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Dailė

Austėja Mikuckytė

Psichoanalitinių koncepcijų koliažai
Danielius Rusys – tapytojas, VDA baigęs
freskos-mozaikos bakalauro ir magistro studijas.
D. Rusys yra susiformavęs atpažįstamą braižą, sukompiliuotą iš dailininko autoritetų įtakų, unikalios jų kūrybos interpretacijos ir savitų strategijų.
Kūrėjas vadovaujasi intuicija, ir tai leidžia jo tapybą sieti su italų metafizikais (Giorgio de Chirico)
ir siurrealistais. D. Rusys savo darbuose vaizduoja
ne tik metafizines (apriorines) žinias, bet įtraukia ir
savo patirtį. Taip pat ne tik naudoja automatizmą,
siurrealizmo teoretiko André Bretono apibrėžtą
kaip svarbiausią šios dailės krypties principą, bet ir
reflektuoja, ką iškilę pasąmoniniai vaizdiniai galėtų
reikšti. Tad D. Rusys nepriskirtinas nė vienai dailės

krypčiai – jis yra postmodernus dailininkas, atsispiriantis nuo jį dominančių kontekstų ir kuriantis
savą tapybinį pasaulį.

Erotinės potekstės
D. Rusio kūrybinė veikla iliustruoja S. Freudo libido energijos ir sublimacijos sampratą. Pasak
S. Freudo, libido, seksualinė energija, sėkmingu
jos represavimo atveju nukreipiama į visuomenėje
vertinamą intelektinę, kultūrinę veiklą. D. Rusys
pasakoja: „Jaunystėje lankydavau bohemiškas kavines. Ten būdavo daug gražių, labai protingų, išsilavinusių merginų ir man reikėjo joms patikti. Kad
joms patikčiau, pradėjau skaityti, klausytis muzi-
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kos ir galų gale tapyti.“1 Toks teiginys suponuoja,
jog iš pradžių D. Rusio kūryba buvo ne sublimacijos padarinys, o veikiau priemonė seksualiniams
poreikiams patenkinti. Tačiau, laikui bėgant, kūryba tapo neatskiriama D. Rusio gyvenimo dalimi,
sėkmingos sublimacijos išraiška ir įrodymu.
Filosofijos mokslų daktarė Vaida Asakavičiūtė
rašo: „Sublimacijos metu žmogus savo seksualinius
siekius nukreipia į fantazijas, kurias vėliau perkelia
į meno kūrinį taip išsivaduodamas nuo jų spaudimo ir vidinės įtampos.“2 Seksualiniai vaizdiniai
ypač būdingi S. Freudo psichoanalizės teorija besirėmusių siurrealistų kūrybai. Čia galime prisiminti
siurrealizmo simboliu tapusį ispanų dailininką Salvadorą Dali, kurio sąmonėje „erotiškumas ir mirtis
labai anksti tapo neatsiejami“3 (tai dvi pagrindinės
S. Freudo išskirtos gyvenimo varomosios jėgos:
seksualinis potraukis ir spaudimas grįžti į pradinį

būvį4), ir šio dailininko kūrybą, kupiną seksualinių siužetų (Didysis masturbatorius, 1929; Lytinio
patrauklumo spektras, 1934 ir t .t.). Ryškių siurrealistinių bruožų turinčioje D. Rusio kūryboje taip
pat aptinkamas seksualinis turinys, tačiau jis neišreiškiamas vizualiai, yra užslėptas, egzistuoja tik
verbaline forma. D. Rusio kūriniai paprastai yra
naratyviniai modeliai, paties autoriaus interpretuojami vis kitaip, priklausomai nuo gyvenimo etapo,
nuotaikos ir kitų kintamųjų veiksnių.
Žvelgdamas į savo kūrinį Metafizinės situacijos 1, D. Rusys seka froidišką pasaką apie nevaržomą ID siautėjimą. Drobėje regimas gulintis subjektas sėdėjo Užupio kavinėje ir vartojo svaigalus.
Svaigalai užmigdė jo superego (sąžinę), sutrikdė ego
(sąmonės) veikimą ir atpalaidavo ID (pasąmonės)
energiją. Vaikinas pametė galvą dėl patrauklios
moters kūno. Rezultatas: pagirios, ant lovos ir po

Danielius Rusys. Madona ir
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Danielius Rusys. Veidų vėrinys, 2016

ja besivoliojantys vienos nakties nuotykio dalyvių
ego. Prie nusidėjėlio artėja jo gyvenimo draugė. Šešėlyje regime jos ID, pripildytą agresyvių instinktų,
nekantraujantį atkeršyti ir nužudyti savo mylimąjį. Rožiniame fone įkomponuoti neišpildyti vyro
pažadai sugyventinei5. Ši D. Rusio pasakėčia, man
rodos, kūrybingai ir aiškiai apibendrina S. Freudo
suformuluotą trinarę asmenybės struktūrą, asmens
sudedamųjų dalių tarpusavio veikimą ir jų dalyvavimą žmonių tarpusavio santykiuose.

Autoportretai – narcisizmas ar meilė
sau?
Psichoanalitiniu požiūriu įdomu panagrinėti D. Rusio kūryboje regimą autoportretų gausą.
D. Rusys pasakojo anksčiau vengęs savo atvaizdo
tapymo, manydamas, jog tai reikštų nesaikingą gerėjimąsi savimi6. Kitaip tariant, D. Rusys autopor-

tretus siejo su narcisistinio ego apraiška. Freudas
narcisistinį ego vadino nenormaliu: libido energija
nukreipiama į save, o kuo daugiau libido pasiliekama sau, tuo mažiau jos atiduodama kitam. Tiesa,
narcizai, pasak Freudo, gali įsimylėti kitą žmogų,
tačiau sėkmingi romantiniai santykiai tik dar labiau didina savimeilę.
Neofroidistas Erichas Frommas narcisizmą taip
pat laikė neigiamu reiškiniu, siejo jį su visažinystės ir visagalybės svajonėmis. Tačiau E. Frommas
prieštarauja Freudo siūlytam narcisizmo sutapatinimui su meile sau. E. Fromas meilę sau mato
kaip būtiną normalių santykių su kitais asmenimis
pagrindą: „Mano meilė sau yra neatsiejama nuo
pagarbos, meilės ir supratimo kito žmogaus individualybei.“7 Tad D. Rusys, supratęs, kad meilė
sau nebūtinai yra smerktina, pradėjo kurti savo
autoportretų seriją. Autoportretų suvėrimą į karo3
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Salomėja. Archetipiniai eros ir
thanatos

Danielius Rusys. Šv. Madona karalienė Salomėja
fon Sadistovaitė, 2015

lius inspiravo pokario austrų poeto Paulo Celano
eilutės: „Rankų vėrinį tau dovanoja giria, tu eini
tarsi mirusi.“8
Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kokie yra D. Rusio autoportretai. D. Rusys ironizuoja, vaizduodamas save kaip šventąjį, deformuodamas savo veidą – jį ištempdamas, susiūdamas, suglamžydamas,
uždengdamas, apiberdamas kičo simboliais – gėlytėmis ir drugeliais, įsikąsdamas kūdikio žinduką.
Dar svarbiau yra tai, kad dailininkas reflektuoja
savo tariamą narcisizmą: „Taip atrodo tikra narciziška meilė savo atvaizdui. Subjektas taip įsimylėjo
savo atvaizdą, jog pametė dėl jo galvą ir jo atvaizdas
taip pat įsimylėjo subjektą ir pametė galvą dėl jo.“9
Tad D. Rusio autoportretus vertinčiau kaip sveiką
saviironiją, sietiną daugių daugiausia su fromiška
meile sau, o ne su froidišku narcisizmu.
4

Freudo ir Jungo idėjos gali pagelbėti D. Rusio
paveikslo, kuriame interpretuojama Salomėjos istorija, analizei. Mato ir Morkaus evangelijose pasakojama apie krikščionybės pranašo Jono Krikštytojo nužudymą. Biblinėje istorijoje Jono Krikštytojo
galvos troško ne Salomėja, o jos motina Erodiada,
buvusi Erodo brolio Pilypo žmona, kurią po jo
mirties vedė Erodas. Jonas Krikštytojas mokė Erodą: „Nevalia tau gyventi su brolio žmona.“ Erodas
suėmė Joną Krikštytoją už šiuos pamokslus, laikė
įkalinęs, tačiau nužudyti nedrįso. Erodiada priešingai – nekentė Jono dėl tų pačių žodžių ir troško
jį nužudyti. Salomėja Erodo gimimo dienos proga
savo patėviui padovanojo šokį. Šokis taip patikęs
karaliui, kad šis pažadėjęs duoti, ko ji panorėsianti. O Salomėja nieko nenorėjusi, todėl pakartojo
motinos žodžius, kuri jai pasufleravo: „Jono Krikštytojo galvos.“ Rašytojas Oscaras Wilde’as pakeitė
biblinę istoriją, padarydamas Salomėją pagrindine
veikėja. Erodiados vaidmuo tampa nebesvarbus.
Salomėja, apimta aistros Jonui Krikštytojui, bet
nesulaukusi atsako, paprašo jo galvos, genama
perversiško troškimo pabučiuoti mirusio pranašo
lūpas10. Būtent ši biblinės istorijos interpretacija
įkvepia šiuolaikinius lietuvių menininkus.
D. Rusio paveikslui aktuali Jungo archetipo
samprata. Salomėjai uždedama aureolė. Aureolė –
archetipinis simbolis, bendras įvairioms kultūroms
ir religijoms (krikščionybė, budizmas ir t. t.), atsiradęs iš žmogaus susidūrimo su aukštesnėmis jėgomis
išgyvenimo. Archetipas – universali patirtis, saugoma kolektyvinėje pasąmonėje ir iškylanti simboliais mūsų sapnuose ir fantazijose. Lėkštės motyvas
pasirinktas kaip aliuzija į padėklą, ant kurio buvo
patiekta Jono Krikštytojo galva. Kodėl žiaurioji
Salomėja vaizduojama kaip šventoji? Šis paveikslas
apie žmogaus dvilypumą ar daugialypumą. Salomėjos šešėlis, tamsioji žmogaus pusė, laiko kardą. Iki
šios skandalingos istorijos Salomėja buvo tarsi šventoji – mergina lyg apsėsta saugojo savo nekaltybę.
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Galbūt aureolė yra jos persona – kaukė, kuri nukrito
su trenksmu, kai Salomėją užvaldė šešėlis. Pagaliau
Salomėja įkūnija Freudo aptartus instinktus: erosą
ir thanatos arba seksualinius ir mirties. Salomėja,
veikiama eroso, bandė sugundyti Joną Krikštytoją. Tačiau, kai Jonas Krikštytojas merginą atstūmė,
ją užvaldė sadizmas, thanatos kraštutinė išraiška –
mirties pranašui troškimas, dar vis sumišęs su aistra
(bučinys į nukirstos galvos lūpas).

Traumos metafora
Kitas froidiškas D. Rusio kūrybos aspektas –
traumos metafora. Meno kritikas ir istorikas Hallas
Fosteris rašo, jog, Freudo požiūriu, trauminio įvykio kartojimas (veiksmuose, sapnuose, vaizdiniuose) yra bandymas jį integruoti į psichinę ekonomiją, į simbolinę tvarką11. D. Rusys nuolatos kuria
įplyšusios drobės iliuziją ir retsykiais ją sudaigsto
potėpiais, kitais atvejais tapytojas iš tikrųjų įpjauna
drobę ir atsiradusį plyšį tarsi chirurgas sutvirtina
vielos siūlėmis. D. Rusys patvirtino, jog šis žaizdos motyvas yra traumos metafora: „Žmogaus

gyvenimas sugriūna, jis jį bando atstatyti, pasąmonėje lieka gyvenimo randai. Tarkim, skyrybos,
nuopuolis, pakilimas.“12 Remiantis šiuo pavyzdžiu
ir biografiniais tapytojo faktais, galėtume tvirtinti, jog drobėse susiduriame su vizualizuota skyrybų trauma. Tačiau reikėtų žvelgti ir plačiau: „Tai
yra ir trauma, ir jos įveikimas, ir galimos traumos
baimė.“13 Galimos traumos baimė – baugulys – tai
būklė laukiant pavojaus ir rengiantis jam, nors šis
dar net nėra žinomas. Baugulys nesukelia trauminės neurozės, pasiruošimas galimam nemaloniam
išgyvenimui kaip tik apsaugo žmogų nuo išgąsčio
ir jo padarinių.
Tad D. Rusys kartoja abstrahuotą traumos
simbolį. Tai jam padeda susitvarkyti su nemaloniais praeities išgyvenimais ir pasiruošti galimiems
tykantiems pavojams. Čia galėtume prisiminti
S. Freudo aprašytą pusantrų metų berniuko žaidimą „fort – da“ (vok. „dingo – štai“). Žaislų mėtymas ir susigrąžinimas padėjo berniukui susitvarkyti
su nemaloniu išgyvenimu ir be priešinimosi leisti
motinai išeiti. Perkeldamas nemalonų išgyvenimą

Danielius Rusys.
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Danielius Rusys. Metafizinė situacija, 2014

žaislams, berniukas tapdavo padėties viešpačiu14.
Panašiai D. Rusys, brutaliai įpjaudamas drobę,
simboliškai atkartoja įvykius ar aplinkybes, sužeidusius jo sielą, tik šiuo atveju auka tampa nebe jis
pats, o drobė. Susiūdamas žaizdas, D. Rusys bando
prisijaukinti traumas, jas „surišti“.

Trouminės tikrovės link
D. Rusio drobių įplyšimai – ir iliuziniai, ir tik
ri – gali būti interpretuojami ir kitaip, pasitelkus
J. Lacano žvilgsnio sampratą, kuri taip pat turi
trauminį aspektą. J. Lacanas tikrovę mato kaip
tolydžią erdvę, nusidriekusią per visą visatą. „Tik
rovė, žaidžia žodžiais Lacanas, yra trouminė“15.
Paveikslas atlieka ekrano vaidmenį ir apsaugo nuo
6

atviro tikrovės žvilgsnio, o skylė (trou) yra praplėštas ekranas į tikrovę. Normalus žmogaus gyvenimas vyksta realybėje, simbolinėje plotmėje, bet
per D. Rusio darbuose regimus praplėšimus mes,
regis, beveik paliečiame tikrovę. Remiantis Lacanu,
D. Rusio susiuvimai gali būti ne sėkmingas traumos įveikimas, o bandymas ją slėpti, tačiau kaip
dėmė ant baltos staltiesės, kritinė vieta kaip tik
patraukia dėmesį ir produkuoja trauminę tikrovę.
Ekranas vaizduojamas kaip popieriaus lapas,
suglamžytas mėginant jį praplėšti. D. Rusys per
drobės paviršių veržiasi gilyn, nori sudaužyti apsauginį ekraną, būti apakintas žvilgsnio ar pakylėtas tikrovės. O ir pati objekto-žvilgsnio terpė
šaukiasi šio tapytojo. Tikrovėje glūdinti energija
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pulsuoja ir kelia raibulius ekrano-paveikslo paviršiuje. Realybės iliuzija kvestionuojama kuriant
belaikę ir erdviškai neapibrėžtą teatrišką atmosferą.
Įtaigi rakursų įvairovė ir perspektyvos išardymas, ar
tiksliau, perspektyvos multiplikavimas, skirtingų
plokštumų koegzistavimas apverčia įprastinį sub
jekto ir objekto santykį, subjektas pasijunta taip
pat stebimas objekto.
Per įpjovimus sklinda Freudo suformuluotas
mirties, susiliejimo su neorganine materija šauksmas. Paveikslo kūrimas turėtų atitolinti piktąsias
jėgas – tapyba sustabdo „sulaikymo žvilgsniu aktą
iki jam įvykstant“16, bet D. Rusys atkuria Lacano
pasiūlytą modelį pačiame paveiksle, tapo ekraną
ekrane, ir, provokuodamas modelį, laukia tikrų pokyčių. „Tikrovė negali būti reprezentuota“17, tačiau
D. Rusys per įpjovimus, už kurių nieko nematyti,
tik juoduma, reprezentuoja tikrovės nereprezentuojamumą. Tačiau įpjovimai siauri, neryžtingi.
Jais D. Rusys tarsi kviečia abejoti, o gal tikrovė pasiekiama, kai jos nebijoma ir drąsiai į ją veržiamasi.

Trys šešėlio vaidmenys
D. Rusio ekranuose (paveiksluose), skiriančiuose tikrovę nuo realybės, matomi tikrovės atšvaitai. Drobėje ištapytas angelo šešėlis suponuoja
tikrovės beldimąsi į realybę, tai – nuojautos, atkeliaujančios iš tikrovės ir nepasiduodančios verbalizacijai. Tačiau tokia interpretacija taikytina tik
daliai D. Rusio paveikslų. Kitą paveikslų grupę
sudarytų kompozicijos, kurių kontekste angelo šešėlis įgyja priešingą vaidmenį ir atstovauja simboliniam lygmeniui – Dievo įsakymams, įstatymams,
nerašytoms moralinėms sutartims – Freudo superego, Lacano didžiajam kitam, Deleuze’o ir Guattari
geismą represuojančiam sociumui arba architekto
Jeremy Benthamo panoptikumui. XVIII a. suprojektuoto kalėjimo architektūra prancūzų filosofo
Michelio Foucault interpretuota kaip bendras įvairioms individus disciplinuojančioms institucijoms
principas – asmuo jaučiasi stebimas ir todėl drausmina save.

Šešėlis, remiantis C. G. Jungu, taip pat gali
reikšti pasąmoninę D. Rusio pusę, kuri buvo prarasta, atmesta ar niekada neintegruota į sąmonę.
Šešėlis vadinamas tamsiąja asmenybės dalimi, bet
apima ir teigiamas savybes – normalius instinktus,
reakcijas, realistinį tikrovės suvokimą, kūrybinius
impulsus ir pan.18 Pasąmonės turinio perkėlimas
į sąmonę siejamas su asmenybės praplėtimu, o
praplėtimas – su savęs pažinimu. D. Rusys teigė
savo tapiniais analizuojantis save19 ir tai, mano
manymu, leidžia kalbėti apie kūrybą kaip apie pagalbą autoriui savo pasąmonės šešėlius įtraukiant
į sąmonę. Ši interpretacija tinkamesnė ne angelo
šešėliui, bet savarankiškai veikiantiems manekenų-žmonių šešėliams. Mat Jungas apie šešėlį kalba kaip apie pakankamai autonomišką darinį. Kai
žmogus vis mažiau dėmesio kreipia į tuos norus,
kurie neįsirašo į jo teigiamą paveikslą, šešėlis darosi
vis didesnis ir tamsesnis. Šešėlio ignoravimas veda
prie asmenybės susidvejinimo (pvz.: sugyventinės
šešėlis paveiksle Metafizinės situacijos 1, Salomėjos
šešėlis paveiksle Šv. Madona karalienė Salomėja fon
Sadistovaitė).

Vizualinis pamušalas
Pasak H. Fosterio, ne tik siurrealizmas, bet ir
apropriacinis menas priskirtinas jėgoms, siekiančioms demaskuoti iliuziją20. D. Rusys naudoja ir
apropriacinę strategiją (pvz.: Trys gracijos, Ne Marato ne mirtis, Mona Liza). Apropriacinis menas
teigia tikrovę per dviprasmišką santykį su atvaizdu-ekranu. D. Rusys perkonstruoja Rafaelio Tris
gracijas, žavėdamasis Renesanso dailininko meistryste, bet kritiškai vertindamas paveikslo turinį:
„Jis man pasirodė iki absurdo nuobodus, banalus
ir lėkštas.“21 Atskleisdamas reprezentacijos iliuzijas,
apropriacinis menas prakiurdina atvaizdą-ekraną.
Nuogi, patrauklūs gracijų kūnai D. Rusio
drobėje derealizuoti kaip regimybė, praeinamybė.
Skeletai siejasi su vanitas paveikslų tradicija. Už
atvaizdo-ekrano slypi mirties jouissance (pranc.
malonumas)22. Tad šie skeletai suponuoja artėjimą
7
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Danielius Rusys.
Nuojautos – metafizinė
situacija, 2016

prie tikrovės. Nuolatos D. Rusio kūryboje išnyrantys skeletai patvirtina mano preziumuotą D. Rusio
pastangą praplėšti ekraną ir įžengti į tikrovę. XX a.
septinto dešimtmečio rašytojas Normanas Brownas
tvirtino, jog visi kultūriniai artefaktai paženklinti
mirties instinkto. Mes perkeliame mūsų mirtingumo baimę ir jos neigimą į meną. Meno kūriniai
tampa objektais, numalšinančiais nerimą, kylantį susidūrus su mirtingumu. Vakarų avangardinis
menas, pavyzdžiui, siurrealistai siekė mesti iššūkį
klasikiniams vienovės ir harmonijos principams,
pirmenybę teikdami trūkiui ir disonansui, bet šios
savybės buvo taip estetizuotos, jog tapo beveik tokiomis pat klasikinėmis kaip tos, kurioms jie mėgino oponuoti23. Simpatiški D. Rusio skeletai nekelia
mirties baimės, teikia nusiraminimą. Ironiški kaspinėliai, gėlytės ir drugeliai net kelia šypseną.
Apropriacinio meno atstovu galime pavadinti
XX a. anglų tapytoją Francis Baconą (pvz.: Diego Velázquezo paveikslo Popiežius Inocentas X interpretacijų serija), o D. Rusį – Bacono stiliaus
kūrėju, kuris „įgyja vaizduotę būtent todėl, kad
išsivalo nuo vaizdų, išgrynina juos, atsisako jų, dekonstruoja ir performuoja juos tol, kol visa tai iš
8

esmės pasikeičia sunkiai numatoma kryptimi.“24
Nagrinėdamas F. Bacono kūrybą, Deleuze’as pabrėžė, kad egzistuoja psichinės ir fizinės klišės – iš
anksto pagaminti suvokimai, prisiminimai, įsivaizdavimai. Prieš pradedant tapyti, drobė jau pripildyta klišių. Tad tapytojas projektuoja savo viziją
ant jau esančio vizualaus pamušalo, svetimų sapnų
pamėklių – jis tapo ant jau esančių vaizdų tam, kad
apverstų modelio ir kopijos santykį. Kaip ir F. Bacono atveju, į D. Rusio akiratį gali patekti viskas,
kas cirkuliuoja vizualiojoje kultūroje (pvz.: Playboy
zuikučiai paveiksle Buitinė situacija iš gyvūnėlių gyvenimo, Jimo Jarmuscho filmo Negyvėlis nušauto
policininko scena kaip dar viena inspiracija aureolės simboliui paveiksle Šv. Madona karalienė Salomėja fon Sadistovaitė).

Vartotojiškumo kritika ir kūrybinė
energija
Manekenai – siurrealistinis simbolis. Manekenai – tiesiogine prasme kūnai be organų. Kūno be
organų samprata atsisako kūno vientisumo principo. Organai yra tik intensyvumai, afektai, kuriuos
kūnas patiria ir produkuoja, tad jie yra nematomi.

Dailė
D. Rusio kūryboje tas pademonstruojama išardant
manekenus ir leidžiant žiūrovui žvilgtelėti į jų tuščiavidurę krūtinę. Kūnas be organų, pasak post
struktūralistų Gilles’io Deleuze’o ir Félixo Guattari
šizoanalizės, susidaro tarp geismo mašinų srautų ir
socialinių mašinų kaip represavimo mechanizmų.
Ekonominiame registre kūnas be organų siejamas su antiprodukavimu, su jėga, kuri sustabdo,
sužlugdo produkavimą, nes tik taip gali reorganizuoti esamus jungimus. Psichoanalitiniame registre kūnas be organų siejamas su mirties instinktu,
su būkle, esančia anapus malonumo ir realybės
principo. Kūno be organų samprata yra nukreipta
prieš subjekto tapatybę, įsivaizduojamą ar simbolinę, prieš subjekto tarnavimą socialinei hierarchijai25. Tad D. Rusio manekenus galime skaityti dviprasmiškai. Viena vertus, jie gali reikšti sudaiktintą
kūną, vykdyti kūno suprekinimo (populiariojoje
kultūroje, reklamose) kritiką. Kita vertus, manekenai gali atstovauti menininko kūnui, atsikračiusiam dėmesio biologines funkcijas atliekantiems
organams ir išlaisvinusiam kūrybinę energiją.

ją. D. Rusio kūryba – neišsemiama medžiaga psichoanalitinėms, filosofinėms, dailėtyrinėms analizėms ir
interpretacijoms.

Kūrybinė eudaimonia
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D. Rusiui kūryba yra ir svaigulys, suteikiantis
galimybę pailsėti nuo įtampos, ir gyvenimo tikslas,
leidžiantis orientuotis egzistencijos chaose; aristoteliška eudaimonia (gr. laimė). D. Rusio paveikslai
kupini autoriaus pasąmoninių vaizdinių ir atveria
žiūrovo pasąmonę. Šio autoriaus tapyba kalba apie
trinarę Freudo asmenybės struktūrą, eros ir thanatos,
narcisizmą, Jungo archetipus, Lacano žvilgsnio teoriją, Deleuzo ir Guattari kūnus be organų. D. Rusys
psichoanalizę taiko savo gyvenimo stebėjimui, įvairios šio mokslo koncepcijos tinka ir pačiam tapytojo
kūrybiniam procesui, ir šio proceso rezultatams –
paveikslams, jų turiniui.
D. Rusio kūryba – koliažai, sukonstruoti iš psichoanalitinių koncepcijų, sujungtų ir perinterpretuotų menininko tam, kad būtų sukurtas unikalus
ir naujas vizualinis darinys. Jo paveiksluose taip pat
galime aptikti tirštą kultūrinių nuorodų kondensaci-
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Paul Valéry

Prisiminimas
Kai kuriomis gyvenimo aplinkybėmis man
nutikdavo, kad poetinis darbas virsdavo būdu atsiskirti nuo „pasaulio“.
„Pasauliu“ čia vadinu įvairaus pobūdžio ir intensyvumo įvykių, paliepimų, reikalavimų ir raginimų visumą, kurie užklumpa protą nesuteikdami
jam vidinės šviesos, išjudina jį sutrikdydami, nukreipia jį nuo svarbesnių dalykų prie menkesnių...
Nėra blogai, kad kai kurie žmonės gali suteikti daugiau reikšmės ir svarbos tolimo dešimtainės
trupmenos skaičiaus tikslumui ar kablelio vietai
nei itin didelį atgarsį sukėlusiai naujienai, rimčiausiai katastrofai ar netgi savai gyvybei.
Tai leidžia man manyti, kad vienas iš pranašumų laikantis konvencionalių eilėraščių konstravimo formų yra išskirtinis dėmesys detalei, kurį
ugdo ši veikla, kai ją suvokiame kaip pavaldžią nenutrūkstamam muzikalumui ir nuolatinio tobulumo žavesiui, turintiems (pasak kai kurių) dovanoti
tikrą poeziją. Šitaip dingsta proza, kitaip tariant,
pertrūkimas. Nutolti nuo savivalės; atsiriboti nuo
atsitiktinumų, nuo politikos, nuo įvykių netvarkos, nuo mados svyravimų; stengtis išgauti kūrinį
žavingesnį, nei iš pradžių buvo tikėtasi; rasti savyje galios tenkintis tik labai ilgų pastangų kaina ir
priešintis kitų pasaulio gundymams ir net patetiškoms apgaulėms, aistringai ieškant apskritai nepastebimų sprendimų, – tai man patinka.
Aš visiškai nesigailiu ketverius metus kasdien
bandęs išspręsti nepaprastai sudėtingas versifikacijos problemas.
Tai buvo visuotinio sielvarto metas – suspaustų širdžių, surauktų kaktų, įtemptų protų, apmi10

rusių iš vidaus arba nuniokotų naujienų, laukimo, nusivylimo, beprotiškų prielaidų. Ką daryti
tokiomis baisiomis aplinkybėmis, kai galėjai tik
ištverti, kai buvai nušalintas nuo bet kokios veiklos, kuri atsakytų į nepaprastus pasiutusios epochos iššūkius?
Negalėjo būti nieko menkesnio turbūt už
šiuos bergždžiausius ir subtiliausius ieškojimus:
jie susiję su delikačiomis vienu metu kuriamomis
daugybės kalbos vertybių kombinacijomis, kad
sužadintų, nes jie to reikalauja, visą valią ir visą
šios valios atkaklumą, kuris galėtų iš dalies apsaugoti protą nuo siaubingų nerimastingo laukimo,

Esė

rezonanso, paskalų, vaizduotės ir absurdo užkrato
padarinių.
Sukūriau tada sau asmenišką vilties poeziją,
kuri neturėjo kito tikslo ir beveik kitos teisės, kaip
sudaryti man bent tomis dienomis gyvenimo su
savimi pačiu būdą. Aš nenustačiau jai terminų, bet
iškėliau daugybę sąlygų, kad rasčiau joje neriboto
darbo galimybę.
Ši sutarta begalybė daug ko mane išmokė. Aš
žinojau, kad kūrinys gali būti baigtas tik dėl kokio nors atsitiktinumo kaip nuovargis, susitarimas,
pareiga atiduoti arba mirtis; nes kūrinys, jo ar jo
kūrėjo atžvilgiu, yra tik vidinių transformacijų
seka. Kiek kartų norėjosi vėl pradėti tai, kas ką tik
atrodė užbaigta!.. Kiek kartų aš žiūrėjau į tai, ką jau
ruošiausi duoti vertinti kitiems, kaip į būtiną pasirengimą trokštamam darbui, kurio galimą brandą
tik pradėdavau matyti, kaip į labai galimą ir labai
trokštamą naujo laukimo ir visai išryškėjusio mano
galimybėse darbo vaisių. Taigi iš esmės užbaigtas

kūrinys man atrodė kaip mirtingas kūnas, kurį turėtų pakeisti persimainęs ir šlovingas kūnas.
Be to, taikydamas šį pakartojimų ir nuolatinės
raidos režimą, aš pažinau didžiulę darnaus mentalinio gyvenimo, visiškai nepaisančio bet kokių kitų
skonių, malonę. Kad mane sudomintų, poezijos
problemos turėjo būti sprendžiamos vykdant iš
anksto apmąstytas ir nustatytas sąlygas, kaip tai yra
geometrijoje. Tai skatino mane neieškoti „efektų“
(pavyzdžiui, galimų išskirti „puikių eilėraščių“)
ir gana laisvai paaukoti juos, kai ateidavo man į
galvą. Išugdžiau įprotį atmesti ir kelis kitus. Ypač
pastebėjau laikui bėgant įpratęs savotiškai nukreipti kuriančio proto veiklą: dažnai pavykdavo patirti tai, ką filosofai, teisingai ar ne, vadina minties
„turiniu“ (geriau būtų kalbėti apie išraiškos turinį)
formos atžvilgiu. Laikydavau mintį „nepažįstamą“
ir per tiek prisiartinimų, kiek reikėjo, pažengdavau
vis arčiau ir arčiau jos.
Iš prancūzų kalbos vertė Andrius Konickis
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Romas Čapkovskij

Laisvė ir laikas laisvei ir retromanijai
– viskas jau padaryta – tai pakentėk... dar ne viskas

9-nios vakaro, šaltis darosi įprastas,
jausmai silpnėja, žodynas nusikando koją,
gal ranką, gal todėl nepasiekiu to, ko noriu...
Įprastos dienos nesusideda į dėžes,
it naujos siuntos jos tik išpakuojamos,
jos pripildo mano „tarnišką“ kambarį,
nors visada norėjau būt karalius, –
ir nieko iš to: nuo senų Lenino dviejų tomų
iki spausdintuvo, kurio rašalas jau baigės (savaitė tepraėjo).
Apie seksą nebegalvoju, tik matau scenarijus.
Klausaus kaimyno, kurį įtariu homoseksualumu
iš smalsumo, – negi jis vienas visad žolę rūko?
Jo vaikinas, gal draugas, deja, niekad nepasilieka
ir tik išsinuomojo kambarį šitam pačiam bendrabuty.
Mergina, kursiokė, su kuria pasimylėjau, irgi gyvena
šitame: aukščiau manęs, – netgi turiu kilti laiptais pasibelst.
Mano galva daros vis labiau užkimšta
atsilapojusiais „dalykais“, kurių negaliu gerai
patvarkyt, patapšnot jiems per petį, surišti kaklaraištuką,
pasakyti: „Viskas“, – šitoj vietoj aš jiems kilstelėčiau smakrą,
it vaikams, – „viskas, jūs pasiruošę, sėkmės mokykloje!“
Ir nuskamba fanfaros, ir aidi rugsėjo 1-a,
ir mokytojas blaivus, ir studentas ieško išgert.
Ak, kai melionai pakimba (t. y. lapai, išblukę, tokie kleviniai,
jie visad atrodo stambūs kaip vaisiai, nors ir dvimačiai),
aš imu jaudintis, kad vėl po šimts padaugės
žmonių Vilniaus centre, turėsiu slėptis namie,
aišku, taip nenutinka, bet suintensyvėjęs eismas ir
grįžę iš provincijų nemokšos, išbandyt savo
jėgas dėmesingiausių trypčiojimų ant,
it taip vartai atsivers, akademinio pasaulio
kilimėlio – šitam konkurse aš nebedalyvauju...
Ir nenuogąstauju, nenuogąstauju. Prisitaikau greitai,
pakankamai, visa, kas buvo justa, aš jau pamačiau,
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tiesiog neverta jausti. Jausmas, sakyta, buvo kažkieno
(gal ir Parulskis paniekinamai savo grašį pakištų;
o tada it neįgalus susiriestų į save, su tuo pat grašiu),
nieko ypatingo; kaip ir intelektas; pastarąjį visi turi,
o su anais apskritai gimsta, – tai kaip remti literatūrą?
Ak, problemos. Beje: girdėjau, kad
šitos problemos (tai sako visi vyrai)
turėtų bent po trisdešimties, gal į keturiasdešimtmetį
įžengiant atsirasti: tapatybės abejingumas,
– priešingai negu tapatybės ieškojimas ar jos neturėjimas, –
absoliutus niūrumas ir nepasitenkinimas pasauliu,
– priešingai negu susitaikymas su jo „ydom“ kaip iššūkiais, –
tingumas, letargiškumas, nepagarba sau ir šiaip absurdiškas tykumas,
– priešingai negu jaunatviškas veržlumas, maištas, –
o ką jau kalbėt apie nepailstantį juokimąsi, šaipymąsi iš visko, be jokios ambicijos,
– priešingai negu tai, kas buvo parašyta tarp brūkšnių per pastarąsias
kažkiek sekundžių ar minučių (velniai, jau apie laiką
tai prustuoti tikrai neketinu). Aš nesu toks senas, kad
pamirščiau savo ambicijas, tačiau jos mane graužia kaip obuolį
kirminas. Esu kaip slankiojančios pastraipos:
siauresnės mane priverčia leistis greičiau
puslapiu, lyg jis būtų stulpas, o man gresia nudegti
nesužinojus, o jeigu pastraipos per plačios,
aš apskritai nesigaudau, – lyg būčiau patekęs į
Edgaro Alano Poe mirusiojo burnos ertmę after
šoko, dar styrant liežuviui, – mane gąsdina liežuviai!
Aš neturiu labai įdomių įžvalgų, bet man skambina žmonės.
Ar turėčiau dirbti banke? Aš kažkada turėjau
įdomių įžvalgų, pavyzdžiui, – neatsimenu...
Supratau, kad jos neįdomios ir esu kažkam skolingas.
Na, mane kaip Fernando Pessoa persekioja pastebėjimas,
o kas nors pasakytų, kad tai postmodernistų galvojimas,
aš, atleiskit, neturiu ko padėt, kad galėčiau atsikratyti šitos atsakomybės
jus linksminti manęs erzinimosi šalutiniais produktais kurdamas alternatyvą.
Kaip sakiau: atsipeikėk. Taigi. Vyras turėjęs gausybę „tapatybių“,
rašęs t. v. „heteronimais“, – ne savo tikruoju vardu (nors ir juo
irgi), – teigęs, kad visa, ką jis daro, ką gyvena, ką kalba,
yra ne jo kalba, ne jo žodžiai, jo egzistencija.
Aš panašiai, nors tai kiek perdėta ir dramatizuota, jaučiuosi
net kai bandau išsisukti iš to, irgi įkliūnu į pinkles;
mes turim per daug požiūrių, ir šalindamasis jų, stengdamasis juos
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nusivyti nuo savęs arba nusirengti juos nepalikdamas savęs nuogo,
iš esmės atlikdamas akrobatinius triukus lingvistiniame fone, – aš taip
laužau poeziją, na, ją „kuriu“. Anksčiau ar vėliau į
vėmalyną žodžių įžengia Širdis, ji pareiškia
savo pulsą krauju, kuris it vanduo užtvindo kraujo ištroškusį
Plutą, ir pastarasis jai nusilenkia arba balnoja ją kaip
arklį, – glostydamas jos plaukus, kol šnabžda į ausį
„viskas gerai, mergyt“, kada sustoja jodinėjęs, – o tada vėl užsiveda, nes
nepasitenkino tuo, ką padarė. Apie ką man kalbėt?
Maximą? Politiką? Sąmonę? Intelektą?
Ar man kankintis dėl to, kad mes buvę sovieticus,
bet amžiais esam idealistus (ar kaip ten lotyniškai)
pasirinkę: kaip save pačius, nors galėtume būt blaivūs
žmonės, – lietuviai, lietuviai, – kas per tauta, po šimts pypkių!
Jūs bėgat, nes niekad neturėjote laisvės, o ją
gavę nė negalvojat apie laisvę, nes jums
rodosi: visada ją turėjot. Jaunas lietuvis yra cinikas su
maksimalizmo priemaišom – dažnu, pernelyg dažnu
atveju, – įsivaizduojąs, kad vaidindamas individualybę,
vaidindamas atsakingą, tačiau tupėdamas šiknaskylėje,
kuri yra jo moralinės degradacijos zona
(tuoj apie tai), jis sutapatina savo nevėkšlišką, nepavydėtiną,
apgailestautinai kvailą, pasipūtusiai smerktiną, tūžmingai
nedemokratišką, poziciją su visa Šalimi. Juk Roma vis dar gyva:
tai romėnai nutiesė kelius, vadinas, ir romėnai išrado funkciją mašinų...
Jie groja trečiarūšėse roko grupėse. Jie yra hipsteriai.
Jie geria baruose, nes jaučiasi čia laisvai, o elgiasi kaip debilai.
Jie nepripažįsta tikrų cinikų, kurie ima stačiai juos reflektuoti.
Jie nenori būti, jų reikia atsargiai, vengiant, neprisileisti arba apginti juos nuo draugų.
Jie išduoda nė negalvoję, o tada vėl skambina prakeiktu telefonu.
Ir prakeiktas bankas manęs dar negali išlošti...
Apie ką aš kalbėjau? Apie juos. Snarglius.
Sergu jau keletą dienų, – mano plaučiai spazmuoja,
skauda nugaros raumenis, – kai buvau pas, na...
Leiskite padoriai įžengti į šitą sakinio dalį, nes būtų „neskoninga“
įterpti pastarąjį sakinį kaip šalutinį: „Kai buvau pas venerologą,
nes buvo patinęs kiaušis, t. y. sėklidė – ’Kuo skundžiatės?’
’Patino sėklidė.’ ,Nusirenkit.’ ’Dabar?’ ’Dabar.’
Aš nusirengiau. ’Atidarykit.’ ’Jūs ketinat atidaryti duris, kai aš be kelnių?’
’Varpą.’ Nerado nei sifilio, nei gonorėjos, nei herpio,
nieko, ko aš tikėjaus, – tada aš nuėjau pas urologą,
bet jau buvau sveikas, tad jis tik pasakė, kad turėčiau ir likti toks.
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„Ačiū.“ „Gerai, kad atėjot. Jūsų kiaušiniai absoliučiai homogeniški.“
Na, dabar tai jau tikrai nežinau, apie ką aš kalbėjau.
Metakalbiškai, šita išsekinta ir dirbtine konstruktyvia priemone
tingiai rašyti tekstą, aš tiesiog žaidžiu nerasdamas geresnio daikto,
kuriuo galėčiau užsiimt; visada reikia kažko nerimauti, ei?
O iš galvos kurti scenarijus, siužetus, fabulas, įvykius, veikėjus –
arkliukas gal ir buvo mano, bet tada tiesiog pavargau.
Tam reikia bręsti, gyventi... O gyvenimas tik
spjaudo į snukį, sakydamas, kad esi bevertis.
Tada ateina Prezidentas į Televizorių, pabeldžia
šimtą kartų, – tada pradeda kalbėt, – nes tu pagaliau
žiūri į jį, ir kaip galėjai delsti tokį ilgą laiką
tarsi būtum nežinojęs, kad yra toks nuostabus daiktas kaip
Telikas?! O Dieve! „Jūs – jaunime, – esate šios šalies ateitis.
Jūs – jaunime, – už viską atsakingi ir viską padarysite.“
Eik tu šikt, neblogai Meilutytė pavarė, paplaukiojo kaip žuvis
(o urologas, beje, man sakė „visos moterys šiais laikais yra žuvys –
Daro, kas pakliuvo, ir talžo per snukį savo pelekais, pernelyg laisvos, kaip vandeny“).
Aš nekenčiu sporto. Kadangi jo, kaip ir visuomenės,
pažadai sutampa: Tu Gali Viską Tol Kol Nesi Suluošintas Arba Tinginys,
Arba Kadangi Mes Atlaidžiau Negu Tikrame Sporte Žiūrime
Į Dopingus Ir Panašius „Nelegalius“ Dalykus, Tai
Privalai Dar Ir Būti Verslus Subingalvis, Cha, Cha, Cha.
Ar tokią žinutę mums siunčia kapitalas? Marksai?
Ar mes, – lietuviai, būdami šešėly visados ir prisiekiamai menki per visą
savo istoriją, visados siekdami kaip šiaudo savo Amerikos, – ar mes
nesame iš tikrųjų iš principo „suamerikonėję“? Mus
gi veža tas pats svajingumas, susikurti kažką, kažką pačiam pasidaryti.
Taip galvojo Gavelis. Taip galvojo Radauskas. Taip galvojo Darius
ir Girėnas. Taip galvojo Vytautas. Taip galvojo visi mūsų stereotipinės
galybės, bet ir stereotipinės „menkystės“ įsikūnijimai.
Am, Gavelis siūlė mums susikurti „džoisą“.
Tik patingėjo jį pakelti į „D“, rašydamas „Vilniaus pokerį“;
ir Vilnius pasirodo visiškai neprilygsta Niujorkui, Paryžiui,
bet kuriam kitam didesniam, istoriškesniam Europos
miestui, o ką jau apie Amerigo atradimą!
Paranojos, prisiekiu, kurias čia patirdavau dar šešiolikos, mane
pastaruoju metu paprasčiausiai glumina ir kelia nuobodį. Galvojau,
kad aš tikrai esu „šizofrenikas“ ir man atrodė „kieta“ taip galvoti,
tada pagalvojau, kad jeigu aš čia šizofrenikas, tai kaip jausčiausi
Manhatane, – čia Vilniuj žmonių srautai nepalyginti
mažesni, it nagas prie Marso, o ten, ten visa Afroditė užlieja
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Poezija
tave siautulinga pykinimo versme, – aš jausdavau šią meilę
Vilniui, ir mane kaip siutas imdavo nepasitenkinimas, kad negaliu būti didesnis.
Na, mes visada vėluojam. Kai Europoj mūrai, pas mus – miškynas.
Kai Europoj nacionalinės valstybės, pas mus – tik nacionalizmas.
Kai Europoj Pasaulis dunda, šaudo, tranšėjose kraujuoja, pas mus – okupacija.
Stingis. (Nesakau, kad mes nedalyvavom Pasauliniuose Karuose.
Mes juk buvome aukos, – tai paguodos prizas, taigi – dalyvavom.)
Net Radauską, paimkim, esu skaitęs kažkoks kritikėlis
pasakė visai teisingai manau: kad Radauskas
rašo per penkiasdešimt bent jau metų vėluodamas. Tačiau genijus!
Taigi, mes, lietuviai, visi genijai, – todėl idealiai suplanuojam
išsikraustyti, išsiplėšyti po Žemės kraštus, velniop, sausai, kad tik igitur.
Aš visada norėjau būti garbingas lietuvis, aukštai iškėlęs galvą
teigti, kad esu iš čia, it britas, nostalgiškai prisimenantis savo
Imperiją. Ne. Neišeina. (Ir neišeina irgi.) Vis lieku – čia, –
kraipydamas galvą, be jokio patriotinio supratimo: juk reikia „kažkaip“
pirma suprasti, kad taptum „kažkuo“? Jeigu nesu supratęs
kaip varlė, tai ir nesu varlė. Tad, Niliūnai, štai tau ir atsakymas į tavo
„kaip“ ir „kas“. Žinoti kaip: tai žinoti ir kas. Procesas, brol, procesas.
Tačiau aš negaliu didžiuotis juo. Mano procesas – mane
smukdo, tik užsiauginau ūsus, kurių nedrįstu pariesti it snobas,
jie dar per minkšti: kitaip jau būčiau pasidaręs
visą viršutinės lūpos masažą, – taip ją iškėlęs, kad gal būtų nunešus it balionas
iš čia į vietą, kur suprantu Lietuvą esant didesnę, ne tik nuoskriaudų vertą
šalį. Kaip manai, ar retas jaunas gimsta, o paskiau galvoja, – jo, jis gimsta, –
kad ši šalis jį išdavė, nes buvo istorinis paspardymų, kankinimų,
neteisybių ir žlugdymų, objektas. Civilizacinio subjekto statusą,
oi, oi, oi, oi... Atleiskit: mes dar nesame įgiję „subjektyvumo“, –
pakankamai galingo ir veržlaus, kad,
užuot vežę spalvaodžius ir juos smerkę savo ksenofobijom, o Lietuva, o
kunigaikščių ir barbarų laukinių prieblanda,
gal, gal derėtų žmones priimti, – bet nesiridenkime į efemerinių politinių
aktualijų sferas: mūsų „politikai“ pfuuuu, pfuuuu, na, ir juokas tie „politikai“!
Ir bus juokas, jeigu nebalsuosi, tu, kuris atvažiavai.
Galbūt derėtų užversti visus puslapius ir elgtis adekvačiai, žmogiškai,
kaip klišėj: „Elkis taip, kaip nori, kad elgtųsi su tavimi“. To kuriam laikui užteks,
kad moralūs išliktume. Šalia to: mes dar nesam, pasak
prancūzų, Milašiaus „gražios eilės“, ar to mums užtenka,
prisirašyti prie ezoterikų ir mistikų, ir išties nuostabių poetų, taip, visiškai sutinku,
net nedrįsčiau abejoti, bet, nepaisant kokybės, gal reiktų papopsuot, išlįst
(truputėlį padžiazuot) į gretas tų, kurie nusipelno
didelio pagyrimo, pateko į „Kanoną“ viso Pasaulio Literatūros! Ei?
16

Poezija
Nepyk, Ričardai, nesiskolinu iš tavęs. Guli karste, tai ir nekišk galvos.
Kaip sakiau, nekreipkit dėmesio į Gavelį. Atėjo mūsų metas. Mūsų
jaunų. Mūsų, absoliučiai homogeniškų. Mūsų, tobulųjų.
Mūsų, skustagalvių. Mūsų, pala, mūsų įvairiųjų. Mūsų,
pala, su kelnėm, su, pala, be kelnių, mūsų, apmautųjų, mūsų,
kurie visiškai nesigaudo išsilavinimo lobynuose, mūsų, o
kompiuterižingai apsisprendusių dėl ateities, mūsų, o
tų kvailių, tų, kurie visai sąžiningai visiškai nieko nenusprendė.
Mūsų. Mūsų. Mūsų. Tų, anų, dvigubų... aaa... kad tik būčiau!..

Linarto Tuomo nuotrauka

Laisvė dėl paranojos.
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Proza

Akvilė Matulionytė

Pagrindai
– Jūs tik pažiūrėkit, mes gi gyvas anekdotas.
Išties? Valtyje, vidury horizontą siekusio vandens telkinio sėdėjo Viena, Kita ir Filosofas.
– Man tai atrodo labiau kaip koks pradinuko
matematikos uždavinys, – papildė Vienos mintį
Filosofas.
– Koks skirtumas, kaip mes atrodom, vis tiek
niekas nemato, – pavargusiu balsu suniurnėjo
Kita. – Aš juk sakau, Pagrindas ten. Man rodos,
dar ir netoli. Tu, – atsisuko ji į Filosofą, – sėsk prie
kito irklo, aš viena mūsų iš čia nepajudinsiu. Na?
Ten, toje pusėje. Su tavo pagalba greit nusiplukdysim. O į ją net nežiūrėk, ji niekuo mums nepadės.
– Kaip tai?
Kita pažvelgė į Vieną su gailestį ir pranašumą
išduodančia šypsena. Patenkinta savimi, tarė:
– Ji išvis netiki, kad ten yra krantas. Graudu,
ar ne?
– Tau gal dar ašaras pašluostyt? – atsiliepė Viena lengvai prajukdydama Filosofą. Atsisuko į jį. –
Ji ne visai taip pasakė. Esmė ne tame, ar aš tikiu,
kad ten yra krantas, – gal ir yra, – tiesiog aš to nežinau, o ji apsimeta, kad žino.
– Apsimeta? – sutriko Filosofas.
– Nieko aš neapsimetu! – pasipiktino Kita. –
Čia ji nesuvokia paprasčiausių dalykų, tai ir sėdi,
nieko nedaro, įsivaizduodama, kad geresnė už kitus.
– Pala, pala, pala, – kaupėsi situacijos aiškinimuisi Filosofas. Atsisuko į Vieną. – Ką ji nori pasakyti? Tu nežinai, ar ten yra krantas, taip? Tai... Nori
pasakyti, kad ji meluoja?
– Nebūtinai. Tiesiog gal tas krantas išvis neegzistuoja. Ji juk to nežino.
– Čia tu nežinai, o aš žinau! – prieštaravo Kita.
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– Kaip tai neegzistuoja? – susidomėjo Filosofas.
– Na, pavyzdžiui, tu niekaip negali man įrodyti, kad viskas aplink nėra vien tik mano vaizduotės
produktas.
– Gerai, tarkim. Bet jei tu viską įsivaizduoji,
kodėl pasaulyje vyksta blogi dalykai?
– O tu visada įsivaizduoji tik gražius dalykus?
Filosofas suprunkštė.
– Tai pagal tavo logiką aš neegzistuoju?
– Nežinau, gali būti. Matai, tu man niekaip negali įrodyti, kad egzistuoji.
– Tikrai?
– Tikrai.
– Gerai, – Filosofas išsitraukė iš kišenės žiebtuvėlį, pasuko ratuką ir priartino prie Vienos liepsną. – Jeigu aš neegzistuoju, galiu tave deginti ir
tau nieko neatsitiks. Sakai, tu mane įsivaizduoji?
Tai paliesk liepsną. Matai? Tu negali to padaryti!
Vadinasi, aš laimėjau, vadinasi, tu klysti! Va! Aš tau
dabar įrodžiau, kad egzistuoju.
Jis buvo be proto patenkintas savo išmone,
tačiau vis dar stebėjo, kaip Viena sureaguos. O ji
buvo visiškai rami.
– Nieko tu man neįrodei.
– Kaip tai neįrodžiau? Įrodžiau.
– Ne. Jei aš dabar paliesčiau šitą liepsną, man
turbūt skaudėtų. Bet tai neįrodytų, kad tą skausmą
man sukėlei būtent tu.
– O jeigu aš tau trenkčiau?
– Vis tiek neįrodytų.
– O jeigu aš tave pabučiuočiau?
– Ne! Klausyk, tu užsiciklinai ties lytėjimu, lyg
tai būtų kuo nors išskirtinis jausmas. Taip nėra.
Jei matau, girdžiu, užuodžiu tai, ko nėra, jei galiu

Proza
įsivaizduoti pusiausvyrą, skonį, tai kodėl negaliu
įsivaizduoti skausmo? Kodėl negaliu įsivaizduoti
bučinio? Kodėl bučinys ar smūgis į veidą turėtų
man įrodyti, kad aš ne viena geriau nei tavo ištartas
„labas“?
– O kodėl tau taip reikia įrodymų?
– Ko čia ginčijatės dėl nesąmonių. Irkimės geriau. Alio! – niekieno neišgirsta pasiskundė Kita.
– Nereikia! – tiesiai Filosofui į veidą nusijuokė
Viena. – Tu ne taip viską supratai. Man nereikia
jokių įrodymų. Bet tai, kad jų veikiausiai nėra, juk
įdomu, ar ne? Smagu apie tai pagalvoti. Pavyzdžiui, štai – sėdi Kita. Ji turbūt mano, kad aš absoliučiai nusišneku kalbėdama apie tokius dalykus, ir
ji, kitaip nei aš, šventai tiki, kad viskas, kas ją supa,
yra būtent taip, kaip atrodo, o iš to keliami klausimai – tuščiažodžiavimas, nieko daugiau.
– Pagaliau kažką protingo pasakei, – pakėlusi
tik antakius, bet ne akis, atsiliepė Kita. Ji niekaip
negalėjo susitaikyti su tuo, kad ten jos replikos niekam per daug nerūpėjo.
– Tai va, – tęsė Viena. – Juk ji tiek ir tegali pasakyti: „Yra kaip yra ir kitaip būti negali, todėl aš
teisi, o visi su tuo nesusitaikantys – pamišę.“ Kitai
nereikia jokių įrodymų, kad, tarkim, tu esi daugiau
nei miražas, taip? Taip. Man irgi nereikia. Skirtumas tik tas, kad aš pagalvoju ir apie kitas galimybes. Žinoma, gali būti, kad ji teisi. Jeigu taip, tuomet aš dabar tikrai tuščiažodžiauju. Bet mes gi to
nežinom. Tame ir grožis! Tolygiai nieko nežinau ir
aš, ir tu, ir Kita, nors galim galvoti kitaip. – Vienos
balsas nutilo, nors ji nieko neketino slėpti. Atrodo, tarė tokius liūdnus žodžius, bet tai darydama
šypsojo Filosofui su tokia natūralia ramuma, kad
šis net truputį nustebo nematydamas tame vaidybos. – O gal Kita teisi? Juk taip irgi gali būti, tai
irgi galimybė. Gali būti, kad aš klystu. Nežinau.
Niekas nieko nežino. Jaučia, mąsto, tiki, bet nežino.
Kita atsisuko į Filosofą:
– Tai kaip, irkluojam? Nes man jau nusibodo
laukti.

Kurį laiką jiedu žiūrėjo vienas į kitą. Kita stengėsi žvilgsniu prablaivinti Filosofo protą, padėti
jam suvokti savo nenuginčijamą teisybę ir taip palenkti į savo pusę. Tuomet Filosofas suprato, kad
visgi Viena intrigavo jį labiau nei Kita.
– Bet vieną dalyką tu vis dėlto žinai, – tęsė jis
pokalbį su Viena, lyg Kitos tuo metu ten net nebūtų buvę.
– Kokį?
– Tu žinai, kad nieko nežinai.
– Ne, aš net to nežinau.
Filosofas ėmė kvatoti:
– Kaip tai nežinai?! Tu ką, dabar pradėsi su Sokratu ginčytis?
– O kodėl negaliu to daryti? – juokėsi ir Viena.
Kita buvo bepradedanti nerimauti. Kompanionų
elgsena jau ėmė panėšėti į isteriją. Ji pasitraukė toliau, prisispaudė prie valties krašto, įrėmė į juodu
pavojaus ženklų ieškantį žvilgsnį, tylėjo ir laukė.
Tuo tarpu Viena toliau aiškino Filosofui:
– Ne, bet iš tikrųjų aš juk net nežinau, ar nieko nežinau! Tame ir grožis! Absoliuti tiesa gali būti
bet kuris iš variantų, net dar nesugalvotų. Vadinasi,
gali būti net taip, kad aš viską viską iš tikrųjų žinau,
tik gal dar to nesuvokiu.
– Vis tiek kažką juk gali žinoti!.. Gerai, o jeigu
taip? – Filosofas išsitraukė iš kišenės raktų ryšulėlį,
aukštai iškėlė ir paleido. Raktai nukrito žemyn ant
valties dugną klojusio skuduro. Jis juos iškėlė priešais Vienos veidą. – Šitie raktai ką tik nukrito, ir aš
tai žinau! Matai? Matai? Aš kažką žinau! Cha!
Viena tyliai suprunkštė ir, nepakeldama akių
nuo skuduro, kad per stipriai nesusijuoktų, paklausė Filosofo:
– O kaip tu įrodytum, kad tie raktai ką tik nukrito?
– Ką?!
Filosofas jau nebežinojo, kur dėtis. Kai tik pajusdavo artėjantį savo triumfą, Viena visas jo pastangas paneigdavo taip greitai ir lengvai, kad sulig
kiekvienu tokiu nepasisekusiu bandymu jis imdavo vis labiau tikėti, kad ji teisi.
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Štai jis sėdėjo tarp jų – Vienos ir Kitos. Jos
buvo priešingi poliai, tačiau nė vienos jis negalėjo paneigti. Filosofas suvokė, kad Vienai jis galėtų uždavinėti klausimus iki paskutinio kvapo ir ji
niekada netaptų jam visiškai suprantama. O Kitai
jis nesugalvotų nė vieno – ji buvo visiškai suprantama iš pirmo žodžio. Taip pat Filosofas suvokė, kad
turi pasirinkti vieną iš jųdviejų, kitaip praras abi ir
plūduriuos toje mažytėje dvokiančioje valtyje vienas ir nelaimingas, iki ateis laikas kažkam išmesti jį
vandenin, dainuojant Oh Danny Boy. Žinoma, jis
norėjo pasirinkti geriausią variantą.
– Kaip tu įrodysi, – tęsė vos aprimusi Viena, –
kad pasaulis nesusikūrė prieš keturias sekundes,
kartu su visais mūsų atsiminimais? Ar numetinėsi
tuos raktus iki gyvenimo galo, vien tam, kad visuomet galėtum pasakyti „jie krinta ir aš tai žinau“,
nors giliai viduje jausi, jog nebetiki net tuo?
– Jūs vedat mane iš kantrybės! – jau bemaž klykė Kita.
– Bet, pala, žinai, ką tu žinai? Tu žinai, kad aš
tau nieko negaliu įrodyti! Tai tu žinai! – nepasidavė
Filosofas.
– Nežinau! Gal tu tai ir gali, bet aš neturiu jokių įrodymų, tai kaip galiu tikėti, kad juos turi tu,
jei net nežinau, ar tu iš tikrųjų egzistuoji?!
– Mes vėl prie to grįžom?! Tu gi sakei, kad tau
nereikia įrodymų!
– Ir nereikia! Man nereikia nieko žinoti!
Filosofas su Viena rangėsi valtyje mėgaudamiesi
savo pokalbio beprasmybe. Tuo tarpu Kita jau žiūrėjo į vandenį mintyse pagražindama skaičiuodama, kiek laiko turėtų pati nuplaukti iki kranto, kol
nesušaltų mirtinai. Gal iš dalies ji elgėsi protingai.
Visgi kuo ilgiau Filosofas kalbėjosi su Viena, tuo
stipriau jos žodžiai traukė jį, tuo mažiau jis tikėjo
Kita, tuo mažiau jam rūpėjo pasiekti Pagrindą.
– Aš taip noriu rasti bent vieną skylę tavo logikoje, bet kuo toliau, tuo labiau pradedu tikėti, kad
tai beprasmiška! – tarė jis Vienai.
– Aš irgi taip manau! – nuo juoko pridususiu
balsu vos atsiliepė ji.
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Roko Gelažiaus nuotrauka

Proza

– Tai, pala, ko mes tada išvis čia ginčijamės?
Viena žiūrėjo į Filosofą taip, kad šis net truputį
sutriko – su tokia laime ir tokiu prieraišumu, prie
kokių jis niekada nebuvo pratintas.
– Žinai, ką aš manau? Manau, kad vienintelė tavo prasmė yra tai, kad aš galėčiau su tavimi
pasiginčyti. Tu dar to nesupratai? – tarė ji tyliai
Filosofui.
Jis net nebeturėjo, ką į tai atsakyti. Jei prieš tą
Vienos ištartą frazę dar būtų žvilgtelėjęs į Kitą, gal
tuo metu dar būtų galėjęs tarp jų rinktis. Tačiau
taip jau viskas susiklostė. Pasirinkimo nebebuvo,
Filosofas tuo nebeabejojo. Viena tai taip pat jautė. Tuo tarpu Kita to dar nematė. Ji toliau stengėsi
palenkti Filosofą į savo pusę. Tačiau kreipėsi ne į
jį, o į Vieną:
– Klausyk, jei tau viskas taip beprasmiška, tai
kodėl negali tiesiog padėti mums nusiirkluoti iki
Pagrindo, ir viskas? Ką tu prarasi?
– Nieko turbūt. Bet man čia smagiau.
– Kaip tai smagiau? O gal pasiekus Pagrindą
bus dar geriau, nepagalvojai apie tai?

Proza
Viena juokėsi iš Kitos:
– Man nereikia jokio Pagrindo, tu dar nesupratai? Čia tau jo reikia! O man ir taip gera.
– Kaip tai gera? Apsižvalgyk! O gal tu iš tikrųjų apsimetinėji tokia neįtikinama, kad pasikeltum
virš kitų? Kad jaustumeis kažkuo įdomesnė asmenybė? Pavyzdžiui, o tu išvis jautiesi laiminga, kai
taip nieko nežinai?
– O tu jautiesi laiminga viskuo įsitikinusi? Jautiesi laiminga, nekeldama klausimų?
– Taip! O kodėl tu negali susitaikyti su tokiu
dalyku kaip realybė?
– O kodėl tu nekeli tai savo mylimajai realybei
klausimų? Ko tu bijai?
– Man rodos, čia tu kažko bijai.
– Ko aš, pagal tave, bijau?
– Bijai, kad viskas iš tikrųjų paprasčiau, nei
mėgsti įsivaizduoti, ir tai netenkina tavo pretenzijų!
– O man atrodo, kad tu bijai! Žinai ko? Tu bijai
gyventi be Pagrindo!
– Tai aišku, kad bijau! Juk jo nepasiekę mes neišgyvensim, aš tai jau tiek laiko noriu pasakyti, tik
jūs nesiklausot!
– Ne! Čia tu neišgyvensi be Pagrindo! Man
jo nereikia! Tu turbūt galvoji, kad priplaukusi
Pagrindą būsi laiminga, kad tau viskas bus gerai.
Bet tai juk nesąmonė! Žinai kodėl? Nes gali būti
laiminga tik suvokusi, kad gyvenimas beprasmis!
Įsivaizduok. Tau nereiktų ieškoti nieko tobulo, nes
tikėtum, kad to turbūt nėra. Tau nereiktų bijoti
kiekvieno savo žingsnio, nes tikėtum, kad nieko
nesugadinsi. Tu būtum besąlygiškai laiminga, ar
supranti, Kita? Argi tai nebūtų nuostabu? Kodėl
krauni ant savęs tokius nereikalingus rūpesčius
kaip realybė, prasmė ar kad ir tas pats Pagrindas?
Tau to nereikia, supranti? Tai tau kenkia. Lik.
Kita nebegalėjo daugiau klausytis tų kalbų. Ji
net nebeskaičiavo, net nebemąstė, nes šalto vandens bijojo mažiau nei likti ilgiau valtyje su jais.
Tad šoko į jį ir kiek išgalėdama plaukė Pagrindo
link. Viena ir Filosofas ją stebėjo, tačiau nė vienas
nebeturėjo minčių, tad ir nekalbėjo apie tai.

Filosofas pasijuto truputį kaltas, galvojo, gal
nereikėjo jai leisti nuplaukti? Gal nereikėjo kelti klausimų, o tiesiog paklausyti Kitos ir irkluoti
Pagrindo pusėn? Juk Vienai vis tiek tai būtų nerūpėję – ji neprotestavo, tiesiog nepadėjo, nors jos
pagalbos net nebūtų reikėję!.. Filosofą ėmė pykinti,
jis rėmėsi į valties kraštą toje pusėje, kurioje Kita
žadėjo rasianti Pagrindą, kur jie turėjo būti saugūs.
Nors dabar pati valtis jau bus tiek kartų apsisukusi!
Tuomet Kita irgi turbūt nuplaukė ne ta linkme,
nes veikiausiai apie tai nepagalvojo! Jis jautėsi silp
nas, nežinia, ko išsigandęs, ir nežinia, ko norėjo
griebtis, nors suvokė, kad Kita jau buvo per toli.
O jis net nebeprisiminė, kurioje pusėje matė ją paskutinį kartą.
Filosofas atsisuko į Vieną. Dabar ji tikrai buvo
viena, Kitos nebebuvo. Ar jis pasirinko teisingai?
Dabar pradėjo mąstyti, gal abu variantai buvo teisingi, o gal abu neteisingi? Tuomet nebūtų buvę
prasmės atsakingai tarp jų rinktis. Viena matė, kad
jis apie tai galvojo.
– O tu norėjai pasiekti Pagrindą? – paklausė ji.
Filosofas pirmą kartą apie tai susimąstė.
– Net nežinau, – prisipažino.
Kurį laiką jie tylėjo, apie nieką kryptingai nemąstydami. Vanduo buvo ramus, valtis beveik nesiūbavo. Horizonte nesimatė jokio kranto, plūduro, laivo, – nieko, kas būtų sudrumstęs tą tuštumą,
kurioje jiems darėsi vis jaukiau ir jaukiau. Filosofas
ir Viena net tylėjo jaukiai, nes nebijojo, kad panorėjus neturėtų ko vienas kitam pasakyti.
Taip praėjo nemažai laiko, nors niekas neskaičiavo kiek, nors dangaus spalva visai nepakito.
Staiga Viena atsisuko į Filosofą ir tarė:
– Dabar Kita pasiekė Pagrindą, geri žmonės
neša jai antklodes ir karštos arbatos, kad sušiltų. Ji
laiminga ir rami, kaip ir mes.
Filosofas nustebo.
– Iš kur tu tai žinai? – paklausė.
Viena tik nusišypsojo ir nieko neatsakė. Tačiau
tiek ir užteko, Filosofas ją suprato.
Jie juokėsi ir plūduriavo.
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Poezija

Kotryna Kraptavičiūtė

***
jei mirtų draugas
ar derėtų
verkti garsiau
už jo motiną
valdyti klyksmą
kai užmeta
pirmas saujas
kas meta pirmą saują?
ir tada jau kastuvais
duobkasiams užmokėjo
jo motina jiems
sumokėjo kad jį užkastų
ir tada jau kastuvais
kuo greičiau atlikti darbą
pareiti pas žmoną
bus išvirusi barščių
ir tada jau kastuvais
o ką duobkasiai galvoja
eidami namo
ar jie nebemato mirties
ir tada jau kastuvais
pasilikit pietų mielieji
pasėdėsim nejaukiai
juk jis būtų norėjęs
ir tada jau kastuvais
ar dera numirti
per draugo laidotuves
nes ką daugiau bedaryti

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija, IV klasė.
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ir tada jau kastuvais
mielas miręs drauge
ar nori kad numirčiau dabar
kai tarp mūsų tik mirtis žemių sauja

dar truputį neužmiršk, Dieve
Dievas mus išgalvojo
tuoj prapulsim
musės vienadienės
nesutiksim Bobio
ir jis mūsų ne
Dievas nesiklauso
tambūrino žvangučių
o mes vis viena grokim

***
ligoti mūsų kūnai
naktimis kai lempos šviečia
blausiau už žvaigždes
pasveiksta
akmuo popierius žirklės
kokia poza šiąnakt
blefuosim prie gyvenimo stalo
popierius
pameluok baltai
bet nekurk daugiau galvosūkių
vieną tik dar beprotystę
upę rytais
glamonėjamą rūko
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žirklės
perkirpk sutriušusį
mano vyksmo siūlelį
dalį sau pasilik
nors ir taip jau visas
tavo sergantis siuvėjau
išpešiotas ir priklausomas
akmuo
paslėpk rūbus po juo
ir tyras mūsų nuogumas
prišauks Edeno lietų
ir mirsim krisdami
viens kitam ir pasauliui
po kojų iš beprotybės
kad visa kad jau niekas
kad lietus nebus arčiau
nebus giliau mumyse

nenuryk adomo obuolio
šventieji raštai, tiesos – niekai
nuodėmė kaklo linkyje
nenuslinko į strėnas
dievų šnabždesiai, dejonės
tikrosios jų maldos –
tavyje visa

suoliukas prie mokyklos
„aš mačiau Kristų, bet netikiu savimi“
šitose raidelėse
matyt nageliu išbraižytose
Dieve šventas kiek skausmo
va ir kraujo lašiukas
nutiškęs ant plytų
įlindo turbūt atplaiša
senų dažų

esė
iš kur
iš dyko buvimo tai
liguistas poreikis
parašyti
rašyti
?
iš kur
iš vienatvės
žmogus ne vienišas
net jei vienas
kol nepajunta
šakės jau matyt tada
bet galėtų gi
gyventi vien su gamta
svetimas pasauliui
bet atidavęs širdį gamtai
kaulais ir dūšia
panėręs jos gelmėn
tikriausiai ir iš čia
iš kur
iš puikybės
truputį ir iš jos

skaudūs medžiai
naktys tos palaimintos
kai užželia balti delnai
ir lapai
iš kur
iš sapno
laimės
kai atsimerkęs sapnuoji
ir tiki
kad ne apgavystė
apsuka galvą
iš kur ir iš pykčio kartais
iš naivumo
nepatiklumo
iš drąsos
ir baimės
iš dangaus
ir iš po žemių
iš pasaulio
ir pabaigos
taip
ir ne
iš meilės tai

iš kur
iš ilgesio
bet ir iš tokio
kai neturi ko ilgėtis
ir ilgu to
iš kur
iš sopulių
naktis – šventoji
auga jie sultingi
tamsūs
figomis ant rankų
keroja rankų
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Linas Žalandauskas

Lietus
Sėdėjau galiniame klasės suole. Nesiklausiau,
ką tauškia mokytoja. Žiūrėjau pro langą. Lauke
lijo, pūtė stiprus vėjas. Viskas atrodė taip pilka.
Dar sykį pažiūrėjau į telefoną. Nieko. Jokios žinutės. Giliai iškvėpdamas orą įsikišau telefoną į kelnių
kišenę. Ranka pasirėmiau galvą ir užsimerkiau. Prisiminiau, kad eilinį kartą nepadariau matematikos
namų darbų. Bet koks skirtumas? Juk ne pirmas
kartas. Ne pirmas vienetas. Mečiau žvilgsnį į mokytoją. Ji ir toliau lentoje rašė kažkokius sakinius,
kalbėjo apie sintaksę. Ar man jos reikės gyvenime?
Girdžiu mokytoją sakant, kad sintaksė – gramatikos dalis, nagrinėjanti sakinių tarpusavio ryšius,
jų sudarymo būdus ir žodžių junginių sandarą.
Kas per šūdas? Lyg negalėčiau išsiversti be jos. Bet
neeee, reikia tai išmokti, nes iš to pirmadienį rašome kontrą (dar viena šaiba laukia).
Per pertrauką gulėjau ant palangės. Įsikišęs
ausines klausiausi Arctic Monkeys – Do I Wanna
Know. Šiek tiek lingavau galvą. Stebėjau pro šalį
einančių mokinių veidus. Daugelis jų šypsojosi. O ko norėti, juk penktadienis. Vienas kitas į
mane mesdavo žvilgsnį. Matyt, keistai atrodžiau
klausydamasis muzikos sėdėdamas kojas susikėlęs
ant palangės, galvą įrėmęs į kuprinę. Nuoširdžiai
sakau, man ant jų visų buvo giliai dzin. Žmonės,
tiksliau du žmonės, kurie rūpėjo, sėdėjo priesalyje
ir tikriausiai tauškė apie tai, su kuo ir kur gers savaitgalį.
Kaip ir teisingai spėjau, iš matematikos namų
darbų gavau vienetą. Kelintas šį mėnesį? Trečias? O
gal ketvirtas? Net nebežinau. Vaidinau, kad kažką
Šiaulių r., Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija, IV klasė.
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nusirašinėju nuo lentos. Iš tikrųjų piešiau sąsiuvinio gale. Vaizdas per langą tikrai atrodė savotiškai
gražus. Sunkūs lietaus lašai, nešiojami vėjo į visas
puses, krito ant antkapių. „Vaizdas į ateitį“, – pagalvojau ir sarkastiškai nusijuokiau. Toliau visą pamoką praleidau žiūrėdamas į „ateitį“.
Dar viena pertrauka, praleista sėdint ant palangės, klausantis muzikos. Dabar manęs laukė fizika.
O taip, mažule. Iki šiol negaliu suprasti, kaip man
šovė mintis ją pasirinkti. Ir dar A lygiu. Tiesiog genijus. Gorillaz daina Kids with guns kone privertė
šokti visų akivaizdoje. Garsas, sklindantis iš ausinių, plėšte plėšė mano ausų būgnelius. Bent nuotaiką pakėlė. Juk penktadienis, chebryte!
Grįžęs namo, sviedžiau kuprinę į kambario
kampą. Įsijungiau kompiuterį ir iškart pasileidau muziką. Taip, be muzikos savo laisvo laiko
jau nebeįsivaizduoju. Dabar per kolonėles namus
drebino Selo Tu tik mano... O ką? Nebloga daina.
Nuslinkau į rūsį, pakūriau ugnį. Muzika net ten
aiškiai girdėjosi, sienos vibravo. Galvojate, kodėl,
jei tie du žmonės man rūpi, per pertraukas nėjau
pabendrauti su jais? Nėjau, nes jutau, kad buvau
jiems tiesiog niekas. Iš tiesų tas duotas pažadas
likti draugais iki karsto lentos, nes taip lėmė likimas, buvo eilinis skiedalas. Jei rūpėčiau, bent būtų
kažką parašę. Kodėl pats neparašiau? Nebemačiau
prasmės. Juk jie beveik nerodė jokio noro bendrauti, tad kodėl turėjau jį rodyti aš?
Iki vakaro prasiklausiau muzikos. Net nenulipau į apačią pasisveikinti su į namus grįžusiais
tėvais, tiksliau mama ir patėviu. Apie vienuoliktą

Linarto Tuomo nuotrauka
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valandą vakaro užsidėjau ausines ir pradėjau žiūrėti animė. Apie trečią valandą nakties atsisėdau
ant palangės, įsijungiau muzikos grotuvą telefone
ir žiūrėjau į gatvę, apšviestą žibintų. Walls Requiem
puikiai atitiko mano nuotaiką. Prabudau, kai kone
nuvirtau nuo palangės. Nusiėmiau ausines ir veidu
tėškiausi į pagalvę. Kiek dabar valandų? Po keturių penkiolika – paryčiai. Mečiau telefoną ant stalo, bet nepataikiau – garsiai nukrito ant grindų.
Palindau po antklode. Prasivartęs porą minučių
nusprendžiau bent nusirengti. Rūbus numečiau
ant kėdės. Atsiguliau ant nugaros. Nieko. Užmigti nepavyko. Pajutau, kad esu alkanas. Apsivilkau
apatinius ir nusileidau į virtuvę. Pasišildžiau gabalą
kebabo picos, kurią suvalgiau žiūrėdamas rytines
žinias. Išsiploviau lėkštę, iššluosčiau ją ir padėjau
į lentyną. Užlipau atgal į savo kambarį. Nuo grindų pakėliau telefoną. Gavau kažkokią SMS? Nuo
ko ji gali būti? Tikrai nemeluosiu sakydamas, kad
laukiau bent kokios žinios iš jos. Drebančia ranka
ir širdimi atrakinau telefoną ir pažiūrėjau, kokią žinią gavau. Mano nusivylimui ekrane švietė užrašas:
„Plano „Visiems“ galiojimo laikas baigėsi...“ Atsidusau. Mečiau telefoną ant stalo. Šįkart pataikiau
ir jis nenukrito ant žemės. Atsisėdau ant lovos krašto, galvą įrėmiau į rankas. Kas man darosi? Nejaugi
suskydau? Ir dėl ko? Ar verta? Ko gero, šios mintys

mano galvoje laksto kiekvieną savaitgalį, kiekvieną
naktį ar vakarą. Atsiguliau į lovą. Užsiklojau antklode. Susiriečiau į kamuoliuką ir galvą įrėmęs į
sieną greitai užmigau.
Pirmadienio rytas buvo neįprastai sunkus. Vos
praplėšiau akis. Nebuvo pati šauniausia idėja žiūrėti animė iki penkių ryto. Miegojau tik pusantros
valandos (iš viso per savaitgalį aštuonias). Jaučiausi
tiesiog puikiai! Užkandęs paties pasidarytų sumuštinių, išgėręs puodelį arbatos nuvažiavau į mokyklą.
Mintyse vis kartojau, kokia sumauta diena manęs
laukia. Nepadariau namų darbų. O juk šiandien
manęs dar laukia lietuvių kalbos ir programavimo
kontroliniai. Jaudinausi, nes pusmečio rezultatai
buvo tikrai nekokie. Lietuvių kalbos kontrolinio
lapą atidaviau beveik tuščią. Visą pamoką sėdėjau
žiūrėdamas į nesibaigiantį už lango lietų. Užmesdavau akį tiek į lapą, tiek į ją. Taip, visgi praskydau. Gal bandau peršokti per platų griovį? Bandau
iššokti aukščiau bambos? Bandau per daug atsikąsti? Ar tik bandžiau? Kažkaip pastaruoju metu
pasidarė vienodai. Taip, buvo gaila, skaudėjo. Net
sumautą naujametinį norą „paleidau“ dėl jos. Na,
bent jau, tikiuosi, ji tikrai bus laiminga. Programavimas. Visą laiką pražiūrėjau į ekraną bandydamas
kažkaip nusirašyti. Kažkiek pasisekė. Gavau aštuonis. Visai neblogai. Nesiskundžiu dėl šio pažymio.
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Skundžiuosi tik dėl to, kad Greta, norėdama, kad
atsivilkčiau į priesalį, prabėgdama pro šalį pačiupo
mano ausines. Nusivilkau iš paskos. Vaizdas buvo
visiškai toks pat. Priesalis, jo vidury teniso stalas,
gale dvi palmės. Prieš jas stovėjo stalo futbolo stalas. Kairiajame šone sėdėjo ta pati Greta, Emilija ir
Lukas. Rimvydas su Kasparu žaidė tenisą. Kažkur
matyti „veidai“ lošė futbolą. Priėjau prie Gretės
(taip ją vadinau dėl gražesnio garsų skambesio).
Paprašiau, kad atiduotų ausines. „Tik prieš pamoką“, – šyptelėjo ji.
Tiesa ta, kad ji iš tiesų man rūpėjo. Nenorėdamas jos nuliūdinti prisėdau šalia. Bet niekas be jos ir
nekalbėjo su manimi. Persimetėme keliais žodžiais.
Nuskambėjo skambutis. Ausinių neatidavė, liepė čia
ateiti po pamokos. Per istorijos pamoką pražaidžiau
su telefonu. Neparašiau nė vieno žodžio. Maniau,
kad užmigsiu sėdėdamas. Šiaip ne taip pratempęs
pamoką po skambučio vėl nuslinkau į priesalį, kur
manęs ir vėl laukė tyla. Kažkaip bandžiau visus prakalbinti, bet bendravo tik Gretė ir Rimvydas. Manau, kad būtent dabar juos galiu pavadinti draugais,
kuriuos pažįstu vos kelis mėnesius. Su Grete mėgstame pakalbėti nuotaiką pakeliančiomis nešvankiomis
temomis. Ir nors ji nėra pati seksualiausia mergina,
ji linksma, mokanti pralinksminti, išklausyti. Gal
tik kiek keistos figūros – nei liekna, nei stora. Raudoni plaukų galiukai nublukę, bet plaukai švelnūs.
Rimvydas buvo kitoks. Su juo juokaudavome
kitaip. Apsimesdavome esą pora. Apsikabindavome, maivydamovės, fotografuodavomės, siuntinėdavome vienas kitam žinutes, tokias kaip „Zuikis“,
„Mano svajonė“, „Myliu“ ar „Pasiilgau“. Ne, tikrai
nesame kokie iškrypėliai, tiesiog taip darydavome
dėl juoko. Bet mūsų elgesys labai jau nepatiko
Emilijai. Tik nesuprantu, kodėl? Gal ji pavydėjo?
Bet šansų, kad pavydi, buvo nulis. Lygiai taip pat
elgiausi anksčiau ir su ja, tik tokiomis žinutėmis
nesišvaistėme. Tiesiog apkabindavau, sakydavau
komplimentus, bandydavau visaip įtikti. Bet, deja,
nieko. Ech, taip ir neištesėjau vieno kadaise jai
duoto pažado…
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Matematikos ir dvi anglų kalbos pamokas praleidau užmesdamas akį tai į sąsiuvinį, tai į lentą.
Lietus, tas nesibaigiantis lietus, mane kažkaip veikė raminamai. Tas malonus garsas, kai lietaus lašai
atsimuša į skardinę palangę, tas garsas, kai mašina
važiuoja per šlapią purviną gatvę... Tik ką pradėjusių žaliuoti medžių ošimas... Girdite? Visas šitas
orkestras užpildydavo mane visokiausiomis emocijomis. Bet niekas, deja, neprilygs sėdėjimui ant palangės ir žiūrėjimui į tą žibintą – vienintelį šviesos
šaltinį lauke – geltonai apšviečiantį kelią, virtusį
pelke. Visada per tokius pasisėdėjimus klausydavausi kokios nors lėtos dainos, tokios kaip Gorillaz
Amarillo.
Kiek vėliau atsidariau elektroninį dienyną. Iš
lietuvių kalbos švietė ketvertas. Kiek beišeina? Penki? Nežinau, kodėl, bet jaučiausi nekaip. Jau vien
dėl mokytojos nenorėjau gauti prastų pažymių.
Juk ji tiek daug vilčių dėjo į mane. Skatino dalyvauti įvairiuose konkursuose, skatino skleisti žinią
apie save. Būtent šie žodžiai mane visada priverčia
nusišypsoti.
Vakare nuvažiavau į tinklinio treniruotę. Kaip
niekada anksčiau ten gerai pjoviau grybą. Priimti kamuolį, jį pagauti nesisekė visai. Nepataikiau
nė vieno iš aštuonių kirčių. Bet tinklinį mylėjau ir
be jo negalėjau. Tai, ko gero, vienintelis dalykas,
kurį darau su tokiu dideliu užsidegimu. Po treniruotės nespėjau į autobusą. Teko penkis, o gal šešis
kilometrus eiti pėsčiomis. Visą kelią klausiausi tos
pačios Led Zepppelin dainos Stairway To Heaven.
Kas sugebėjo sukurti tokią dainą, kad jos klausydamasis jaučiuosi taip gerai, bet kartu ir taip sumautai, kad pradedu bėgti, o per skruostą rieda ašaros. Dainuoju, ne, rėkte išrėkiu dainos žodžius. O
bėgau greitai, nors ir kojų nebejaučiau. Akimirką
sustojau. Pakėliau akis į dangų. Vis dar lijo. Lašai
tėškėsi man į veidą. Susimaišė su ašaromis. Atgavau
kvapą. Likusį kilometrą parėjau pėstute.
Kiaurai šlapias nusispyriau batus, nusimečiau
striukę, šveičiau kuprinę į tą patį kampą, kur vartėsi ir kitos kuprinės. Nuslinkau į vonią. Nusiprau-
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taip nusikalto, kad iš mano mamos atėmė vyrą, o
iš mūsų su broliu tėtį? Niekada jo nemačiau. Kai
jis mirė, mama manęs tik laukėsi. Brolis bent turi
prisiminimų su juo, o aš... Kodėl? Kodėl? Už ką?
Spyriau į sieną. Dar pasėdėjau ten kelias minutes.
Apsiraminau. Nusišluosčiau ašaras ir grįžau į klasę.
Mokykloje buvo tik mano kūnas. Mintys plaukiojo kažkur visiškai kitur. Viso to mėšlo man jau
pakako. Klasėje palikau kuprinę. Pasiėmiau tik
nuotrauką ir namų raktus. Parbėgęs į namus nubėgau į sandėlį. Stvėriau virvę ir nubėgau į tvartą. Kopėčiomis užlipau į palėpę. Permečiau virvę per siją,
pritvirtinau ją. Kitą galą apsirišau aplinkui kaklą.
Per tą laiką, kol bėgau namo, liovėsi lyti. Pajutau,
kaip kažkas suvibravo kišenėje. Išsitraukiau telefoną, o ekrane švietė Emilijos žinutė: „Nu tai labas.
Kur dingęs?“ Parašiau, kad atsiprašau ir pažiūrėjau
į jos nuotrauką. Iš kitos kišenės išsitraukiau tėčio
nuotrauką. Vienu metu žiūrėjau į jas abi.
Nušvito saulė. Per tarpą tarp lentų ji apšvietė
mano veidą. Nusijuokiau. Užsimerkiau ir žengtelėjau į priekį.

Roko Gelažiaus nuotrauka

siau, išsivaliau dantis. Atsirėmęs į kriauklę žiūrėjau į veidrodį klausdamas savęs: „Ką matai? Kas aš
toks? Kur mano vieta? Kam aš skirtas? Kam aš reikalingas?“ Tokios mintys tąvakar niekaip neapleido manęs. Su tėvais dar nesusitaikiau, todėl nėjau
valgyti vakarienės. Užmigau anksti.
Tas apsimestinis vaidinimas, kad jaučiuosi gerai, kad man linksma, buvimas su draugais, įvairiausi juokeliai darėsi vis sunkiau pakeliami. Nė
pats nesuvokiau, kas vyksta su manimi, tik jaučiau,
kad kasdien vis mažiau ir mažiau ėmiau lankytis
priesalyje. Nustojau bendrauti su Rimvydu. Gretė vis drąsino, kad viskas bus gerai, kad be reikalo
nesijaudinčiau. Kelioms dienoms nustojo lyti, bet
saulė taip ir nepasirodė. Klausiausi vien Damono
Albarno dainų. Pertraukas leisdavau gulėdamas kabinete ant suolo. Jei kabinetas būdavo užrakintas,
sėdėdavau koridoriuje ant palangės. Niekada neapleidau muzikos. Ji man tapo ne tik pomėgiu, bet
ir paguoda, prieglobsčiu. Nežinau, nuo ko bėgau,
kur bėgau, kur nubėgsiu. Tik žinau, kad bėgau.
Norėjau tiesiog imti ir dingti…
Staiga krūptelėjau, kad vos nepamiršau, jog
šiandien gegužės 2-oji. Iš mėgstamiausios savo
knygos išsitraukiau paslėptą nuotrauką. O... koks
aš į jį panašus. Gerklėje užstrigo tarsi kažkoks gumulas. Niekaip negalėjau jo nuryti. Vos susilaikiau
neapsiverkęs. Kiek jau laiko praėjo? Aštuoniolika
metų? Niekada nemaniau, kad galima kažką taip
stipriai mylėti jo niekada nė nemačius. Aštuoniolika metų...
Vėl lyja. Lyja dar smarkiau. Jau ir žaibuoja. Per
pirmą pamoką, lietuvių kalbos pamoką, žiūrėjau
pro langą. Nė nepajutau, kaip ir vėl išsitraukiau
tą nuotrauką. Užteko vien ją pajusti savo delne ir
iškart suspaudė širdį. Nebeišlaikiau, ir sūrios ašaros pradėjo riedėti skruostais. Galvą paslėpiau po
rankomis. Bandžiau susivaldyti. Nepavyko. Sušlapo knyga, sąsiuvinis. Pakilau nuo suolo ir išbėgau į
tualetą. Užsirakinau kabinoje, atsisėdau ant žemės,
viena ranka laikiau užsidengęs akis, lyg bandydamas pasislėpti. Kodėl Dievas tai leido? Kuo JIS jam
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Poezija

Giedrė Tatarūnaitė

apie praregėjimą

apie susitaikymą

būna:

pavasarį užlieja nerimtis
užtvindo žiotis
deltą

dievai palieka olimpus
ir tyliai įslenka į tave
ir šypsosi
tavo lūpomis

ta nerimtis
taip baisiai panaši į rimtį
į rūpesčio kuprelę

***
Apsigyveno viduje tyla. Ir tyli.
Nekalba su manimi. Taip tirpsta amžiai,
sukasi visatos. Ir vėlei gimsta, vėl
tie patys žmonės miršta. Ir plyšta
liūdesys malda, apsunkusia nuo laiko.
Pakilę plieno traukiniai sulanksto
letargu miegančius bėgiùs. O viduje – tyla.
Tyla ir sutrupėjęs Dievo balsas.

lyg ataugą
lyg pranašą
jog visa baigsis tik tada
kada gerklėj išdžius
tas klausimas
gal abejonė
ir parsidavęs
tolima Rytų sakme
žėrės
egzotiškas viršelis

Apie viduržiemio dievus ir deives
Penktadienį
prasilenkėm veidais
už seno miesto ištekėjus gatvėms
kada guru atgims paukščiu
pakilęs lig langų rasotų
ir į varpelį įsispraudęs
skambės tiesom dar negirdėtom
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„Teatras statomas
ant sutryptų savimeilių“

Agnieška Ravdo 2011 m. pradėjo vaidybos bakalauro studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (Vytauto ir Veltos Anužių auklėtinė). Šiandien
šią žavią asmenybę galite pamatyti Nacionalinio dramos teatro, Nacionalinio Kauno dramos teatro, Oskaro Koršunovo teatro scenoje. Filmavimo aikštelėje
pernai aktorė įkūnijo Alginą režisieriaus Andriaus
Blaževičiaus pilnametražiame filme „Šventasis“.
Taigi šiandien kalbėsimės apie tai, kas Agniešką
paskatino įstoti į aktorinį skyrių, kaip atrodo vaidybos studentų sesijų, egzaminų „virtuvė“, su kokiais iššūkiais aktorė susidūrė studijų metais ir kas ją įkvepia
bei nuolat skatina siekti užsibrėžto tikslo. Kalbino
Justyna Vansovič.

Nusikelkime mintimis į Tavo vaikystę. Kuo svajojai tapti užaugusi?
Tikiu, kad žmogus, ateidamas į šį pasaulį, jau
nešasi žinutę „kuo aš noriu būti“, belieka tik ją atsiminti, o tai galima padaryti tik įsiklausius į save,
o ne į aplinkinių pasvarstymus apie tai, koks kelias tau būtų naudingiausias. Mano pirmieji maži
žingsniukai prasidėjo jau nuo aštuonerių metų:
skaitovų konkursai, mokykliniai spektakliai, muzikos mokykla... Visa tai formavo sceninės saviraiškos troškimą. Kažkurį laiką viduje grūmėsi pianistės, aktorės, režisierės, organizatorės profesijos, tad
ši mintis susikristalizavo tik dvyliktoje klasėje.
Kada ir kaip supratai, kad Tavo kelias – aktorinis?

Tomo Ivanausko nuotrauka

Po mokyklos įstojau į Klaipėdos universitetą, menų fakultetą, režisūros specialybę. Įstojau
ten nieko nesuvokdama apie teatrą. Prieš stojimą
buvau mačiusi tik vieną spektaklį (rež. O. Koršunovo Meistras ir Margarita). Tokios pavardės, kaip
Oskaras Koršunovas, Eimuntas Nekrošius, Rimas
Tuminas, man tikrai nieko nesakė. Kaip ir kas yra
Nelė Savičenko, Rasa Samuolytė ar Dainius Gavenonis... Ką jau kalbėti apie Ibseną, Strindbergą,
Remarque’ą. Bet ši gėda, kurią patyriau dėl savo
neišprusimo, pastūmėjo mane į nepažabojamą
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smalsumą ir žingeidumą. Jau po truputį bandžiau
„įsijausti“ į režisierės pozicijas, bet kartkartėm
šmėstelėdavo tokia mintis: „Hm, kažkaip vaidinti man patinka labiau nei režisuoti“ (nes vaidybos
paskaitų studijų programoje irgi buvo). Ir kai išgirdau savo mintis, kurios pagaliau prasiskverbė
iki mano sąmonės, po paskaitų kartą priėjo dėstytojas Vytautas Anužis ir paklausė: „Agnieška, o
ką tu galvoji apie savo ateitį? Siūlau pagalvoti apie
aktorystės stojamuosius Vilniuje.“ Tai man buvo
kaip griaustinis iš giedro dangaus, bet tą pačią akimirką jau žinojau, kad nėra čia ko „filosofuoti“, aš
važiuosiu!
Ar teatras prisidėjo prie Tavo, kaip asmenybės,
formavimosi?
Visada tikiu, kad gyvenimas yra įspūdingai
dosnus pamokų, patirčių ir mokytojų, tik nebijok
to priimti. Kiekviename savo gyvenimo etape turėjau nuostabius vedlius, kurie lipdė mane kaip molį.
Už tai jiems esu dabar dėkinga, kai atsitraukusi visa
tai suvokiau. Žinoma, teatras man tapo didžiausiu
vadovu, vedliu, mokytoju. Tai – mokytojas, kuris
tave laužo, spardo, nuvilia, per kurį esi priverstas
susidurti su kitokiomis tiesomis, kurių mieliau

Spektaklio Įstabioji ir
graudžioji Romeo ir Džuljetos
istorija scena. Dmitrijaus
Matvejevo nuotrauka
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negirdėtum ir nematytum, mokytojas, kuris skaudžiai nulupa tavo apsauginę odą (nusistatymus,
principus, vidines sienas, baimes, skaudulius, patirtis) ir palieka tave išdraskytą, nuogą ir beprotiškai pažeidžiamą. Tu, matydamas prieš save tą „krūvą“, kurią seniau vadinai asmenybe, suvoki, kad tik
nuo šio momento prasideda tikras savęs kūrimas ir
formavimas... Teatras statomas ant sutryptų savimeilių. Tai skauda, bet leidžiuosi tam, ir taip diena
iš dienos bandau surinkti save iš naujo.
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigei
vaidybos bakalauro studijas. Ar pasiilgsti studijų laikų, paskaitų, sesijos karštinės?
Studijos Akademijoje, manau, gerokai skiriasi nuo kitų. Mūsų egzaminai tai nėra tiesiog tam
tikros informacijos įsisąmoninimas, atmintinai
išmokti lapai, teisingai suvesti skaičiai. Čia tavo
darbo įrankis esi tu pats! Tavo emocijos, jausmai,
psichofizika. Įsivaizduok, tu ateini į egzaminą, kuriame tave vertina už tai, kaip tu suvaidinai meilę,
skausmą, išdavystę... O tai nėra paprastas veiksmų
atlikimas, bet tikras viso to išgyvenimas. Ir ne vieną kartą, o šimtus kartų tai patiri, net gyvenime
būni tik su tomis mintimis. Tave bara už tai, kad
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per mažai ašarų, kad esi per mažai išdraskytas. Tavo
viduje įmontuota „emocinė bomba“, kurią tu nešiojiesi su savimi visą laiką. Tai mūsų egzaminai.
Todėl, atsakant į klausimą, ar to pasiilgstu, kyla
dviprasmiškas jausmas. Kol kas jaučiuosi labiau
išsivadavusi. Bet visada, kad ir kiek kartų reikėtų
rinktis, vis tiek pasirinkčiau šį kelią. Tai yra priklausomybė, kurios sunku nusikratyti, nes joje esi
visas tu, su savo jausmais ir išgyvenimais.
Kokios paskaitos, dėstytojai Tau paliko didžiausią
įspūdį?
Be abejonės, vaidyba buvo mėgstamiausias ir
svarbiausias dalykas. Tačiau mane nuolat nustebindavo šokis. Turėjome nuostabų mokytoją Pavelą
Fokiną. Tai – puikus profesionalas ir savo darbo
aistruolis. Atėjau su įsitikinimu, kad šokis – ne
mano sritis. O ką jis iš mūsų padarė? Mes skraidėme ore! Akrobatikos elementai? Prašau! Užšokimai
partneriui ant peties, sukimaisi, kai esi iškeltas į
orą – kodėl gi ne! Suvokėme, kad žmogus, pasirodo, gali padaryti viską, nėra jokių ribų! Reikia tik
užsispyrimo ir darbo, darbo, darbo!
Tave galima pamatyti įvairių teatrų scenoje –
vaidini Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, Oskaro Koršunovo teatre, Nacionaliniame Kauno dramos teatre... Kaip Tau pavyksta visur suspėti?
Yra viena esminė taisyklė: kuo daugiau darai,
tuo daugiau ir padarai! O „oi, jeigu turėčiau laisvo
laiko, tai ir tą padaryčiau ir ten nueičiau“ – nesąmonė! Mūsų kūnas visada laukia progos patingėti,
o protas randa šimtus pateisinimų, kodėl nereikėtų
ko nors daryti. Todėl nereikia įsileisti tokių erezijų
į galvą, bet suvokti, kad tu viską gali suspėti, viskas
yra įmanoma. Nereikia savęs apgaudinėti, kad negali, nes tu gali! Tik ar pakankamai to nori?!
Kaip manai, kuriuose vaidmenyse labiausiai atsiskleidei?

Spektaklio Apreiškimas Marijai scena. Dmitrijaus Matvejevo
nuotrauka

Manau, kiekvieno aktoriaus svajonė – drama.
Mes visi tapome emociniais mazochistais: kuo
daugiau kančių, ašarų scenoje, tuo geriau jautiesi.
Beprotnamis, ar ne? Taigi aš ne išimtis, labai mėgstu „pasidraskyti“ scenoje... O ar tame atsiskleidžiu?
Svarbiausia, kad atskleisčiau personažą, o ne save
demonstruočiau.
Įsivaizduokime, kad dabar turi galimybę suvaidinti kokį tik panorėtum vaidmenį. Koks vaidmuo
tai būtų?
O, toks tikrai yra! Ir labai svarbu, kad būtų!
Žmogus visada turi turėti siekį, kitaip per daug
pradės koncentruotis į tašką, kuriame jis yra, o tai
yra kelias į susireikšminimą, sustojimą ir depresiją.
Tik apie tai, kas brangiausia, nereikia kalbėti garsiai, nereikia savęs išbarstyti, todėl šią svajonę irgi
pasiliksiu sau (nusišypso).
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Spektaklio Žuvėdra scena.
Dmitrijaus Matvejevo nuotrauka

Agnieška, papasakok, kaip atrodo Tavo diena?
Įprasta diena. Kaip ir visi eini į darbą, grįžti
pavargęs, bandai pailsėti. Tik visa tai yra persmelkta nesibaigiančių diskusijų apie būtį, egzistenciją,
prasmę, žmones, amžinai nesibaigianti analizė
VISO KO! Kaip kartais norėtųsi užkimšti tą minčių srautą, bet ne – tai tiesiog profesinė liga, nes
negali situacijos vertinti paprastai, būtinai išanalizuosi ją penkiais klodais. Kaip tai kartais vargina...
Jeigu vyksta repeticijos, išeini dešimtą valandą ryto
ir grįžti dešimtą valandą vakaro, nes visą laiką repetuoji. Poilsis? Knygos, žmonės ir vėl mintys, mintys, analizė. Užburtas ratas.
Kuo dar gyvenime domiesi?
Šiuo metu tai yra provokuojantis klausimas.
Taip giliai buvau pasinėrusi tik į profesiją (ji apima
labai daug veiklos sričių), kad supratau, jog be jos
nelabai turiu pomėgių. Viskas vis tiek sueina į teatrą. Todėl dabar kaip tik gyvenu su šiuo klausimu:
„Agnieška, o ką tu dar mėgsti veikti?“ Širdelė linksta link rašymo, bet pagalvojus – su tokiu pomėgiu
nelabai toli pabėgsiu nuo savo profesijos.
Ar tokį intensyvų aktoriaus darbo ritmą įmanoma suderinti su asmeniniu gyvenimu?
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Jeigu galvoji, kad kažkas neįmanoma – galvok
iš naujo! Auksinė taisyklė.
Su kokiais didžiausiais iššūkiais susidūrei aktorystės kelyje?
Žmonės tai neišsemiamas džiaugsmo ir skausmo šaltinis. Dėl jų mes tampame laimingi, pakylėti, žavimės, tikime, jie įkvepia ir dėl jų nusiviliame,
nepasitikime savimi, krintame į apatiją, prarandame tikėjimą. Supratau, kaip yra svarbu visame
tame jausmų, išgyvenimų verpete neprarasti savęs,
neatiduoti kitiems savo tikėjimo, neleisti, kad kiti
„sugriautų tavo katedrą“. Kad ir kas būtų, kad ir
kaip norėtų tave palaužti, įtikinti tave, kad tu nesi
ypatingas, tu nesi geras – NEPARDUOK SAVĘS!
Kas Tave sustiprina, įkvepia, skatina judėti į priekį?
Noras augti! Tai yra – nugalėti, nepasiduoti,
įveikti kliūtis. Viską žmogus gali prarasti gyvenime, tik ne save. Todėl svarbiausia kelti iššūkius ne
kitiems, o sau, nugalėti save, įrodyti sau, lyginti
save ne su kitais, o su tuo žmogumi, kuriuo buvai
vakar. Reikia išmokti pamilti ir vertinti save. Bet
tai nereiškia susireikšminti, užsidaryti, o kaip tik
priešingai – kai būsi santarvėje su savimi pačiu, viskas atsistos į reikiamas vietas.

Muzika

Justyna Vansovič

Taškas, kuriame visi pasaulio
garsai susijungia muzikoje
Norėčiau jus supažindinti su neeiline asmenybe – prancūzų pianistu, kompozitoriumi, tokių filmų, kaip Įvykis (2011), Tamsus prisilietimas (2013),
Avytė (2015) ir kt. garso takelių autoriumi, „ultramuzikos“ išradėju Christophe’u Chassolu, scenoje
save vadinančiu tiesiog Chassolu. Mano pažintis su
šiuo unikaliu kūrėju prasidėjo 2016 m. festivalyje Vilnius Mama Jazz. Apie Chassolo pasirodymą
tos dienos išvakarėse socialiniame tinkle parašiau,
jog man „tai buvo meilė iš pirmų ritmų“1. Ir pirmi mano įspūdžiai manęs nesuklaidino. Kuo giliau
bandžiau panirti į Chassolo kūrinius, tuo stipresnius, nuoširdesnius jausmus jie man sužadindavo,
o dvasią praturtindavo šviesiu turiniu. Taigi dabar
apie viską nuo pat pradžių.

Muzikos reikšmė
Muzika Christophe’ą Chassolą lydėjo nuo pat
pirmų jo gyvenimo metų. Jo tėvas nebuvo abejingas
muzikai, mėgėjiškai grojo saksofonu bei klarnetu,
todėl savo sūnų nusprendė leisti į muzikos mokyklą.
Taip Chassolas nuo ketverių metų pradėjo mokytis skambinti pianinu. Tolesnius mokslus jaunuolis
pratęsė JAV Berklio muzikos koledže, o nuo dvidešimties pradėjo kurti filmų garso takelius. Taip
prasidėjo šio kompozitoriaus kelionė netradicinio
požiūrio į muziką bei garsą link. Lemiamu veiksniu
šioje Chassolo kelionėje tapo 2005 m. atsiradęs Youtube kanalas, kuriame susijungė garsas ir vaizdas.

„Ultramuzikos“ principas
Chassolas, Jesse’o Brento paklaustas, kodėl
savo albumą pavadino „ultramuzika“2 (angl. ultrascore), atsakė, kad tai yra neologizmas, kurį pats
sukūrė 2006 m., kad galėtų apibūdinti muzikinę

veiklą, kuria užsiima. Chassolas savo vaizdo kūryboje stengiasi pabrėžti ne veiksmą ar psichologinę
jo pusę, o objektyvią garsų realybę, kuri kyla iš
vaizdo. Tad „ultra“ reiškia galutinį objektyvumą, o
„score“ įvardija pačią kompoziciją, muzikos kūrinį: „Tai nėra filmas, kuris pridedamas kaip albumo
priedas, o greičiau pati muzika, kurios galima klausytis su arba be viso filmo“3. Todėl Chassolo siekis
yra sukurti tokį kūrinį, kuris tuo pat metu būtų ir
filmas, ir muzikos kūrinys.
Įdomu pastebėti, kad muzikos pasaulyje iš pradžių yra kuriama muzika, o tik vėliau vaizdas. O
Chassolas savo kūrybiniame procese pirmenybę visada teikia vaizdo įrašui, nes būtent jis yra pirminis
muzikos šaltinis. Šis kompozitorius savo muzikos
pagrindu pasirenka garsus (ar tai būtų kieno nors
pokalbis, ar paukščių čiulbėjimas, vaiko juokas ar
daina), įrašytus vaizdo įraše ir vėliau šiuos garsus
dar kartą „prakalbina“ sukurdamas jiems pianino
ir perkusijos (būgnai – Lawrence Clais) partitūrą.
Kaip pats sako, „tu gali mėgti garsus tokius, kokie
jie yra. Tampa įdomu pagalvojus, kad kiekvienas
triukšmas gamina natą ir tu gali su tuo kurti muziką. Tai paprastas dalykas – viskas yra natos ir kiek
vienas gali groti tai, ką girdi“4.
Taigi, viena vertus, prancūzų kompozitoriui
labai svarbi yra muzika, kurios galima klausytis
netarpininkaujant vaizdui, kita vertus, jis kaip tik
pabrėžia patį vaizdą, kuris vis dėlto yra pirminis
garso šaltinis, dėl kurio muzikos poveikis tampa
dar stipresnis.

Vidinė „ultramuzikos“ logika
Dar vienas ne mažiau įdomus Chassolo kūrybos bruožas yra vidinė visų muzikinių projektų
logika, išlaikanti tam tikrą tęstinumą. Kaip pavyz33
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Kasdienybės grožis

Christophe’o Crénelo nuotrauka

dį galėčiau pateikti paskutinio Chassolo albumo
projektą Big Sun, kurį atlikėjas pristatė taip pat ir
Lietuvoje praėjusių metų festivalyje Vilnius Mama
Jazz.
Muzikinę programą Big Sun sudaro keturios
dalys, o pagrindinė mintis rutuliuojasi apie žmogaus ir gamtos ryšį. Taigi veiksmas prasideda nuo
tolstančios saulės – visos Žemės gyvybės saugotojos. Tuomet lėtai pereinama prie gyvybės, atgimimo vaizdo – čiulbančių paukščių, pranašaujančių
ateinantį pavasarį. Galiausiai kamera nukreipiama
į žmogaus balsą, į jo harmoningą kalbą ir paukščių čiulbėjimo imitavimą, taip jungiant visatą į
vientisą gyvybės ratą. Čia pastebima dar viena įdomi detalė. Vietomis kompozitorius labai sulėtina
vaizdo įrašą ir pačią muziką. Kaip jis pats teigia:
„Stengiuosi nenaudoti per daug specialiųjų efektų,
ir vienas dalykas, kurio niekada nedarau, tai muzikos pagreitinimas, kuris vaizdą padarytų absurdišką. Tačiau sulėtinimas visada yra džiugus, nes
tu pradedi iš tikrųjų girdėti kiekvieną pasikeitusį
akordą ir toną, tai sustiprina malonumą klausantis
ko nors, tai ištempia laiką tam, kad patirtum daugiau malonumo“5. Paskutinėje programos dalyje
nuo pavienių žmonių dainavimo, fleitos skambesio
pereinama prie milžiniško karnavalo, urbanistinio
miesto ritmo ir žmonių, dėvinčių beždžionių kaukes. Programos pabaigoje vėl grįžtama prie ramesnių ritmų, dainų, balsų, ištirpstančių ekrane rodomuose gamtos vaizduose. Ir tikrai neatsitiktinai
vienas šios dalies epizodų buvo pavadintas Reich &
Darwin, taip pabrėžiant žmogaus ir gamtos sąsajas.
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Greta atlikimo technikos iškyla dar vienas
Chassolo stiliaus braižas – vos įžvelgiamų kasdienybės akimirkų fiksavimas. Nufilmuotuose vaizdo
įrašuose užfiksuojama net mažiausia „netobulybė“,
kurią montuotojai įprastai iškerpa. Ir tokių pavyzdžių šio kompozitoriaus kūryboje galima rasti tikrai nemažai: tai galėtų būti Big Sun vaizdo įraše
užfiksuota kukli vyro šypsena po meistriškai atlikto paukščių balsų pamėgdžiojimo arba Indiamore
vaizdo įraše vienos moters ištarta frazė „Music is
God my Love“, suteikusi Chassolui pagrindą naujam muzikiniam kūriniui. Labai žavus yra ir ramus
mergaitės monologas, kai suaugusieji susijuokia
iš mergaitės ištartos frazės, ir tai palydintis piktas
mergaitės šūksnis. Tokios Chassolo užfiksuotos gyvenimo „prošvaistės“ leido ilgainiui įsisąmoninti,
kad būtent šių akimirkų netobulybė mūsų kasdienybę formuoja tokią įvairialypę.
Chassolo pasirodymai yra lengvi, švarūs, neapsunkinti neigiamų emocijų ar sunkių garsų, o
tai leidžia panirti į tam tikrą meditaciją, žmogaus
ir gamtos, muzikos ir pasaulio harmoniją bei vienovę. Paveikta Chassolo muzikos, pradėjau girdėti
kiekvienos gyvenimo akimirkos, kiekvieno dalyko,
esybės, žodžio ar netgi neaiškaus garso skambesį. Tai
suvokus, užplūsta jausmas, kad visas pasaulis telpa
muzikoje, kad muzika išties gali prakalbinti visatą.
Šio kompozitoriaus muzika bei meditatyvūs vaizdai
atveria kitokius, iki šiol dar nepažintus vidinius kanalus muzikos suvokimui bei priėmimui. Po Chassolo pasirodymo festivalyje Vilnius Mama Jazz visa
salė plojo atsistojusi. Tai jaudinanti akimirka, kuri,
tikiu, be galo daug reiškia kūrėjui. Juk Chassolo muzika, jo veidą nuolat puošianti šypsena ir užsidegimas iš tiesų paliečia vidines klausytojų sielos stygas.
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https://www.instagram.com/p/BNFe7ddjQHW/?takenby=justa_vansovic [žiūrėta 2017 02 06]
http://www.afropop.org/22773/interview-chassol-on-carnival-and-producing-frank-ocean/ [žiūrėta 2017 02 08]
Ten pat.
http://www.thestateofthearts.co.uk/features/exclusive-interview-chassol-music-can-save-a-life/ [žiūrėta 2017 02 09]
Ten pat.
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Kęstutis Subačius

Literatūros pamokų kontekstai
Nesitikėkite atsikratyti knygų.
Bernard Grasset

Neseniai įžymus šiuolaikinis rusų rašytojas
Viktoras Jerofejevas, itin vertinamas ir gerbiamas
Vakaruose, pabandė viešai persakyti Vakarų intelektualų nuomonę apie kultūros situaciją, susiklosčiusią Europoje XX ir XXI amžių sandūroje.
Jų nuomone, tada Europoje gan netikėtai absoliučiai pasikeitė daugumos žmonių požiūris į kultūrą,
literatūrą ir kitas humanitarines sritis. Po Antrojo
pasaulinio karo tragedijos, po holokausto, po visuotinio sutrikimo ir išgąsčio dar ilgą laiką dominavo visuotinė pagarba humanizmui ir kultūrai,
nes tik su ja žmonės siejo savo viltis išsikapstyti iš
tos kloakos, kurioje atsidūrė įkliuvę į visagalybės
pinkles. Beveik nebebuvo likę vietos cinizmo ir nihilizmo apraiškoms. Paradoksalu, bet net filosofas
Martinas Heideggeris 1947 metais išleidžia traktatą Apie humanizmą. Pavadinimas skamba gana
ironiškai, žinant, kad Martinas Heideggeris dėstė
nacių Vokietijoje ir neturėjo jokių rimtesnių kon
fliktų su Trečiuoju Reichu. Po karo ir vėliau Europa įsiklausydavo į intelektualų žodžius, nes viena
iš šventų intelektualų priedermių, bent jau kaip
tai suprantama Prancūzijoje, – netylėti, pasisakyti visais svarbiais visuomenės, politikos, moralės ir
kultūros klausimais (to, deja, dažnai pasigendame
nepriklausomoje Lietuvoje). Tai kas gi įvyko XX
amžiaus pabaigoje? Ogi vėl triumfavo kvailybė. Pagerėjusi žmonių gyvenimo kokybė, plūstelėjusios
naujosios technologijos, vėl sugrįžęs (tik kitomis
formomis) visagalybės jausmas suteikė galimybę
daugumai žmonių manyti, kad sėkmingas gyvenimas, įvairios lyderystės formos įmanomi ir be kultūros įtakos, apeinant ją iš kairės ar dešinės, kad
savo gyvenimą galima tvarkyti eliminuojant humanitarinį ir humanistinį požiūrį į jį. Ši situacija susi-

klostė ir Lietuvoje. Ir Lietuvoje pakanka kvailybės
triumfo požymių. Per visą nepriklausomybės laikotarpį, tik pagalvokite, ketvirtį amžiaus, švietimas
nustumtas į pašalius, o juk dažnai giedame: „Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina...“ Tokioje
situacijoje ypač svarbus vaidmuo tenka mokytojui.
Manau, tik mokytojai šiuo metu dar gali nukreipti
mokinių siekius prasminga linkme. Vėliau universitetuose tai daryti bus jau per vėlu.
Dabar dažnai kalbama apie lietuvių literatūros
kanoną. Nesame Bažnyčios susirinkimas, bet tik
riausiai sutiksime, kad literatūros kūrinių sąrašo
šerdis privalo būti. Naivu tikėtis, kad K. Donelaičio
Metus visi be išimties pamėgs, naivu manyti, kad
mokiniai savarankiškai skaitys Maironį ar A. Baranauską. Bet mes, mokytojai, galime išugdyti pagarbą šiems autoriams, siekti, kad kiekvienas moksleivis bent jau pagarbiai atsilieptų apie klasikinę
lietuvių literatūrą ir kultūrą. Ir tai, matyt, geriau
nei apsimestinis meilės demonstravimas. Todėl,
manau, kad vienas svarbiausių mokytojo tikslų, be
literatūros teorijos perteikimo, ruošimo egzaminams ir t. t., yra literatūrinio skonio formavimas.
Mokykloje šalia mokinio visada yra mokytojas, yra
kam patarti, nukreipti. O baigus vidurinę, jau nelabai bus kam rekomenduoti vieną ar kitą autorių
ar kūrinį. Mes privalėtume siekti, kad ir vėliau jaunas žmogus, perskaitęs galbūt vos kelis sakinius ar
bent jau pastraipą, atpažintų, ar tai literatūra, ar tik
laisvalaikio skaitiniai. Atrodo, kalbu apie beveik neįmanomus dalykus, ypač dabar, kai ir Nacionalinių
premijų teikimo kriterijai seniai devalvuoti, ir ne
tik literatūros srityje. Natūraliai gali kilti klausimas,
o kas gi tie tikrieji kūriniai, padėsiantys ir galintys
formuoti literatūrinį skonį. Manau, renkantis kūrinius, mokytojams vertėtų palikti daugiau laisvės,
ypač kai kalbame apie konteksto autorių sąrašą.
Griežtai apibrėžto, nurodant konkrečias pavardes,
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manau, išvis neturėtų būti. Literatūros mokytojai,
taikydami aukščiausius meniškumo vertinimo kriterijus, privalėtų patys sugebėti nardyti pasaulio ir
lietuvių literatūroje, privalėtų patys be niekieno pagalbos skirti banalybę, kičą ir t. t. Juk šias sąvokas
rekomenduojama aptarti pagal naująją programą
dar su dešimtokais. Suprantu, kad dauguma dalykų yra įgimti, bet mes, bent jau žinojimo srityje,
galime ir privalome tobulėti. Be abejo, būtina mokėti atskirti vienadienius kūrinius, nepainioti jų,
nors ir kaip jie tau pačiam būtų mieli, su tikra literatūra. Sąmoningai vengiu pavardžių, norėdamas
išlikti korektiškas, nors ir suprantu, kad tai nėra
gerai. Manyčiau, kad literatūros esmę sudaro jos
turinys, todėl drįsčiau teigti, kad kiekvienas didis
menininkas savo kūryboje ir savo kūryba sprendžia
savo problemas ir juo tos problemos universalesnės,
skausmingesnės, tuo jos mums visiems aktualesnės
ir prasmingesnės. Todėl iš tiesų būtina reikli atranka į vadinamąjį kanoninį sąrašą, nes, žiūrėk, ima ir
prasmunka vienas kitas menkavertis rašytojas, ypač,
kai kalbame apie gyvuosius. Suprantu, kad laikas
viską sudėlios į savo vietas, bent jau taip sakoma.
Manau, kad per pamokas reikia nagrinėti tik laiko
patikrintų autorių kūrinius, todėl gaila, kad kai kas
manė, kad Br. Radzevičiaus kūryba mokiniams per
sudėtinga, kad galima buvo lengva ranka pastumti
į šalį R. Granauską, kad vieno iš lietuvių poezijos
aukso fondo poetų A. Nykos-Niliūno poezija mokiniams atseit nesuprantama ir vidurinėje jos niekas
neskaitys. Esu įsitikinęs, kad mokykloje, nesusipažinęs, bent jau minimaliai, su šių ir kitų, to vertų,
autorių kūryba, retas kuris atras juos jau suaugęs,
nebent studijuotų humanitarines disciplinas arba,
kaip jau minėjau, turėtų įgimtą literatūrinį skonį.
Sakyčiau, kad ugdant supratimą ir pagarbą geriausiems rašytojams ir jų kūrybai, geriau jau šiek tiek
perlenkti lazdą ir galbūt net skatinti jaunatvišką literatūrinį snobizmą, kurį visada laikiau ir laikau teigiamu jauno žmogaus bruožu, vėliau iš to išaugama.
Juk daug geriau, jei jaunas žmogus demonstratyviai
vaikšto su Charles’io Baudelaire’o tomeliu rankoje
ar viešai skaito Rainerį Maria Rilke ir garsiai kalba
apie E. Nekrošiaus teatrą. Ateityje šis jaunatviškas
snobizmas, tikiu, peraugs į tikrosios literatūros po36

mėgį, supratimą, pagarbą ir tikrojo meno vertinimą. Prisiminkime J. Ivanauskaitės Pakalnučių metus: kiek daug juose sveiko jaunatviško snobizmo,
kiek beveik kiekvienoje novelėje prikaišiota įžymių
menininkų pavardžių – ir tai tik dar kartą patvirtina, koks svarbus ir būtinas jaunam žmogui, ypač
kūrėjui, yra apsiskaitymas ir erudicija. Tai nė kiek
nesumenkina apsakymų vertės, jų meniškumo, sakyčiau, net daro juos savaip žavius. Gal vieną kartą
reikia išlipti iš M. Gorkio „meno liaudžiai“, geriau
jau virti snobiškose, galbūt elitinėse Theophile’o
Gautier „meno menui“ sultyse.
Derėtų paklausti, o kurgi kūrybos skatinimas ir
puoselėjimas per literatūros pamokas. Manau, kad
geriausių pasaulio ir lietuvių literatūros kūrinių skaitymas ir analizavimas ir yra veiksmingiausias būdas
skatinti kūrybiškumą. Dėstant literatūrą, neįmanoma išvengti asociacijų. Kadaise pradėjęs mokytojauti perskaičiau rašytojo ir, beje, mokytojo J. Lindės-Dobilo tvirtinimą, kad jis per Žemaitės kūrybą
sugebėdavo supažindinti su pasaulio literatūra ir ją
išdėstyti. Iškart neįsigilinęs, ne visai supratau šių žodžių prasmę. Vėliau suvokiau, kad per asociacijas,
pasitelkus panoraminį mąstymą, iš tiesų įmanoma
beveik nesustojant perteikti viso pasaulio literatūros vaizdą. Be abejo, tuo dažnai naudojuosi per
savo pamokas. Kiekvienas kūrybingas mokytojas,
nagrinėdamas B. Brazdžionio Per pasaulį keliauja
žmogus, aptardamas šio eilėraščio laiką ir erdvę, kultūros ženklus ir eilėraštyje minimus Sapfo ir Katulą,
galbūt tikrai perskaitys ir Konstandino P. Kavafi eilėraštį Itakė, išspausdintą tame pačiame vadovėlyje,
pasirems Mircea’os Eliade’es Amžinojo sugrįžimo
mitu ar Naujojo Testamento Sūnumi palaidūnu.
Kūrybingas mokytojas tikrai ras per pamoką kur
įterpti ir perskaityti E. Kelmicko sonetų vainiką
Žiemos parafonija, T. Venclovos Eilėraštį apie žuvusį
ar keletą subtilių ankstyvųjų O. Baliukonės eilių.
Tik geriausių autorių geriausi kūriniai iš pasaulio ir
lietuvių lobyno, jų skaitymas balsu, nagrinėjimas ir
analizė gali atverti jaunimui akis, sužadinti pagarbą
tikrajai literatūrai, padėti ugdyti literatūrinį jų skonį, literatūros ir kultūros vertės supratimą. Galbūt iš
tiesų, pasak F. Dostojevskio, „Grožis išgelbės pasaulį“. Banalu? Tiesa. Ir dar kaip snobiška...

Esė

Rokas Bilotas

Jeigu būčiau
Jeigu būčiau toks kategoriškas kaip mano senelis, žmones suskirstyčiau į dvi kategorijas: isterikus
ir paranojikus. Isterikai, pasak jo, tai tie, kurie gyvenimo teikiamais malonumais yra pernelyg apsidžiaugę, o paranojikai – per daug jais nepasitikintys. Nė vieni jam nepatiko, o save laikė laiminga
išimtimi, nes gebėjo atsirinkti tikrus dalykus nuo
apgaulės. Nesilenkė jokiems stabams, bet pripažino kitų stiprybę, dievino grožį, bet pasakų niekada
neskaitė, vertino žinias, bet labiau pasitikėjo įgūdžiais. Kita vertus, senelis tikėjo viltimi – absurdiškiausia jėga pasaulyje, kalta dėl visų savižudybių
ir krikštynų. Ji pasmerkia žmones manyti, jog gyvenimas nėra beprasmiškas ir kiekvienas jame turi
misiją, nors iš tiesų tai – chaosas, kuris bet kada
gali pavirsti pragaru, jei pabandytume galvoti kitaip. Kyla klausimas, kaip susitaikyti su beprasmybe ir įsimylėti paprastumą?
Pasak Arvydo Šliogerio, filosofo ir egzistencializmo tyrinėtojo, paprasčiausias ir populiariausias
būdas yra griebtis kokios nors iliuzijos. Esė Absurdo
paprastumas jis tvirtina, kad būtent dėl to atsirado „religijos, dievai, idealai, horoskopai, pasakos,
dainos, mokslai, skraidančios lėkštės, šviesios ateities ar tobulos visuomenės vizijos, angelai, šventieji, pop-žvaigždės, tautų vadai, antžmogiai“ ir kiti
apdainavimo verti, žmonių susikurti eksponatai.
Baugu pagalvoti, jog mūsų autoritetas ar siekiamybė tėra tik skirtingų aplinkybių nulemtas prasimanymas rutinai paįvairinti, todėl nenuostabu, kad
daugelis niekada apie tai net nesusimąsto ir gyvena
palaimingą idioto gyvenimą. Vis dėlto atsiranda ir
tokių, kurie išdrįsta persvarstyti gyvenimo dogmas

ir akis į akį susidurti su svajones ryjančia beprasmybe. Geresnio pavyzdžio už mirtį turbūt nėra. Kas
dar taip puikiai gebėtų užgniaužti visus troškimus,
nubraukti visas įdėtas pastangas, stengiantis palikti
ką nors po savęs, o mainais atiduoti (jei pasiseks)
tik mažytį antkapį, kuris, laikui bėgant, pasidengs
samanomis, o data, iškalta granite, skelbianti pas
kutinį atodūsį, taps nebeįskaitoma. Aišku, galima
kalbėti apie meno amžinumą ir kūrybos viršenybę
prieš ligas, autoavarijas ar kitokius kataklizmus, tačiau mums, egoistams iš prigimties, nei šilta, nei
šalta, jog kažkoks vaikis dievins ar kritikuos prieš
šimtmetį ar daugiau iš širdies liekanų surinktą ir
suklijuotą meno dirbinį. Juk tai nei paglostys, nei
įžeis mūsų dūlančių kaulų.
Pradėjus galvoti apie tokią nesąmonę, jog viskas, ką darome, yra paprasčiausias laiko praleidimas nuo tada, kai pirmą kartą pamatėme savo
motiną ir kada paskutinį kartą jos šaukėmės, gali
išvaryti iš proto. Kad ir kaip ten būtų, yra ir išeitis –
išmokti grožį įžvelgti net banalybėje. Apie tai, kaip
suderinti poeziją su kasdienybe, kalba kitas lietuvių
esė žanro meistras – Gintaras Beresnevičius. Savo
tekstuose nesikratęs ironijos prieskonio, o aukštesnes gyvenimo prasmes nukėlęs nuo pjedestalo ir jų
vietoje pastatęs mažus kasdienos stebuklus, G. Beresnevičius daug prisidėjo ir prie lietuvių eseistikos
palikimo, o esė Lietus dzūkiškai rašytojas atskleidė
poetiškąją lietaus, daugeliui neigiamas asociacijas
sukeliančio gamtos reiškinio, naratyvo dalį. Nors
tai paprasčiausias vanduo, tik bėgantis ne iš čiaupo,
o krentąs iš dangaus, reikia pripažinti, kad kažkas
jame kitoniško ir širdžiai mielo yra. Žinoma, nekalbu apie „sumautą dulksną“, varančią tik nevil37
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Gali skambėti kaip liguistas kliedesys arba miego
trūkumo pasekmė, tačiau iš tiesų dialogas su pastatais įmanomas. Na, gal labiau monologas, nes per
sunku ką nors atsakyti tiek visko mačiusiam pašnekovui ir kus kas protingiau nuolankiai patylėti
ir pasidžiaugti, jog jis nusprendė išsilieti, būtent
tau – kantriausiam jo lankytojui. Tada skubėti nebesinori, o anksčiau šurmulinga gatvė tampa lyg
tuneliu, kurio gale vietoj šviesos boluoja Katedra.
Kitaip nei užklupus liūčiai su perkūnija, šiuo atveju labai sunku patikėti, jog mūsų egzistencija tėra
atsitiktinumas ir pastatai lieka tik betoninėmis tvoromis, juosiančiomis akmenimis grįstą gatvę, o ne
kažkokių aukštesniųjų jėgų kreipimusi į mus per
protui suvokiamas dimensijas.
Nesiruošiau būti nuobodžiu populistu, peršančiu mintį, jog visa, ką mes veikiame, yra beviltiška,
bet gyvenimo paradoksas tas, kad juo labiau stengiesi išlikti pozityvus, tuo daugiau patiri nusivylimų. Liūdna, bet tai – tiesa. Mes nuolatos darome
kvailus ir dėmesio nevertus dalykus: giriamės, geriame, svajojame, verkiame ir šlapiais plaukais išeiname iš namų. Tačiau yra skirtumas, kai to imamės
oriai. Daryti tas pačias klaidas pakelta galva reikia
drąsos, o tuo žmogus ir žavi.

Linarto Tuomo nuotrauka

tį šalto rudens vakarą, tik apie nuoširdžią Dievo
raudą, atrodytų pajėgią dar sykį nuplauti nusidėjėlių sąžines, kai susimąstai apie savo trapumą ir
akimirką pamiršti, jog nesi Visatos centras. Išvis
mums, vidutinių platumų gyventojams, lietus nėra
jokia naujiena, tačiau tik pats didžiausias paranojikas galėtų abejoti jo teikiama palaima. Nedrįskite
prieštarauti, jog nėkart nesišypsojote, patekę į liūtį be skėčio ir žinodami, jog teks grįžti permirkus
iki paskutinio siūlelio, arba nepasijutote stipresnis
įkvėpęs ką tik svaiginančio nulytos žemės aromato
dvelksmo. Na, bet jeigu gamtos romantizavimas
jums vis dėlto yra pernelyg nuvalkiotas, G. Beresnevičius turi pavyzdžių ir urbanistikos mylėtojams.
Esė Prospektas be sielos autorius atskleidžia kitą,
nekomercinį Gedimino prospekto paveikslą. Tuo
laiku, kai visą parą dirbantis McDonaldsas užsidaro kelioms sanitarinėms valandoms, kad vėl įgautų
sterilios operacinės įvaizdį, o paskutiniai klientai,
jau beveik išsiblaivę po eilinio penktadieninio pasibuvimo bare, įsėda į pirmuosius autobusus, vežančius namo, prospektas ištuštėja ir pagaliau gali
pailsėti nuo nepakeliamo triukšmo. Tai yra vienintelis tinkamas metas juo pasivaikščioti, nes, nutilus
transporto ir žmonių keliamam erzeliui, galima
išgirsti, kaip į tave kreipiasi pats sostinės simbolis.
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Jonas Kuprys

Sąmonės srautų pastraipos
„Jonai, dabar ne XIX a. Dabar visiems nusispjaut“, – išgirstu žodžius, kurie krūtinę perveria
šimtais iešmų, karštų, tiesiai nuo žarijų. Gal visų
tų šašlykų, kuriuos kartu kepėm iš tikrųjų niekada taip ir nevalgėm ir palikdavom upės pakrantėje
garuoti žvėrių šnervėms? Lėtai, bet vegetarų populiacija auga.
Viskas baigta, Jonai. Žlunga romantika, traukiasi meilė ir vieta užleidžiama XXI a., kuriame
žmonės vis dar gyvena bijodami, kad negalės patekti į kitos valstybės teritoriją ar nesugebės susirasti prieglobsčio kitų glėbyje.
Moralė, sako man, pasirenkama. Šiomis dienomis galime ja manipuliuoti, kiek tik širdis leidžia.
Mes galime išmesti žmogų už durų ir užtrenkus jas
pamiršti veidą to, kuris daugiau nei keletą metų
visada buvo šalia. Mes galime vieni kitus persekioti
internetinėse platybėse ir šantažuoti kiekvieną sutiktą žmogų, jei tik tai palanku mūsų moraliniams
pasirinkimams. Ir galime būti parazitais kito žmogaus galvoje. Gausiai mes suteikiame sau teisę pamiršti pasaulį ir gyventi savyje nusispjovus į viską
aplink.
Aš ne Jėzus... Keista, kad Jėzus, turėjęs tiek
sekėjų, buvo išduotas ir nukryžiuotas kartu su
nusikaltėliais. Ir kiek jis, žinodamas, kad yra persekiojamas, galėjo ištverti? Neįtikėtinai daug. Nuolankiai. Nuolankiai tenka lenktis Žemei, kuri žmogų sutinka tokiose būsenose.
Žinoti, kad laukia mirtis – vienas sunkiausių
išbandymų, kurių be galo bijau ir dėl to kartais
išgeriu vieną kitą tabletę imunitetui stiprinti, kad
neskaudėtų taip tuos išbandymus ant pečių nešant.
Geroji žinia ta, kad visa kita nusimesti, tikiuosi, yra
įmanoma. Žmogui duotos ausys ir burna, kad jis
sugebėtų būti bendrystėje su kitais.

(Kaip bijau, kad pilstau iš tuščio į kiaurą... Matyt, tai irgi mano neatmestinas išbandymas – abejoti viskuo visada).
Ech, esu gyvas ir spardausi (grupės Simple Minds
daina Alive and kicking įkvepianti, reikia daugiau
jos klausyti)... O raumenų kojoms man suteikia
meilė. Spardausi mylėdamas, kiek tik noriu ir kiek
tik reikia. Gyvenimas per trumpas, kad nesispardyčiau. Nors lietuviui, rodos, pridera mėgti krepšinį,
man labiau padinka kamuolius spardyti. Didžiulius
meilės kamuolius. Meilė matuojama kamuoliais –
kiek kartų į vartus pataikei, tiek ir mylėsi, ar kažkaip taip. Gal nejaučiu kompetencijos kalbėti apie
meilę, nes esu vis dar vienišas ir jokių romantinių
santykių siūlų neraizgau ir nemezgu. Aišku, draugai ir šeima skatina spardytis. Tačiau išgirdęs XXI
a. žmogui skelbiamą nuosprendį: „Tu nusispjausi“,
sustoju ir nebegaliu pajudėti iš vietos. Mano kūną
varsto ietimis, iešmais ir virbalais, o ką jau ką, bet
skausmą žmogaus protas nori atmesti ir numalšinti.
Ir kaipgi tai padaryti pasaulyje, kuriame žodis meilė
dažnai tampa kliše ar pašaipa? „What you gonna
do?“ – klausia Simple Minds. Ir ką gi darysiu? Kai
teks palikti namus ir išvažiuoti į svetimą šalį? Kai
teks atsisveikinti su visais, kuriuos myliu, o jie gal
net neverks? Kai ašaros degins veidą lyg rūgštis ir
išvagos mano veide ryškią rūpesčio raukšlę?
Ką man dabar daryti, kai supratau, jog beveik
devyniasdešimt procentų viso to, dėl ko verkiau,
mano atmintyje nebeliko. Ką darysiu, kai suvoksiu,
kad neišmokau parodyti meilės tiek, kiek jos turiu
viduje? Ką darysiu suvokęs, jog tai, ką dabar galvoju
ir čia rašau po metų man gali pasirodyti tik kaip
kvailystės? Kaip sulaikyti dabartinį save ir prisiminti visą gyvenimą be baimės dėl tokio pasikeitusio,
tokio persimainiusio, tokio nepastovaus savo „aš“?
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Atrodo, klausimų klausti reikia. Tai išmokau
iš britų. Tie sugeba klausti apie paprasčiausiai suprantamus dalykus dar ir dar kartą. Gali pasirodyti, jog tai prastas ir visiškai nereikalingas įprotis.
Tačiau būtent iš britų išmokau iš naujo užduoti
klausimus, į kuriuos, rodos, jau seniausiai atsakiau
arba buvo atsakyta kitų. Vos ne kasdien atsakymai
pradėjo kisti. Gaila, laiko nėra vis klausti ir klausti,
nes dar reikia ir spardytis.
Spyris. Opa!
Mylėti stengiuosi neklausdamas. Bet kartais sugadinu viską klausimais. Todėl atsakymų pradėjau
ieškoti dainose. Kiek dainų žmonės yra prikūrę!
Gal kiekvienam žmogui šioje Žemėje yra skirta
daina? Savosios dar ieškau, bet daug kur įžvelgiu
tokias prasmes, kad krintu ant šaltų kambario grindų ir žiūriu į lubas, ant kurių norėčiau prirašyti
daug daug tų dainų citatų.
Išduosiu paslaptį. Geriausia Lietuvos poetė,
man kartais atrodo, yra Džordana Butkutė. Jos
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tekstai lengvi ir lengvai įsimenami, bet už kiekvieno sakinio slepiasi tiek istorijų, kad viso gyvenimo
neužtektų joms aprašyti. Tikėsit ar ne, nesigėdiju
(gal tik šiek tiek) tai rašydamas. Ir dar – tikiuosi,
kad man taip, kaip jai, nenutiks ir draugai gimtadienio dieną aplankys. O aš lauksiu atvėręs duris ir
nuo pat ryto džiaugsiuos galėdamas priimti žmones ten, kur glaudžiuosi nuo rudens vėjo nešamų
lapų, šaltųjų žiemos dienų, lietingų pavasario vakarų ar vasaros griaustinių.
Bet neliūdėt negaliu, jei draugai neaplanko manęs. Deja. Negaliu nusispjauti, negaliu nesispardyt
tiek pat, kiek negaliu nekvėpuoti ar negerti vandens. Atsikvėpsiu lengvai tik tada, kai nuolankiai
nešdamas savo išbandymus žinosiu, kad padedu
nešti kitiems, o jie padeda man.
Aitvarai skraido rytinėse padangėse žiemą.
Atviros durys laukia ateities.
Atvira širdimi pareiškiu, kad myliu ir nemylėt
negaliu.
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Domantas Milius

Ar androidai klausosi
elektroninės muzikos?
Per porą paskutinių XX amžiaus dešimtmečių
Vakarų šalių mokslinėje fantastikoje pradėjo dominuoti cyberpunk. Staiga išnyksta visi sidabriniai
aštunto dešimtmečio kostiumai ir tikėjimas, kad
mokslas visus mus nuves į šaunesnį ir gražesnį rytojų. Cyberpunk mokslinėje fantastikoje vaizduojamas
pasaulis, kuris patiria skaitmeninę revoliuciją, tačiau,
priešingai nei praėjusio amžiaus futurologų įsivaizdavimuose, išlieka visiškai toks pat – negailestingas,
nuožmus ir dar žiauresnis dėl išaugusių technologijų
galimybių valdyti žmonių gyvenimus.
Cyberpunk dažnai apibūdinamas angliška fraze
high tech, low life (aukštos technologijos, prastas gyvenimas) ir nemažai įkvėpimo semiasi iš Japonijos.
Japonija dar XX a. aštuntame dešimtmetyje vakariečių vaizduotėje buvo įsitvirtinusi kaip fantastiškas
technologijų kraštas, kur ne tik viską galima įsigyti
iš pardavimų automatų, bet ir pramonę valdo jau ne
žmonės, o robotai.
Pagal Philipo Dicko1 romaną Ar androidai sap
nuoja elektrines avis2 1982 metais anglų režisieriaus
Ridlio Scotto sukurtame filme Bėgantis skustuvo aš
menimis (Blade Runner) ant milžiniškų dangoraižių
matome tviskias hologramines reklamas, kuriose
puikuojasi geišos, o pliaupiant lietui pagrindinis veikėjas, vaidinamas Harisono Fordo, užkąsti renkasi
tradicinę japonišką pakelės užkandinę. Ši estetika
tampa įkvėpimu ir patiems japonų menininkams;
vieni geriausiai žinomų cyberpunk priskiriamų kūrinių yra 1988 metais sukurta Akira (tai filmas apie
jauną baikerį Tetsuo, kurio telepatines galias netikėtai pažadina kariuomenė. Akira šiame filme yra kone
dieviškų galių turintis telepatas, kurio galia tokia
milžiniška, jog sunaikina senąjį Tokiją. Visuomet buvęs savo draugo Kanedos šešėlyje, Tetsuo, priešinda-

masis kariuomenei, pradeda beatodairiškai naudotis
savo galiomis ir tampa šių galių auka – jo kūnas groteskiškai mutuoja ir kartu pražudo ne tik Tetsuo, bet
ir Kanedą. Filmo pabaigoje sutrikusios Tetsuo galios
su Akiros pagalba yra šiaip ne taip suvaldomos, o
pats Tetsuo pranoksta žmogiškumo ribas ir iki galo
įvaldęs savo galias tampa didžiuoju sprogimu kitoje
visatoje) bei 1995 metais pasirodęs Dvasia šarvuose
(Ghost in the Shell – kitaip nei Akiroje, filme pasakojama apie griežtą mokslinį kūno modifikavimą. Pasaulis valdomas milžiniško elektroninio tinklo, kuris
yra įsiskverbęs į daugumą kasdienio gyvenimo elementų. Žmonija sąmoningai pasirenka pakeisti savo
biologinius organus į kibernetines smegenis ar net
visus kūnus. Filmo ašis yra karininkė Motoko Kusanagi – kiborgė, kuriai yra skiriama užduotis sugauti
kibernetinį kompiuterinį piratą, pavadintą Lėlininku. Filmo pabaigoje išaiškėja, kad Lėlininkas – tai
dirbtinis intelektas, kariuomenės sukurtas ginklas,
kuris pasiekė sąmoningumą ir, negalėdamas patirti
mirtingumo ar daugintis, negalėjo būti ir gyvybės
forma. Lėlininkas tokių, tik gyviesiems neišvengiamų tikslų pasiekia, kai su Kusanagi visiškai susijungia savo sąmones tinkle ir taip gimsta nauja sąmonė.
Filmo pabaigoje sulūžęs Kusanagi kiborgo kūnas
pakeičiamas vaiko kūnu ir filmas baigiasi jam simboliškai žvelgiant į miesto horizontą ir naują pradžią).
Abu šie filmai, nagrinėjantys žmogaus egzistenciją ir
robotų vietą distopinėje visuomenėje, nors ir sukurti pasitelkus skirtingas priemones, pasiekia panašių
rezultatų kaip ir Bėgantis skustuvo ašmenimis. Viename pirmųjų ir ryškiausių cyberpunk mokslinės fantastikos stiliaus filmų Bėgantis skustuvo ašmenimis
vaizduojamos ateityje dirbtinai sukurtos protingos
būtybės – androidai, kurie vadinami replikantais. Jie
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dirba pavojingus darbus Žemės kosmoso kolonijose.
Tyrell Corporation gaminamų replikantų paskutinė
karta Nexus-6 atrodo visiškai taip kaip ir žmonės,
yra fiziškai stipresni ir greitesni, tačiau neturi empatijos bei emocijų. Replikantai po maišto Žemėje
atsiduria už įstatymų ribų. Už jų „išvalymą“ Žemėje atsakingi specialūs policijos padaliniai – likvidatoriai (Blade Runners). Jie turi išnaikinti išlikusius
replikantus. 2019 metais ypač žiauriai ir klastingai
replikantų grupei, įsikūrusiai Los Andžele, sugauti
pašaukiamas Dekardas (aktorius Harisonas Fordas).
Nuo garso atsiradimo kino filme trečią XX amžiaus dešimtmetį, fantastinių filmų kūrėjai stengėsi
išnaudoti garsines galimybes kuo originaliau perteikiant nežemiškos atmosferos įspūdį, suteikiant
filmo žiūrovui ne šio pasaulio potyrių. Penktą XX
amžiaus dešimtmetį Holivude prasideda fantastinių
filmų aukso amžius. Filmų garso takeliams kurti pasitelkiami įvairiausiai instrumentai: nuo teremino3
iki Marteno bangų4. Tokiais instrumentais išgauti
klaikaus, plaukiančio ir bematerinio skambesio garsai suteikė įtaigaus nežemiško garso įspūdį.
Visas 1956 metais Fredo M. Wilcoxo režisuoto
fantastinio trilerio Uždraustoji planeta (Forbidden
Planet) garso takelis remiasi savadarbiais elektroniniais muzikos instrumentais, sukurtais eksperimentuotojų brolių Louis ir Bebe Barronų. Šio filmo
garso takelis pradėjo formuoti naują požiūrį į filmo
garso orkestravimo galimybes, nes visas filmo muzikinis-foninis garsas buvo sukurtas išskirtinai elektro42

niniais instrumentais, nenaudojant jokio tradicinio
instrumento.
Apie šeštą XX amžiaus dešimtmetį tarp kompozitorių pradeda populiarėti dabartinio sintezatoriaus
pirmtakas. 1971 metais sukurtame Stanley Kubricko5
filme Prisukamas apelsinas (A Clock Work Orange)
kompozitorė Wendy Carlos filmo garso takelyje panaudoja gerai visiems žinomų klasikinių kūrinių fragmentus, tačiau atliktus sodraus skambesio sintezatoriumi.
1982 metais graikų elektroninės muzikos kompozitorius Vangelis6 laimėjo Oskarą geriausio originalaus filmo muzikinio takelio kategorijoje už
savo elektroninę muziką, sukurtą Hugho Hudsono
filmui Ugnies vežimai (Chariots Of Fire). Taip jis sustiprino elektroninės muzikos populiarumą ir paplitimą kitų filmų garso takeliuose. Elektroninė muzika
nebebuvo tik kaip viena iš įdomesnių alternatyvų atlikti žinomus klasikinius kūrinius ar sukurti keistai
skambančių, neapibrėžtų garsų pastišą.
Kai režisierius Ridlis Scottas paprašė Vangelio
sukurti muziką jo režisuojamam fantastiniam filmui Bėgantis skustuvo ašmenimis, kaip galėjo manyti
dauguma, kompozitorius net neturėjo idėjos, pasitelkęs elektroninę muziką, sukurti tipinius fantastiniams filmams būdingus muzikinius fragmentus.
Sintezatoriais kuriama elektroninė muzika jau ne
vienus metus buvo neatsiejama Vangelio kūrybinės
išraiškos priemonė, kuria jis kur kas lengviau ir optimaliau kūrė ir improvizavo simfoninės apimties
kūrinius be simfoninio orkestro.
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Labiausiai pastebimas veiksnys iš Bėgantis skus
tuvo ašmenimis įspūdingo skambesio garso takelio
yra tai, kad kompozitorius instinktyviai sugebėjo
užfiksuoti filmo scenų specifinius vizualinius momentus ir juos įprasminti filmo muzika. Stebėdami
dangų skrodžiančias mašinas Los Andželo panoramoje, galime pajusti jų variklių ūžesį, susiliejantį į
bendrą girdimos, tarsi levitacinės, muzikos visumą.
Technologiniai ir architektūriniai filmo elementai
taip pat turi savo skiriamuosius garsus, kurie bendrai
prisideda prie sodraus ir intensyvaus viso filmo garsinio piešinio kūrimo. Filmo pradžios scenoje, kai
Tyrello korporacijos vadovo kabinete milžiniški poliarizuoti stiklai niaukiasi mažindami dienos šviesą
patalpoje, filmo muzikinis elektroninis garsas susilieja su besitraukiančių žaliuzių mechanizmo ūžesiu.
Taigi filmo Bėgantis skustuvo ašmenimis garso takelio muzika tolygiai susilieja su mechaniniais garsais.
Muzikinės temos meilės preliudui, kuris girdimas filmo veikėjams Rikui Dekardui ir Reičelei
(aktorė Marya Young) pradėjus jausti vienas kitam
naujus jausmus, Vangelis naudoja elektroninės muzikos išraiškos galimybes kuo tiksliau perteikti abiejų
veikėjų netikrumo, nepasitikėjimo jausmą, baimę
prisipažinti apie atsiradusius jausmus. Keičiantis veikėjų emocinei būsenai, muzika tolygiai progresyviai
kinta. Visas muzikinis meilės motyvas baigiasi aistringa ir sodria saksofono tema, kuri žiūrovui galų
gale atskleidžia, kad tai buvo dviejų žmonių užgimusi meilė. Žiūrovas jaučia įtampos atslūgimą, kai pradedamos demonstruoti abiejų veikėjų žmogiškosios

emocijos (nors, kaip vėliau išaiškėja, vienas iš jų toks
ir nėra). Muzika kuriama tiesiai ją įrašant – Vangelio
improvizacijos momentu. Kompozitorius tiesiogine
improvizacija atsako į matomas filmo scenas.
Vangelio muzika itin svarbi priešpaskutinėje –
kulminacinėje filmo scenoje, kai ant pastato stogo
pliaupiančio lietaus fone Dekardas vejasi savo tariamą priešą replikantą Rojų (aktorius Rutgeris Hayeris). Gaudybių kulminacijoje galų gale Rojus suvokia, kad pastangos prailginti savo gyvenimą dūžta
į šipulius gelbstint Dekardo gyvybę. Greičiau nei
publikai tokiu momentu pasiruošus išgirsti baigiamuosius trimitų garsus, skelbiančius filmo pabaigą,
muzika tolygiai virsta sielvartingu garsų sūkuriu,
kuris atskleidžia replikanto dvasinę būseną. Nebus
jokio nelogiško paskutinės minutės įvykių pasisukimo, kai viskas gali baigtis ilgai ir laimingai visiems.
Rojaus rankose matome spurdantį balandį, kurį jis
rado ant stogo. Replikantui mirštant jo sauja atsileidžia ir matome suplasnojančius balandžio sparnus.
Būtent šioje vietoje, ne visada žiūrovui pastebimai,
Vangelio elektroninės muzikos kuriami garsų sąskambiai atskleidžia perėjimą tarp gyvybės ir mirties
bei įkalinimo ir išsilaisvinimo. Taip muzikai peraugant į plačios apimties garsinius klasterius, fanfaras – vientisą herojinę temą, skirtą replikantui Rojui,
kuris kulminacinėje filmo scenoje pademonstravo
daugiau žmoniškumo nei tikrieji žmonės.
Klausantis filmo Bėgantis skustuvo ašmenimis
garso takelio, juntamas tik Vangelio muzikai būdingas dvilypiškumas, netikėto posūkio nujautimas, – ji
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Filmo Bėgantis skustuvo
ašmenimis kadrai

be pradžios ir pabaigos. Natūralios tėkmės ir organiška. Toks pojūtis susidaro kompozitoriui tarsi imituojant jau girdėtus klasikinius muzikos instrumentus. Grindžiant filmo garso takelį aptakiais, sodriais
antiritmiškais garsais, jų dariniais, žiūrovui kyla
nuojauta, kad jis tai jau kažkur yra girdėjęs. Tačiau
nėra jokių primityvių kvadratiško ir žemiško instrumentų skambesio atliekant iš anksto apgalvotus
dirbtinus muzikinius motyvus asociacijų. Taigi susidaro įspūdis, kad girdime muziką ir įvairius ją skleidžiančius instrumentus ne iš netolimos praeities, o
tarsi iš artimos ateities.
P. S. 1995 metais sukurtas Japonų animacinis
filmas Dvasia šarvuose netikėtai susilaukė Holivudo
dėmesio. Kovo 31 dieną su populiariausia šių laikų aktore Scarlett Johansson pagrindinės veikėjos
vaidmenyje pasirodys originalaus filmo perdirbinys,
kuris, deja, pasmerktas finansinei sėkmei tapdamas
blokbasteriu. Tikėkimės, kad filme naudojami specia
lieji efektai bus tiesiogiai proporcingi filmo emociniam turiniui, – tai išgelbėtų dar vieną pinigų darymo
filmą nuo užmaršties. Retas atvejis, kai pažangūs kinematografiniai stebuklai kino ekrane eina koja kojon
su nebanaliu siužetu, originaliu scenarijumi ir neklišine aktorių vaidyba. Tikėkimės, kad šis filmas bus būtent toks. O jei ir ne, tai ir nebūtų buvę labai netikėta.
1

Philipas Kindredas Dickas (1928–1982) – vienas žymiausių XX amžiaus rašytojų fantastų. Pagal Dicko romaną Ar
androidai sapnuoja elektrines avis sukurtas pagarsėjęs filmas
Bėgantis skustuvo ašmenimis (1982), kuriame pagrindinį
vaidmenį atliko Harisonas Fordas. Ne mažiau garsus yra ir
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filmas Viską prisiminti (1990) su Arnoldu Schwarzeneggeriu,
taip pat sukurtas rašytojo apsakymo motyvais.
Apsakyme pasakojama apie tai, kaip po branduolinio karo
nualintame ateities pasaulyje beveik neliko gyvūnų, todėl
žmonės, negalėdami susitaikyti su tokia padėtimi, kuria elektroninius jų pakaitalus. Rikas Dekardas irgi turi elektrinę avį,
bet jai išlaikyti reikia daug pinigų. Tada ir pasklinda žinia
apie nelegaliai Žemėn sugrįžusius androidus, kuriuos žūtbūt
reikia sunaikinti...
Seniausias elektroninės muzikos instrumentas, nuo kurio
prasidėjo elektroninės muzikos raida. 1919 metais šį instrumentą sukūrė rusų išradėjas Leonas Tereminas. Tai buvo
pirmasis instrumentas, kuriuo galima groti net neprisilietus.
Tereminą sudaro du radijo dažnio generatoriai ir dvi metalinės antenos. Elektriniai signalai teremine yra sustiprinami ir
iškart siunčiami į garsiakalbį.
Tai 1928 metais prancūzų muzikanto Maurice’o Matenot su
termenvokso kūrėju Leonu Tereminu sukurtas instrumentas –
Ondes Martenot. Tai vienbalsis elektroninės muzikos instrumentas su 7 oktavų klaviatūra, be to, su žiedu ant siūlo, kuris
užmaunamas ant smiliaus.
1928 metais Bronkse (JAV) gimęs vienas garsiausių visų laikų JAV kino režisierių ir prodiuserių, pakeitęs filmo suvokimą, pritaikęs daugybę naujovių ir palikęs gilų pėdsaką kino
industrijoje.
Evangelos Odysseas Papathanassiou – 1943 metais Graikijoje gimęs elektroninės ir klasikinės muzikos kompozitorius
bei atlikėjas, pasivadinęs Vangeliu, – tai vardo Evangelos deminutyvas.

Rengiant straipsnį remtasi:
W. Brooker. The Blade Runner Experience. – Wallflower, London, 2005.
S. Bukatman. BFI Modern Classics: Blade Runner. – British Film
Institute, London, 1997.
P. M. Sammon. Future Noir: the Making of Blade Runner. –
Orion Media, London, 1996.
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