus.
Per pirmą dešimtmetį (1962–1972) kuriant
Bondo filmus susiformavo savitas muzikinis stilius.
Johnas Barry labiausiai prisidėjo prie tokio muziki
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nio stiliaus formavimosi, nes kūrė muziką pirmie
siems septyniems filmams. Tačiau dekonstruojant
visą filmų muzikinį stilių, akivaizdu, kad Bondo
filmų muzika sudaryta ne tik iš vienos pagrindi
nės dainos ar motyvo, katojamo per visą filmą. Tai
daugybę veiksnių jungiantis darinys, kurį galime
įvardyti kaip Bondo filmų muziką.
Savaime suprantama, kad svarbiausias elemen
tas yra pati Bondo tema, kurią sukūrė Monty Nor
manas, tačiau aranžavo Johnas Barry. Pati tema
pirmuosiuose filmuose apie šnipą pasirodo nuo pat
filmo pradžios ar vėliau filmo dramaturgijoje – visa
ar tik keliais motyvais. Tema yra vis kitaip orkes
truojama ir dažniausiai pateikiama kaip muzikinė
užuomina arba kaip akompanimentas filmo veiks
mui neužgožiant veikėjų dialogų.
Ypač svarbią vietą užima pagrindinė filmo dai
na. Kiekvienam naujam filmui apie Agentą 007 yra
sukuriama nauja, savita, įsiminta daina. Kuriant
dainas pirmiesiems filmams, prisidėdavo Johnas
Barry, kuriam talkindavo dainų žodžių autoriai, o
pačią dainą atlikdavo tuo metu populiariausias ar
labiausiai savo talentu išsiskiriantis anglų ar ameri
kiečių populiariosios muzikos dainininkas. Pagrin
dinė filmo daina gali turėti tiesioginių Bondo temos
intonacijų arba būti sukurta tuo pačiu muzikos sti
liumi. Jos melodija filmo eigoje dažniausiai iškyla
tik instrumentinio akompanimento forma, visa ar
tik keliais esminiais motyvais.
Pati filmų muzikos ir pagrindinės dainos or
kestruotė yra artimesnė dideliam kameriniam

pučiamųjų orkestrui su styginiais nei klasikiniam
simfoniniam orkestrui. Dažniausiai Bondo filmų
muzikoje girdime dominuojančius varinius pučia
muosius ir styginius instrumentus su mušamaisiais
ir arfomis. Neskaitant saksofono, vieninteliai me
dinių pučiamųjų grupės instrumentai yra bosinės
ir piccolo fleitos.
Išskirtinė harmoninė filmų savybė – visa muzi
ka skamba minorine tonacija, sodriai praturtintais
tamsiais, dažnai džiazinio stiliaus muzikiniais har
moniniais elementais.
Ianas Flemingas savo sukurtą herojų į kino
ekranus siekė perkelti daugybę kartų. 1953 metais
pasirodęs pirmasis romanas 007 Kazino Royale jau
kitais metais televizijoje buvo adaptuotas į to pa
ties pavadinimo filmą. Pagal amerikiečių ornitolo
gą pavadintas Džeimsas Bondas netruko sužavėti
publikos savo kerinčia ir asmenybe.
1962 metų filmas Daktaras Ne (angl. Dr. No),
sukurtas pagal šeštą Iano Flemingo3 romaną apie
agentą 007 (per Antrąjį pasaulinį karą britų kari
ninkai tokiu kodu žymėjo slapčiausius dokumen
tus, todėl rašytojas pasirinko būtent tokį slaptojo
agento kodą). Pagrindinį veikėją šiame ir dar pen
kiuose filmuose įkūnijo škotas Seanas Connery, iki
šiol absoliučios daugumos Džeimso Bondo gerbėjų
įvardijamas kaip visų laikų geriausias pagrindinio
vaidmens atlikėjas. Filmo pradžioje girdime pa
grindinę Bondo temą, kuri pereina į Monty Nor
mano Trijų aklų pelių jamaikietišką versiją, nuo
kurios prasideda filmo veiksmas. Karibų muziki
nė atmosfera vos juntama, nors beveik visas filmo
veiksmas rutuliojasi Jamaikoje. Normanas sukū
rė dainą Jump up, kuri realiai girdima viename iš
vietinių barų. Daina, vėliau pereinanti į kalipso
ir džiazines intonacijas, plėtojama vėlesnėje filmo
dramaturgijoje. Po mango medžiu yra populiariau
sia daina iš pirmo serijos filmo, kuri dažnai skam
ba viso veiksmo metu, sumaniai persipindama su
Bondo tema. Nors pirmo filmo muzika dar gana
funkcinė (naudojama nedialoginėms filmo vie
toms užpildyti), bet jau juntamas besiformuojantis
savitas muzikinis stilius.
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Kitais metais sukurtas Su meile iš Rusijos (angl.
From Russia With Love) filmų serijai suteikė dar
daugiau tradiciniais tapusių elementų. Ryškiau
sias – Spectre organizacijos vadovas Blofeldas (dau
gybę kartų parodijuotas vėlesniuose filmuose),
kurio misticizmą kino ekrane kuria niekada nema
tomas veidas, baltas katinas ir grėsmingas balsas. Su
meile iš Rusijos atspindėjo realaus pasaulio įvykius,
tokius kaip Šaltojo karo laikotarpiu kilusią įtam
pą tarp JAV ir Rusijos. Pagal vieną mėgstamiausių
Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento Johno F.
Kennedy knygų pastatytas (sutapimas ar ne, tačiau
prezidentas išankstinę filmo versiją pamatė likus
dviem dienoms iki savo mirties, kai buvo pašautos
iki šiol neišaiškinto snaiperio Dalase) filmas nepasi
žymi originalia istorija, tačiau didelis dėmesys skir
tas nutrūktgalviškoms veiksmo scenoms ir Bondo
merginoms, jį paverčia itin nuotaikingu reginiu.
Šiame filme visu savitumu atsiskleidžia Johno Barry
muzikinis talentas – ryški ir drąsi orkestruotė, ne
tik atliekanti funkcinį vaidmenį, bet ir sustiprinan
ti filmo veikėjų psichologiškumą. Lionelis Bartas
sukuria dainą ir žodžius pagrindinei filmo dainai,
kuri savo tamsiu ir mistiniu rusiškosios meilės dainos
skambesiu puikiai įsikomponavo į visą filmo este
tiką. Johnas Barry meistriškai naudojo pagrindinės
dainos ir Bondo temos variacijas orkestrinėje versi
joje per visą filmą. Būtent šiame filme kompozito
rius parodo aukštus meninius sugebėjimus puikiai
orkestruodamas ir veiksmo, ir įtampos scenas, imi
tuodamas traukinio garsus. Taip sukuriama antroji
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007 tema, kuri kelis kartus nuskamba vėlesniuose
filmuose. Filmo pabaigoje girdime visą pagrindinės
dainos versiją, atliekamą Matto Monro.
1964 metais sukuriamas Auksapirštis (angl.
Goldfinger). Vienas geriausių ir brandžiausių seri
jos filmų, dėl kurio Džeimsas Bondas populiarus
ir šiais laikais. Su geriausia daina, geriausiu auto
mobiliu (svarbu paminėti – Aston Martin DB5),
nepamirštamomis antagonistų frazėmis, fiziškai
įspūdingu Bondo priešu, gražuolėmis ir atsipalai
davusiu Bondu. Tokių Auksapirščio aukštumų per
penkis dešimtmečius nesugebėjo pasiekti nė vienas
vėliau pasirodęs filmas. Viena iš priežasčių, kodėl
Auksapirštis buvo toks sėkmingas, tai, kad trečias
franšizės filmas, kurtas beveik tų pačių žmonių,
kurie vienas su kitu jau buvo apsipratę ir turėjo di
džiulę kūrybinę laisvę.
Paties kompozitoriaus tai buvo mėgstamiausias
filmo garso takelis iš visų jo sukurtų, su nepamirš
tama daina, kurią sukūrė bendradarbiaudamas su
Leslie’u Bricusse’u ir Anthony Newley. Prie dainos
sėkmingumo ir originalumo prisidėjo Johno Bar
ry sugebėjimas originaliai įpinti į dainos muziki
nį tekstą Bondo temą. Dainos atlikėja tapo Shirley
Bassey, kuri savo galingu balsu dainos žodžiais iš
sprogdino sveiką filmo gerbėjų protą. Ši daininin
kė vienintelė atlikėja per visą filmų seriją atlikusi
originalią dainą net tris kartus. Nors Bondo tema
dažnai girdima, tačiau pats filmas turi savitą muzi
kinę aurą, kuri išskiria jį iš kitų serijos filmų. Ryš
kus muzikinis audinys veiksmo scenose, kurioms
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artėjant kulminacijos link muzika įgauna monu
mentalesnį – orkestrinį, o ne kamerinį skambesį.
Ketvirtame filme Kamuolinis žaibas (angl.
Thunderball) Džeimsas Bondas yra apogėjuje.
Kiekviename žingsnyje lydimas moterų, praban
gos, sėkmės. Jo bijo nusikaltėliai. Tačiau filmo
siužetas jau praradęs įtampą ir polėkį. Viso filmo
plokštumą atperka tik pabaigoje daugiau nei pus
valandį trunkanti įspūdinga scena po vandeniu,
parodanti filmo kūrėjų norą į franšizę įterpti ir
techniškai įspūdingų detalių. Johnas Barry sukuria
pagrindinę filmo dainą, pavadinimu Bučiuok bučiuok pykšt pykšt (Kiss Kiss Bang Bang – tai japonų
garsiajam šnipui suteikta pravardė). Dainą atliko
Shirley Bassey ir Dionne Warwick. Tačiau tik fil
mo kūrimo pabaigoje prodiuseriai susizgribo, kad
filmo dainos pavadinimas neatitinka paties filmo
pavadinimo kaip ankstesniais atvejais, todėl pa
prašė sukurti naują dainą. Taigi labai greitai Do
nas Blackas sukuria gan dviprasmiškas dainos eiles
ir dainininkas Tomas Jonesas įrašo naująją dainą,
vos neapalpdamas jausmingoje kulminacijoje. Fi
nalinėje kovos scenoje kompozitorius panaudoja
antrąją agento 007 temą, kuri prieš tai pirmą kartą
nuskambėjo filme Su meile iš Rusijos.
Penktas filmas Gyveni tik du kartus (angl. You
Only Live Twice) naujumo požiūriu nėra kuo nors
geresnis už pastarąjį. Išryškinami Šaltojo karo
konfliktai ir įsibėgėjančios kosmoso užkariavimo
lenktynės. Filmas neretai vadinamas Japonijos
turizmo agentūros reklama, nes jame apstu rytie
tiškų motyvų. Tarsi bandoma atgaivinti visą filmų
seriją paverčiant Bondą nindze, tačiau, nepaisant
daugybės blizgių detalių (filme yra kur kas daugiau
šnipų „žaislų“ nei iki šiol), be krateryje esančios
bazės, Gyveni tik du kartus neatspindi jokių naujų
idėjų (nors gal būtų ir per drąsu reikalauti idėjų
naujumo iš pramogai skirto masinio produkto).
Tad nenuostabu, kad, jausdamas filmų kūrėjų idė
jų trūkumą, pagrindinis vaidmens atlikėjas Seanas
Connery palieka bondiadą.
Tačiau bent muzikiniu aspektu išryškėja nau
jos tendencijos: kompozitorius sukuria tokius pat

veiksmą iliustruojančius muzikinius pasažus, ta
čiau didesnį dėmesį skiria muzikiniam vietos iš
ryškinimui. Kadangi nemaža dalis filmo veiksmo
plėtojama Japonijoje, į filmo orkestruotę įtrau
kiami japonų tradiciniai muzikiniai instrumentai.
Neskaitant įspūdingo Kosmoso maršo ar vulkano
muzikinės temos, šis filmas įsimintinas dėl pagrin
dinės dainos melodingumo, kuris įsilieja į bendrą
Džeimso Bondo muzikos stilių.
1969 metų Jos Didenybės slaptojoje tarnyboje (angl. On Her Majesty’s Secret Service) pasirodė
naujasis Džeimsas Bondas – George’as Lazenby4.
Šis serijos filmas koncentruojasi į Bondo ir Spectre
vadovo Blofeldo konfliktą, tačiau jis turi kur kas
rimtesnių pasekmių nei iki šiol. Bondas elgiasi kur
kas atsakingiau, kartais subtiliai pasišaipydamas iš
to, kad mes matome ne tą patį aktorių kaip anks
čiau, bet kartu priimdamas savo darbą itin rimtai.
Tai nereiškia, kad nematome įprastų filmo ele
mentų – slidinėjimo scenos ir muštynės yra vienos
įsimintiniausių filmų serijoje. Tai – filmas, skirian
tis itin daug laiko Agento 007 meilės romanui su
viena moterimi, taip sukuriant niekur vėliau neat
kartotą emocinį filmo pagrindą. Nors Jos Didenybės
slaptoji tarnyba nėra toks rimtas filmas kaip mo
derniosios Bondo juostos, kuriose negyvo žvilgs
nio Danielis Craigas Bondo egzistenciją pakelia iki
naujų vidinių konfliktų aukštumų, tačiau jis tikrai
nesugriovė bendro bondiados filmų stiliaus ir tapo
kokybiška visos franšizės dalimi.
Filmas iš kitų išsiskiria ne tik kitu aktoriu
mi, filmo atmosferos kaita, bet ir filmo muzikine
pradžia, kuri yra išskirtinai tik instrumentinė, be
jokio vokalinio vedimo ar pritarimo. Čia išplėtoja
ma 007 tema, kuri pagaliau įgauna deramą padėtį
visoje filmų apie šnipą serijoje. Pagrindinis filmo
siužeto motyvas yra meilė, tad ir per visą filmą
girdime išskirtinai mažorines intonacijas. Johnas
Barry sukuria įspūdingą meilės dainą Mes turime
visą pasaulio laiką, kurią atlieka legendinis Louisas
Armstrongas. Nors dainos žodžiai, parašyti Halo
Davido, skamba kiek ironiškai žinant filmo baigtį.
Filmo romantinėms scenoms dažnai akompanuo
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tas buvo puikus (muzikiniu filmo atžvilgiu) – su
skamba viena labiausiai atpažįstamų bondiados
dainų, atliekama Shirley Bassey. Į filmo muzikos
garso takelį Barry įveda naujų orkestrinių spalvų
naudodamas fleitų glissando – tarsi trumpą muziki
nį motyvą, atspindintį palaidos visuomenės nakti
nį gyvenimą (Las Vegaso scenose), tačiau šis moty
vas, dažnai imituotas šešto ir septinto XX amžiaus
dešimtmečių filmuose apie šnipus, tapo parodiniu,
ir Johnas Barry jį panaudojo tik pastarojo filmo
garso takelyje.
Perfrazuojant istoriką Bernardą Gailių, Bon
das gyvens tol, kol gyvens mūsų epocha. Tai labiau
XXI amžiaus, o ne XX amžiaus pabaigos mitas. Kol
epocha, kurioje mes dabar esame, gyvuos, kol tie
klausimai, kurie mums reikšmingi dabar, bus svar
būs, tol bus įdomus, populiarus ir visada svarbus
Džeimsas Bondas.
ja dainos orkestrinė versija. Taip pat Barry sukuria
kitą, ne mažiau romantinę ir aistringą meilės dainą
Kalėdų eglės, kuri atliekama šventiniu laikotarpiu
veiksmui persikėlus į Šveicariją. Be meilės scenų,
ypač ryški lenktynių su slidėmis tema – ta pati per
dirbta 007 tema, girdima filmo pradžioje. Filmo
garso takelis išsiskiria savo originalumu, veržlumu
ir naujų instrumentų, kaip spinetas, įtraukimu.
Septintame filme Deimantai amžiams (angl.
Diamonds Are Forever) sugrįžus Seanui Connery,
rezultatas buvo toks, kokio ir galima tikėtis iš vien
už pinigus vaidinančio aktoriaus. Visiškai necha
rizmatiškas ir neaktyvus veiksmo scenose, – tai de
monstratyviai išduoda aktoriaus amžių (vienuolika
metų nuo pirmo Bondo filmo yra gan didelis laiko
tarpas), – todėl scenaristai buvo priversti plėtoti
antraeilių veikėjų dialogus. Tačiau galutinio rezul
tato tai neišgelbėjo – nei nuosaikesnis Blofeldas,
nei du „skysti“ piktadariai nesuteikė filmui to, kas
būtų atgaivinę visą filmų seriją.
Kaip filmo kūrėjai stengėsi grįžti prie Auksapirščio sėkmės per prievartą susigrąžindami pagrin
dinį vaidmens atlikėją, taip ir pagrindinėje dainoje
auksą keičia deimantai. Tačiau eilinį kartą rezulta
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Didžiosios Britanijos dainininkas ir kompozitorius, gimęs
1928 metais, sukūręs Bondo temą per porą minučių, nuo to
laiko dešimtmečius uždirba iš savo vienintelio populiaraus
kūrinio.
Kompozitorius, pelnęs keturis Oskarus už geriausią filmų
muziką ir vieną – už geriausią dainą. Buvo atsidavęs muzikai
nuo vaikystės. Darbo rezultatas – garsioji Džeimso Bondo
tema, viena iš žinomiausių melodijų kino istorijoje. Vėliau
kompozitorius sukūrė ir kitų bondianos filmų muziką, iš
viso vienuolikos.
Kurdamas Džeimsą Bondą, Ianas Flemingas nenumanė,
koks bus svarbus šis personažas ir kino istorijoje, ir popu
liariojoje kultūroje. Rašytojas sukūrė stilingą, intriguojantį,
elegantišką personažą, kuris pritraukia dėmesį net praėjus
50 metų po knygų ir filmų pasirodymo visame pasaulyje.
Džeimso Bondo filmų serija ir patys filmai tuo metu su
laukė didelio populiarumo ir atnešė kino studijoms didžiulį
pelną.
Iki šiol tai jauniausias aktorius, vaidinęs Bondą (tuo metu
jam buvo 30 metų), ir vienintelis iš agento vaidmens atlikė
jų, gimęs ne Didžiojoje Britanijoje.
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Aštuonios atjautos minutės
Dramaturgės Dovilės Statkevičienės kūrinys
8 minutės pirmą kartą pjesės pavidalu buvo pri
statytas 2016 metais festivalyje Dramokratija. O
kadangi žiūrovams paliko tikrai nemažą įspūdį, re
žisierės Sigitos Pikturnaitės dėka lapkričio pabaigo
je jis antrą kartą prabilo Menų spaustuvės scenoje,
spektaklyje tuo pačiu pavadinimu. Vaidmenis jame
sukūrė aktoriai Eglė Ancevičiūtė, Adelė TeresiūtėAukštikalnė, Asta Stankūnaitė, Arnoldas Augustai
tis bei Jonas Braškys.
Dar neįžengus pro Kišeninės salės duris, žiūro
vai jau žinojo, kad šis sceninio meno kūrinys su
klasikine spektaklio samprata neturės nieko ben
dro. Taip pat žinojo, kad kūrybinė grupė drąsiai
trins ribas tarp aktoriaus ir žiūrovo, bet kartu ne
naudos tradicinių interaktyvumo elementų.
Žiūrovus pasitiko viduryje ratu sustatytos ke
lios batų poros, lengvai apšviestos rampų šviesos.
Ratu susėdome ir mes, nepažįstami žmonės. Ir nors
galbūt iš pirmo žvilgsnio minimalistinė scenografi
ja ypatingos reikšmės neturėjo, ilgainiui, įsismeigę
akis į priešais sėdinčius nepažįstamuosius, galėjo
me pajusti šiokį tokį tarp mūsų bręstantį artumą.

Galbūt atsitiktinumas lėmė, tačiau pirma min
tis, prieš save išvydus svetimų batų poras, buvo
Vincento van Gogho nutapyti Batų ciklai. Kaip
paveiksluose, taip ir spektaklio pradžioje nežino
jome, kam jie priklauso. Tačiau, kitaip nei paveiks
luose, šie batai buvo visiškai nenudėvėti, nauji, lyg
ką tik išimti iš vitrinos. Kiek užbėgus įvykiams už
akių, galima daryti kelias prielaidas: jeigu atspirties
tašku pasirinksime žiūrovus, tuomet galime numa
nyti, jog paskiras žiūrovas, pirmą kartą atėjęs į šį
spektaklį, turėjo galimybę iš naujo išgyventi akto
rių lūpomis pasakojamas kelių žmonių gyvenimo
istorijas ir naujos batų poros kaip tik simbolizavo
šių istorijų naujumą, dabartiškumą. Tuo tarpu an
tra prielaida būtų ta, kad ratu sustatyti batai jau
nuo pat pradžių turėjo savo šeimininkus, o į spek
taklį atėjęs žiūrovas turėjo galimybę pabūti to batų
šeimininko „kailyje“. Kaip taikliai pastebėjo meno
kritikas M. Scharipo, „’Būti kieno nors batuose’
(to be in someone’s shoes) reiškia būti kieno nors
keblioje padėtyje arba gyvenimiškoje situacijoje“1.
O juk būtent tokią viziją turėjo ir patys spektaklio
kūrėjai, kviečiantys žiūrovus „stabtelėti ir artimiau
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susipažinti su veidais, kuriuos matome kasdien, bet
nieko apie juos nežinome“2. Ir jeigu antroji prie
laida yra labiau tikėtina, tuomet šiose batų porose
labai trūko kasdienybės paliktų „antspaudų“, ki
taip tariant, nusidėvėjimo požymių, kurie tik dar
stipriau atspindėtų šeimininkų pėdsakus ir pasako
jamų istorijų tikroviškumą.
Pirmas kito asmens įprasminimo momentas
atsirado tuomet, kai aktoriai šalia kelių žiūrovų
kojų pastatė po vieną batų porą ir pradėjo vardyti
šių batų savininko bruožus. Tokiu būdu žiūrovas
kelioms minutėms tapo prie kojų padėtų batų savi
ninku, turinčiu savo istoriją, o visi kiti – šių įvykių
liudininkais. Turiu pripažinti, niekada nemėgau
spektaklių, kurių metu aktoriai įsiveržia į žiūrovo
erdvę. Tačiau šiame spektaklyje aktoriai spindu
liavo nuoširdumu, paprastumu, atvirumu, o tai
skatino ir mus pačius prabilti, su jais diskutuoti.
Ir iš tiesų, šis spektaklis kvietė atsiverti dialogui,
ugdė troškimą pažinti kitą, neteisiant ar negiriant
pamatyti pasaulį iš kito žmogaus perspektyvos.
Dėmesį prikaustė dramaturgės D. Statkevičienės
pasirinktas istorijų pasakojimo būdas, kuris į batų
šeimininkų gyvenimą žiūrovus įvedė vos keliais
sakiniais, pristatančiais ne pačias geriausias šeimi
ninkų savybes. O juk būtent taip dažnai susidu
riame su nepažįstamuoju, neįsigilindami į prastos
jo nuotaikos, nepriimtino elgesio, smerkiančio
žvilgsnio priežastis. Šis spektaklis nepateisina ne
apykantos, agresijos ar smurto, bet kalba apie tai,
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kad kitą kartą sutikę turguje nemandagią daržovių
pardavėją ar priekabų kaimyną laiptinėje, minutei
stabtelėtume, kad jų neigiamų emocijų nepriimtu
me asmeniškai ir prisimintume, kad tokio jų elge
sio šaknys glūdi vienaip ar kitaip susiklosčiusiose
gyvenimiškose aplinkybėse.
Tokio pobūdžio spektakliuose svarbus vaidmuo
tenka atsitiktinumui, kuriančiam papildomas
spektaklio interpretacijas: ar tai būtų salėje prasi
veržęs juokas kaip atsakas į pasakojamą situaciją,
nors šioji ir nėra iš linksmiausių. Arba spontaniška
žiūrovo (o gal vertėtų sakyti – veikėjo?) reakcija į
aktoriaus užduodamus (retorinius) klausimus. O
galbūt patys batai, kuriuos spektaklio pabaigoje
vienas iš žiūrovų (veikėjų) pamiršo padėti į ratą, iš
kurio jie spektaklio pradžioje buvo paimti.
Aštuonios minutės – tiek daug ir tiek mažai...
Spektaklis kvestionuoja atjautos, moralės, pasi
rinkimo laisvės, gyvenimo tragiškumo klausimus:
kodėl turėčiau gailėtis kito, kai savi rūpesčiai kelia
siaubingą galvos skausmą? Kodėl turėčiau maloniai
kalbėtis su nemandagiu pašnekovu? Ar turėčiau
aukotis dėl kito, kuris to ilgainiui netgi neprisi
mins? Ar esu pajėgus rinktis tarp artimo gyvybės
ir sąžiningo piliečio vardo? Pagaliau, kur žmogui
rasti ramybę, paguodą, išsigelbėjimą nuo vis pla
tėjančios beviltiškumo bedugnės? „Pataisos namai,
Prieglaudos namai, Alaus namai... Žmonės visur
ieško namų. Bet jų neranda. Ar ne todėl, kad jų
ieško tarp materialių dalykų?“ – šmėsteli aktoriaus
Arnoldo Augustaičio balsas, kurį greitai nutraukia
tolesni veikėjų kivirčai.
Visiems žiūrovams išėjus, scenos viduryje liko
stovėti tie patys, bet kažkuo jau kitokie batai: ta
rytum iš tikrųjų pasakojantys savo istoriją ir pri
klausantys fiktyviems, bet toms keturiasdešimt
penkioms minutėms atgijusiems veikėjams.
1

2

http://aplinkkeliai.lt/vertimai/natiurmortas-kaip-asmeni
nis-objektas-pastaba-apie-heideggeri-ir-van-gogha/ [žiūrė
ta: 2016 11 25]
http://www.menuspaustuve.lt/lt/renginiai/12547-ne-spek
taklis-8-minutes-premjera [žiūrėta: 2016 11 25]
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Kai balansavimas tampa atsakymu
į ontologinius klausimus
Praėjusį šimtmetį Europos menas buvo revo
liuciuonuotas daugybę kartų: iš pradžių jį šturma
vo modernizmas su visomis nenusakomai viena
nuo kitos nutolusiomis srovėmis, vėliau, kai jau
atrodė, kad daugiau nukrypimų nuo tradicijos
nebegali būti, atsirado postmodernūs judėjimai
su instaliacijomis, performansais ir klasikinių ver
tybių atmetimu. Galbūt dėl to šiais laikais menas
tarsi tampa erdve viso to gaivališko žmonių minties
proveržio apmąstymams, meno lauke nebeatsiran
da naujų idėjų, naujumo pojūtį suteikia jų sinte
zė, panaudojimas platesniuose kontekstuose. Šią
tendenciją galima matyti ir vieno iš būdingiausių
šiuolaikinio meno kūrėjų Žilvino Kempino kūry
boje. Nuo gruodžio pabaigos veikiančioje jo per
sonalinėje parodoje galerijoje Vartai eksponuojami
kūriniai idėjiškai atrodo artimi kinetinetiniam ir
minimalistiniam menui. Menininkas, pasitelkda

mas fizikos dėsnius, kuria estetinių pojūčių situa
cijas, – taip teigiama parodos aprašyme. Ir iš tiesų,
vaikštant po transformuotą galerijos erdvę, matyti,
kaip dar futuristų taikyti metodai judėjimui ištirti
Žilvino Kempino instaliacijose, pasitelkiant kartu
ir pirmines konstrukcines formas, kuria kiek gi
lesnes prasmes net už taip gerai žiūrovams pažįs
tamą post
modernią provokaciją. Čia dabartinio
pasaulio žmogus susiduria su visiškai apnuoginta
realybe, vienintele forma, išgauta išgryninta me
džiaga (instaliacijos kuriamos pasitelkiant šviesą,
orą, pavienę magnetinę juostelę), kuri, atlikdama
pavienius judėjimo veiksmus erdvėje, ieško ba
lanso. Tai, manyčiau, yra labai graži žmogaus gy
venimo parabolė: kad ir kiek stengtumėmės siekti
asmeninio produktyvumo, „multitaskintume“,
teigtume, kad mūsų gyvenimas yra įvairialypis ir
labai sudėtingas, vis dėlto visuomet tik balansuo
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jame aplinkybių sukurtame lauke tam, kad išliktu
me. Vaikštant po antrąją personalinę Žilvino Kem
pino parodą galerijoje Vartai, pirmiausia kyla tokios
mintis. Apskritai, mano manymu, šio menininko
kūriniai turi tiek daug prasminių lygmenų, kad,
norint į juos įsigilinti, pasitelktinos dvi ryšio su kū
rinio realybe galimybės: pasidavimas estetiniam iš
gyvenimui arba tyli kontempliacija apie tai, kas
kasdienybėje atrodo banalu ir tolima – būtį. Di
džiausias afektas, aišku, patiriamas užčiuopiant abi.

Pastovumas, jaukumas, įsikūrimas.
Pirminė pasaulio patirtis
Pirmoji estetinė patirtis, šioje parodoje sustab
danti žiūrovą minutei ieškojimų – instaliacija Guoliai. Tai sistemiškas mažų magneto rutuliukų ju
dėjimas mineraliniame aliejuje padedant varikliui.
Judėjimas išskirtinai vyksta tik apskritimu susiglau
dusių magnetų viduryje bei pakraščiuose. Centre
jis nuspėjamas: kelių mikrovienetų – magnetų –
40

samplaika nuolat sukasi apie savo ašį taip skatin
dama judėjimą šios miniatiūrinės bendruomenės
periferijoje. Kur, mainydamiesi tai po vieną, tai
po du, atskalūnai plaukioja jau visai atitrūkę nuo
įprasto gyvenimo rato. Žiūrovui, nepasiduodan
čiam estetinio išgyvenimo valiai, tylių krebždesio
garsų monotonijai ir nenuspėjamam, nesibaigian
čiam magnetukų judėjimui, žiūrovui, siekiančiam
viską racionalizuoti, šis Ž. Kempino kūrinys gali
iliustruoti moderniosios visuomenės veikimo prin
cipus, kurioje žmonės yra vertinami pagal naudin
gumo rodiklius. Sustojusi prie šios instaliacijos, pri
simenu: dar prieš aplankydama šią parodą, kažkur
buvau nugirdusi tokią skambią visuomenės kritikos
frazę: „Šiuolaikinė visuomenė yra išskirtinai tik gy
viesiems“, liudijo kažkoks gerbtinas intelektualas.
Jo manymu, šiais laikais mažai besusimąstoma apie
pomirtinį gyvenimą ir greitai užmirštami Anapilin
iškeliavę žmonės. Ir visai gi panašu, galvoju, – tos
mažos dalelės jaukiai viena kitą apspitusios, ryman
čios savo tobulam ir stabiliam judėjimo ritme, kas
sykį vis išstumia kokį marginalą, netikėlį ar numi
rėlį pavieniui plaukti visatos platybėj. Jis atrodo
nereikalingas tuose idiliškuose mūsų kasdieny
bės „guoliuose“, ir dar blogiau: tik primena nepato
gius vartotojiškai visuomenei klausimus: gyvenimo
laikinumo, skurdo ir neteisybės problemas. Vis dėl
to, labiau įsigilinus, įžvelgiama ir gilesnių prasmių
nei postmoderni provokacija. Instaliacija Guoliai
kreipia žiūrovo žvilgsnį ne tik į visuomenines, bet
ir į egzistencines problemas. Indas su mažais krebž
dančiais rutuliukais primena gyvybės gimimą, pir
mykštę sriubą. Tai ir budistų mandala arba Šumerų
ratas, pirmosios žmonijos transcendetinės ir kultū
rinės patirtys. Instaliacija primena ir Talio Miletie
čio, ir kitų natūrfilosofų teorijos apie pirminės ma
terijas, iš kurių sudaryta visa gamta, įtikinamiausią
įrodymą. Iš mažų amžinų (metalo) dalelių sukuria
mi skirtingi objektai.

Bevardė tėkmė
Su kitoniška meno realybe žiūrovas susiduria
ir patekęs į gretimą salę. Tai visiškai aptemdyta
erdvė, kurioje ryškią šviesą skleidžia tik liumines
cencinės lempos spinduliai, prasibrovę per ven
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tiliatoriaus virpinamas magnetines juosteles.
Tai – instaliacija Baltas triukšmas. Ji sukonstruota
galerijos nišoje, taigi atitinka parodos aprašyme
deklaruotą teiginį apie visų šių meno darbų uni
kalumą, specialų pritaikymą galerijos erdvėms.
Toks kūrinio konstravimo ir eksponavimo prin
cipas, mano manymu, palieka ne tik išskirtinu
mo, akimirkos ar nepastovumo įspūdį, būdingą
Žilvino Kempino kūrybai, bet ir išryškina galeri
jos patalpų ypatybes. Pavyzdžiui, pastebima, kad
instaliacija Baltas triukšmas pabrėžia šių erdvių
tamsumą ir tuštumą. Žvelgiant ne tik į meistriškai
transformuotą erdvę, bet ir į patį kūrinį, iš pradžių,
žinoma, iš nuotolio, pirminė idėja skelbia, kad čia
kalbama apie individualybės nyksmą šiuolaikinia
me pasaulyje. Žmonės, įžengę į salę anksčiau ir
šiek tiek labiau priartėję prie magnetinių juostelių
ir ūžesio, tarsi praranda bruožus, tampa siluetais,
susiliejančiais su instaliacija. Kodėl visgi tas nyks
mas, remiantis šiuo meno darbu, priskiriamas
konkrečiai šiems laikams, ne kokiai abstrahuotai
žmonijos patirčiai? Visų pirma dėl to, kad venti
liatoriaus skleidžiamas triukšmas, monotoniškai
smigus baltų spindulių nutviekstas judėjimas žiū
rovui sukelia nervingumo jausmą, šiuolaikinio in
divido patiriamą dėl informacijos daugio aplin

Žilvinas Kempinas. Be pavadinimo (Miškas)

koje. Taigi, magnetinės juostelės – informacijos
laikmenos mirguliuoja panašiai kaip visi socialiniai
tinklai, medijos, žinių portalai. Antra, prisiartinus
arčiau prie nišos, pastebimas tolygus šviečiančio
srauto mažėjimas, žiūrovas baltą šviesą ima matyti
tik savo stovėjimo žiūros plote, pažvelgus į viršų
ir apačią, matyti tik tamsios juostelių plotmės.
Taip taikliai vaizduojama, kaip tokio skubaus paži
nimo kiekis tik siaurina individo akiratį. Iš pirmo
žvilgsnio atrodytų, kad instaliacija Baltas triukšmas
yra tik stebinantis erdvės panaudojimas, tačiau ji
leidžia iš įvairių perspektyvų (nuotolio, artumo)
patirti įvykių tėkmės svarbą šių laikų žmogaus
gyvenime, jos poveikį: individualybės nyksmas ir
siaurėjantis matymo/mąstymo laukas. Pasaulis
tokioje aplinkoje yra tik objektyviai neįvertinama
(net nesistengiama vertinti) įvykių tėkmė.

Miško svaigulys
Miškas tai yra dar viena aplinka, kuri parodoje
atkuriama transformuojant galerijos erdves. Plie
niniai trikojai salėje tampa medžiais, o projekcijos
šiems statiškiems objektams suteikia miškui būdin
gą dinamiškumą. Ši plačiai nusidriekusi instaliacija
autoriaus pavadinta Be pavadinimo (Miškas), kitaip
tariant, bevardis miškas arba niekio erdvė. Pavadi
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nimas primena dviprasmį miškų tuštėjimą: vieną,
susijusį su žmogaus ryšio su gamta industrinio pa
saulio akivaizdoje nykimu, antrą, žinoma, su defo
restacija. Ieškoti naujojo miško šioje instaliacijoje yra
siūloma per empirišką patirtį: pasivaikščioti tame
plieno tankumyne ir projekcijų apšvietoje. Deja, jau
skubiu žingsniu įšokant į sienų ribojamą „gamtos“
erdvę, suprantama, kad tai – ne tas dvasinę ramybę
teikiantis miškas, kuriuo kaip atrama vis bando pa
sinaudoti miesto žmogus. Šis miškas atrodo lanky
tojus išspjauna kaip nereikalingus objektus, taip pat
kaip ir miestas. Čia patiriamas diskomfortas: laisvą
judėjimą trikdo netvarkingai „sumėtyti“ trikojai, ku
riuos užkliudžius pasigirsta metalo trynimosi triukš
mas, atrodytų, visai nepanašus į gamtoje pasivaikš
čiojimą džiuginančius tykius traškesio, šnaresio
garsus. Šalti plieno garsai tik dar labiau pagilina miš
ko, kaip miestiškosios aplinkos, jausmą. Atrodo, lyg
instaliacija apsvarstoma galima gamtos metamorfozė
ateityje (o gal tai vyksta ir dabarty?..), žinoma, ne
materialinio jos pavidalo lygmenyje, o žmogaus są
monėje ji kis: individai nebeatras joje ramybės.
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Netikėtos paralelės
Štai kur toji dvasios ramybė ir pilnatvė, mąsto
ma atėjus iš tankaus miško ir sustojus prie pasku
tinio šioje parodoje eksponuojamo kūrinio Oazė.
Apėjus visoje parodoje esantį hipotetinį dantišką
jį ratą, vedusį nuo transcendentinių guolių prie
akistatų su destruktyvia šiuolaikinio pasaulio rea
lybe bei santykio su gamtiškomis aplinkomis ap
mąstymu, ir vėl grįžtama į pradžią, į paprastumo
estetiką. Juostelė, virpanti ventiliatoriaus išpučia
mame ore, savo elementarumu tiesiog rėžia šalia
stovinčiam stebėtojui akis, pripratusias prie nuo
latinės apkrovos vaizdų kiekybe. Žmogų stebina
ir nepaprasta jos savybė niekada nenukristi, plazdė
ti išpučiamame ore, balansuoti ir metalo plokščių
ribojamoje erdvėje. Ji atrodo kaip itin taikliai žmo
giškąją prigimtį vaizduojantis objektas: individo
pasąmonė yra toks racionaliai nepaaiškinamas pla
tybių laukas, neapibrėžiamas jokiomis taisyklėmis
ir normomis, kad net visokios sistemos nepriverčia
jos virsti aiškia, statiška metalo plokšte.
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Prieš trejus metus, kai jau buvome persikėlę gy
venti į Vilniaus rajoną, nutiko toks įdomus įvykis,
kuris daug ką pakeitė mano veikloje ir dėl kurio
atradau mėgstamiausią veiklą – gamtos fotografiją.
Netoli namų auga didžiulė eglė ir vieną rytą į ją
atskrido nuostabus paukštis – baltasis garnys. Prieš
tai, gyvendamas mieste, niekada nebuvau matęs
tokio gražaus didelio paukščio. Tuomet gan nevy
kusiai per žiūroną nufotografuotą paukščio nuo
trauką nusiunčiau portalui 15min.lt, o internete
ieškojau informacijos, koks tai paukštis. Baltasis
garnys padarė tokį įspūdį, kad paskatino nusipirkti
žinynų ir fotoįrangą paukščiams fotografuoti. Nuo
to laiko nuotraukose esu užfiksavęs daugiau nei
100 paukščių rūšių. Norėdamas gero kadro, foto
grafas turi praleisti daug laiko stebėdamas paukš
čius, kaupdamas apie juos žinias ir laukdamas tin
kamos progos juos nufotografuoti. Fotografuoti

dažniausiai išsiruošiu ankstyvą rytą, kai paukščiai
aktyviausi ir šviesa gražiausia. Dėl to vasarą keliuo
si 4 valandą, pasiimu fotoaparatą, maskuotę ir dvi
račiu pajudu pelkių ar laukų link.
Tai puikus atotrūkis nuo kasdienybės, ypač dėl
to, kad paukščių gyvenimas yra gana paslaptin
gas. Manau, kad visi turime pažinti savo kraštą, jo
gamtos turtus, jais rūpintis ir saugoti. Džiaugiuosi,
galėdamas atskleisti ir parodyti gamtos gyvenimą,
kuris nėra taip paprastai matomas.
Fotografija man yra ne tik mėgstama, bet ir
nuolat skatinanti tobulėti veikla. Nekantriai laukiu
kiekvienos naujos dienos ir to, ką ji atneš – nau
jų vaizdų, tikslų ir iššūkių. Šiuo metu domiuosi ir
kitomis fotografijos sritimis – fotografuoju rengi
nius, koncertus, kasdien tyrinėju ir atrandu ką nors
nauja. Vis dėlto gamtos fotografija lieka man be
galo miela ir brangi sritis.

Juodasis gandras
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Pirmame viršelio puslapyje – Toma Šilinaitė.
Ryškios gėlės juodame fone (drobė, spalvotas
linoraižinys, 150 x100 cm), 2015
Ketvirtame viršelio puslapyje – Toma Šilinaitė.
Sieninis kilimas (drobė, spalvotas linoraižinys,
150 x100 cm), 2016

45

Impresijos

46

