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Regimantas Tamošaitis: Mes esame gyvenimo artojai,
ne vartotojai. O poezija yra vartai į gyvąjį gyvenimą,
gal ir į sielą.
Linartas Tuomas: Gamta bus sutvarkyta ir gyvūnai
išlaisvinti tik tada, kai žmonės patys išsilaisvins ir
išlaisvins vieni kitus.
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ArtVilnius’17.
Poslinkis į tūrį ir performatyvumą
Birželio 8–11 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vyko kasmetinė tarptautinė
šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius“. Šis renginys
organizuotas jau aštuntą kartą.
O aš šioje mugėje lankiausi šeštą kartą. ArtVilnius’17 dalyvavo 55 galerijos, 200 menininkų iš 20
pasaulių šalių. Per keturias dienas apsilankė 22,5
tūkstančio lankytojų ir buvo parduota daugiau nei
200 meno kūrinių už 280 tūkst. eurų. Šie rezul
tatai aplenkė praėjusių metų statistiką. Ir kodėl aš
pradedu nuo skaičiukų? Nes, man pasirodė, jog
daliai žmonių jie labiausiai rūpi. Matyt, nemaži
skaičiukai. Džiugu, bet vis dėlto liksiu prie savo
nuomonės, kad kokybė svarbiau už kiekybę.

kate, mitiniai minotauras ir kentaurė. Kiek silpniau,
mano nuomone, atrodo tapyba. Ne visai žmogiškų
veido bruožų simpatiškos būtybės drobėse tampa
dar labiau ateiviškos ir vienodos, atsiranda purvinų
atspalvių, kompozicinių abejonių, kontūro.
Abstrakti V. Lingio tapyba taip pat neabejotinai
atpažįstama ir charizmatiška, kiek dekoratyvi. Balto
dažo pusnynuose išnyra subtilios linijos, mentele tepami spalvoti plotai. Daugiasluoksniškumas kuria
miražus ir iliuzijas, neapibrėžtume vaidenasi konkretybės. O retsykiais konkreti figūra iš tiesų yra užkoduota drobėje (pavyzdžiui, moters aktas paveiksle
Pievoje). P. Gailius abstrakcijose mėgavosi formų
plastika, įvairiomis dažo savybėmis: jo klampumu,

Statistikos kalba
Kokybės, žinoma, būta. Tačiau kiek nemalo
niai nustebau, išvydusi, jog kai kurios galerijos tuos
pačius autorius pristatė jau nežinia kelintus metus
iš eilės, o kitos žengė žingsnį dar toliau ir ekspona
vo net tuos pačius kūrinius. Pabandysiu ir aš rašyti
statistikos kalba. Štai Menų tiltas trečius metus iš
eilės pristato Rūtą Jusionytę, Vytenį Lingį – ket
virtus metus, o Praną Gailių – bent šeštus (gal ir
daugiau, remiuosi turimais katalogais).
Žinoma, R. Jusionytės zoomorfinės būtybės
nepaprastai žavios. Dailininkė turi savitą braižą,
ypač atpažįstamą pagal veidų panašumą. Afrikietiško tipažo gaivališka moteris blizgančia bronzine oda
ir mąsliu žvilgsniu. Valsą šokanti terakotinė pora.
Labai dinamiška, kompoziciškai subtili Carlo Gustavo Jungo suformuluotų archetipų – anima ir animus – interpretacija. Berniukas su vėžliu, moteris su

Rūta Jusionytė. Moteris (bronza; 2017)
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Dailė
gruoblėtumu, perregimumu. Tapybą P. Gailius derino su dažyba ir braukyba kitu teptuko galu.

Skundo ironija
Tad gėrėtis tikrai yra kuo. Tačiau galerijai Menų
tiltas priklauso beveik 30 autorių. Tad kodėl pristatinėjami vis tie patys? Galbūt jie yra perkamiausi.
Suprantu, mugė yra ne paroda ar ne tik paroda. Bet
kodėl nepabandžius sukurti paklausos kitiems autoriams? Kita vertus, ši galerija orientuojasi į modernistinius, jau pripažintus kūrėjus. Tad galbūt toks
galerijos pasirinkimas meno mugėje apsiriboti trimis
pavardėmis turi labai praktinių argumentų.
Postmodernizmą proteguojančiai mugei atrenkami aktualiausi kūrėjai. Labai palaikau mugės organizatorių idėją akcentuoti būtent postmodernų,
sunkiau rinkoje parduodamą meną, mėginti surasti
jam klientus. Tačiau gal verčiau tegu salėse atsiranda
praeities kūrėjų paveikslai nei vėl tie patys, matyti ir,
kad ir kokie nuostabūs, jau imantys kiek erzinti? Bet
čia tik mano nuomonė. Ironiška ir paradoksalu, jog
pati kartojuosi. Ir vėl kartoju skundą apie besikartojančius autorius ir kūrinius...

Remigijus Kriukas ir Indrė Stulgaitė-Kriukienė. 4 dienos
Marse (instaliacija; 2017)
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Pranas Gailius. Iš ciklo Saulėkaitoje (kartonas, akrilas; 1998–2004)

Nežemiškas grožis
Na, bet pereikime prie džiugesnių mugės aspektų. Pati maloniausia staigmena – Dusetų dailės galerijos ir Kultūros centro ekspozicija. Zarasų rajone
įsikūrusi galerija parengė tokį kūrinį, kuris kuo puikiausiai galėtų atstovauti Lietuvai Venecijos bienalėje. Nesu tikra, ar instaliacija 4 dienos Marse yra komerciškai patraukli, bet šis stendas tiesiog užgniaužė
kvapą. Įeinu į kone aklinai tamsią patalpą ir visiškai
prarandu orientaciją – bandau suvokti, kur esu, kur
eiti ir ką matau.
Atrodo, jog patekau į vakuumą, dingo visas
mugės šurmulys ir blizgesys. Rodos, dingo ir žemės
trauka, apėmė nesvarumo būsena, tuoj pakilsiu.
Atsipeikėjusi nedrąsiai žengiu gilyn. Baugu. Ir nežemiškai (matyt, marsiškai) gražu. Po blausiomis lempomis, rodos, levituoja aptakių formų skulptūros.
Matyt, stiklinės, bet gal ir iš kitoje planetoje rastų
medžiagų. Šviesa tiesiog varva slidžiu paviršiumi,
objektai atgyja. Pasijuntu lyg mokslinės fantastikos
filme ar tiksliau jo išsipildyme, tapime realybe. Man
šis kūrinys pasirodė pats įsimintiniausias, profesionaliausias, konceptualiausias. Džiaugiuosi, kad taip
pasirodė ir komisijai bei daugumai lankytojų.

Dailė

Povilas Ramanauskas. Lanksčioji tapyba (instaliacija; 2017)

Julita Malinowska. Pokalbis (drobė, aliejus; 2017)

Septynios geriausios?

skirtingas ekspozicijas, tad komisijos sprendimas neskirstyti jų šiuo atžvilgiu puikus.
Kita vertus, visoms joms buvo taikyti tie patys
kriterijai. Spaudos konferencijoje E. Parulskis teigė,
jog „renkant geriausias galerijas buvo akcentuota
maksimali intriguojanti jungtis tarp pristatomų kūrinių koncepcijos, siužeto, kūrybiškumo ir eksponavimo sprendimų“. Atsižvelgta į galerijos menininkų
atrankos kriterijų taktiką. Stebėta, kad eksponuojamų darbų kokybė, estetika nedisonuotų su mugės
misija – kūrinių pardavimu. Ne visai suprantu, kaip
estetika gali disonuoti su pardavimo siekiu ar galimybe, bet palikime finansinius reikalus nuošalyje.

Dusetų galeriją kaip vieną iš septynių geriausių
(jų negraduojant) paskelbė komisija, kuriai pirmininkavo menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis, o
ją sudarė: menotyrininkai dr. Virginija Vitkienė,
Ernestas Parulskis ir menininkai Deimantas Narkevičius bei Žilvinas Landzbergas. Dusetų galerija tapo
ir rinktine žiūrovų galerija, o jos pristatyti autoriai
Remigijus Kriukas ir Indrė Stulgaitė-Kriukienė lankytojų pripažinti – be konkurencijos – geriausiais.
Ne visuomet (sakyčiau, net retai) mano nuomonė
sutampa su komisijų sprendimais. Galbūt man pritrūksta skonio, sampratos, žinių ar patirties. Tad dar
kartą džiaugiuosi, kad šis puikus kūrinys neliko nepastebėtas.
Pritariu ir komisijos sprendimui šiemet apdovanoti ne dvi (vieną geriausią Lietuvos ir vieną
užsienio), o septynias galerijas. Tačiau man pasirodė, jog įvertintosios parengė labai skirtingo lygmens
stendus. Pritariu jų neskirstymo nuo geriausios iki
prasčiausios (iš geriausių) principui ar labiau tokio
principo idėjai, jos demokratiškumui, draugiškumui, konkurencijos skatinimo atsisakymui. Bet tokiu atveju kyla teisingumo klausimas. Tačiau galbūt
klystu. Išrinktos galerijos pristatė kone radikaliai

Moteriška elegancija
Man vis dėlto knieti kategorizuoti. Vadovaujuosi komisijos išvardytais ir, greičiausiai, dar ir savo
subjektyvių preferencijų kriterijais. Pirmą vietą,
žinoma, skirčiau minėtai Dusetų galerijai. Sidabro
medalį įteikčiau VDA galerijai Argentum. Ši galerija
pristatė metalo menininkę Birutę Stulgaitę ir sukūrė
itin elegantišką, estetišką, prasmingą ir vientisą ekspoziciją. Pasišiaušęs irstantis kampas, pagal magneto
dainelę šokančios rūdys, magnetu sutvirtinti kryžiai,
šešėliu nukryžiuota vinis. Nerūdijančio plieno ma3

Dailė
lūnėlis ir išdžiaustyti geležiniai Šviesokaitos skalbiniai. B. Stulgaitės konceptualumą, simbolinę kalbą
ir gilumą ypač išduoda jos perdirbiniai: peteliškės,
pagamintos iš KGB būstinės teritorijoje rastos geležies, torsas, nukaldintas iš Vilniaus Šv. Kazimiero
bažnyčios kupolo.
Aistės Kisarauskaitės galerija namuose Trivium – naujai, savitai, šiuolaikiškai atkurta sovietmečio tradicija. Sovietmečiu parodos pas patikimus artimuosius ir bičiulius buvo kone vienintelė
galimybė skleistis nonkonformistinėms idėjoms ir
raiškoms. Dabar – tai galimybė neskubėti, daugiau
diskutuoti, vietoj prašmatnumo rinktis jaukumą.
A. Kisarauskaitė parodoje pristatė savo pievų piešinius, Severijos Inčirauskaitės-Kriaunevičienės Turisto pusryčius estetiniam alkiui numalšinti. Tai – ant
surūdijusių konservų dangtelių kryželiu išsiuvinėti
drugiai, šiukšlių, taršos susitikimas su gamta. Šiai
galerijai įteikčiau nesurūdijusią bronzą. Gamtinės
tematikos kūrinius itin vienijo gyvi sodinukai, o jų
išdėstymas ant stilizuotos, improvizuotos palangės
susišaukė su galerijos namuose statusu, kūrė neįpareigojančią atmosferą.

Žvaigždžių lietus
Toliau eitų Meno parkas. Ši ekspozicija kviečia
pakelti akis nuo žemės ir su drugiais skristi į kosmines erdves. Į šią darnią ekspoziciją įeina Patricijos

Anna Vasof. Paprastas (video; 2014)
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Gilytės videoinstaliacija, pasakojanti planetos istoriją. Nesiekdama mokslinio tikslumo, autorė savo
evoliucijos versiją pateikia per įamžintų žvakelių
mirgėjimą. Pasakojimas mums šnibždamas vizualiai, ženklų kalba, paslapčia. Tai primena švyturių
ir laivų komunikaciją ar vaikų bendravimą junginėjamos šviesos šifru. Ypatingą rezonansą ir simbiozę tarpusavyje kuria Rosandos Sorakaitės ir Povilo
Ramanausko tapyba. R. Sorakaitė galaktikos fone
stebi krintančias žvaigždes, norai išsipildo, mėnuliai
tampa du, sproginėja fejerverkai. Ant P. Ramanausko instaliacijos atsispindi lempų žvaigždės. Plast
masinių drobių paviršiumi vilnija dažų versmės.
Čia derėtų pridurti, jog P. Ramanauskas absoliučiai
pelnytai buvo apdovanotas kaip geriausias jaunasis
menininkas iki 35 metų.
Na, o užsienio galerijos šiame septynete man
pasirodė silpniau. Gal dėl atpažįstamų pavardžių,
kokio nors liguisto patriotizmo, o gal objektyviai,
remiantis kokybiniais parametrais. Stalowa galerija
iš Varšuvos pristatė savo tradicinius menininkus,
atiduodama duoklę šiuolaikiniam realizmui ir dailės
istorijai. Foku galerija iš Talino dvelkė maskulinizmu, drauge jį ir ironizuodama. Manęs visiškai
nesužavėjo paskutinė apdovanota galerija, atvykusi
taip pat iš Latvijos, – Kuldīga Artists’ residence. Šioje ekspozicijoje tvyrojo dar slogesnė, nemalonesnė
atmosfera. Karaliavo šventvagystės, pornografiniai

Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė. Donaldo nuotykiai (gręžimas, vi
rinimas, klijavimas, siuvinėjimas kryželiu; 2016)

Dailė

Mindaugas Navakas. Bokštas G (skulptūrinis objektas; granitas;
2016)

atspalviai, satanizmo imitacija. Nemanau, kad esu
labai konservatyvi, davatkiška, bet tai jau kvepia
beskonybe, noru lengviausiu keliu išlikti žiūrovo atmintyje ir apskritai pasenusia, nebeįdomia, abejotina menine tendencija.
Geriausiu menininku mugės komisija išrinko
skulptorių Mindaugą Navaką. Jo skulptūra Bokštas G monumentali, atšiauri, bet estetiška, tiesiog
įauganti į aplinką. Kitaip sakant, tipinė M. Navako
skulptūra. Nesu tikra, ar dėl šio kūrinio M. Navaką
būtų galima tituluoti geriausiu meno mugės menininku, bet jis neabejotinai yra vienas geriausių Lietuvos menininkų. Raimondos Sereikaitės kūrinys
#selfie paskelbtas geriausia instaliacija. Šis darbas, be
abejo, labai savalaikis, kupinas šios meno mugės dvasios ir patrauklus savo interaktyvumu.

nių (šalia skulptūrų iš Mėnulio) – Sarah’os Haddou
performansas Chiazmas. Autorė iš Prancūzijos tris
dienas iš eilės po šešias valandas palaidodavo save
kryžiuje ir kentėjo už viso pasaulio kūrėjų menines
nuodėmes kokybei. Neką mažiau ypatingas buvo ir
Beno Šarkos performansas Atmata. Tai – dviejų laukinių molio žmonių istorija. Jų meilė ir neapykanta
saksofono ritmu, skudurinė oda ir dulkių debesys.
Das Vegas performansas Meno vertė: aukcionas
konceptualiai kėlė mugei aktualius klausimus. Šios
aukciono parodijos metu akcijos dalyviai galėjo kelti
sumas ir įsigyti... patį skaičių, išspausdintą menininko. Buhalterė viską fiksavo knygoje. Stebint šį absurdo teatrą, kilo įvairių klausimų, vidinių prieštaravimų, minčių apie meno rinką, simbolinę vertę, net
oro kaip suvenyro pardavinėjimą (reklama: žinau
vietą, kur skardinėje pardavinėjimas lietuviškas oras.
Pasityčiojimas, akiplėšiškumas ar puikus humoro
jausmas?).

Vaikiškai tyru Taku
Kiek mažiau patiko rėksmingas, vaikiškas, bet,
tiesa, žaismingas, simptomiškas Monikos Dirsytės performansas Niekas neatims manęs iš manęs.
M. Dirsytė, kaip ir anksčiau, nagrinėja moters emancipacijos, tvirtos asmenybės tematiką, naudoja verbaliką, decibelus (riksmą). Rubiko kubuose važinėja

Absurdo teatras
Tęsiant gerąsias naujienas. Šiemet pasistengiau
pamatyti visus performansus ir likau jais patenkinta. Įsimintiniausias, dar vienas įspūdingiausių kūri-

Sarah Haddou. Chiazmas (performansas; 2017)
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Jonas Aničas. Be pavadinimo (metalas, plastikas; 2017)

Marija Griniuk. Nekūnas (performansas; 2017)

Erik Alalooga. M_M_M_M projektas Monotoniškas košmaras
(performansas; 2017)
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Monika Dirsytė. Niekas neatims manęs iš manęs
(performansas; 2017)

aktoriai, skamba kompiuterinių žaidimų muzika, pasitelkiama choreografija, viską įrėmina futbolo vartai.
Vaikiško tyrumo ir naivumo aura buvo apgaubtas ir Marijos Griniuk performansas Nekūnas. Ratuoti batai ir mašinėlės, pakinkytos spalvotais pieštukais ir flomasteriais, palikinėjo šliūžes. M. Griniuk
piešė kartu su mechanika, kėlė autorystės klausimą,
tokį aktualų šiais photoshopinio meno laikais. Visiškai priešingas Raulo Rajangu performansas Žudiko
laidotuvės. Žvėris, kur eita šokiravimo nuogybėmis,
politikavimo ir nemotyvuotų veiksmų sekos keliu.
Tako kūrinių grupę sudarė ne tik aptarti performansai, bet ir netikėti, į programas neįtraukti miniperformansai (pavyzdžiui, Eriko Alalooga muzikavimas steampunk’išku aparatu) bei stipri skulptūrų ir
instaliacijų ekspozicija, pabirusi per įvairias sales ir net
išėjusi į lauką. Tai: Jono Aničo į meno kūrinius perdirbtos šiukšlės, Roberto Antinio jaunesniojo sužymėtos plytos, Bionics šviesos ir garso instaliacija, Tadao
Cerno įspūdingų gabaritų balionai, Andriaus Ermino
ietys, Nerijaus Ermino mėsos, Kęstučio Grigaliūno
vaikų žaidimų aikštelė nevaikams, Severijos Inčirauskaitės-Kriaunevičienės išsiuvinėti animacinio filmuko
herojai, Aistės Kanapickaitės galvą susukantys virtualios realybės vaizdiniai, Petro Mazūro postindustrinis
peizažas, Mykolo Saukos milžinai ir t. t.

Dailė
Projektiniai džiaugsmai ir liūdesiai
Dėmesio vertas, labai įkvepiantis kūrinys – Jono
Meko vizualiųjų menų centro pristatytas avangardinio kino krikštatėvio filmas Ištraukos iš laimingo
žmogaus gyvenimo. Šiais metais J. Mekui sukanka 95
metai, o ši juosta videomenininko sukurta 2012 metais, švenčiant 90-ąjį gimtadienį. Padriki vaizdai iš
autoriaus praeities, ištraukos iš dienoraščio ir ramus,
išminties kupinas J. Meko balsas.
Dar vienas projektų salėje laukęs džiaugsmas – iš
Vokietijos atvykusi Videonalė, atvežusi 13 menininkų videokūrinius. Tarp jų – ir juokingi vaizdeliai, ir
estetinę ekstazę keliantys reginiai, ir nepaprastai įdomi dokumentika. Išradingi meniniai sprendimai, sutraukantys naratyvą, jį perteikiantys šiuolaikiniu šokiu ar atkartojant kompiuterinių žaidimų veikėjus.
Bet šių videodarbų peržiūrai prireikė keturių valandų, tad ir jų apžvalgai prireiktų atskiro teksto. Tačiau
projektų salėje jau ne pirmą kartą nuvylė Lewben art
foundation išeivių autorių kolekcija. Matyt, tiesiog
nesu tokio šalto ir padriko meno gerbėja.

Tadao Cern. Juodi balionai (PVC, oras, helis, virvės; 2016)

***
Taigi, pagrindinės ekspozicijos kiek nuvylė.
Nors nereikėtų taip drąsiai to teigti – būta ir čia
nemažai sėkmingų stendų ir kūrinių, šviežumo ir
gaivos, kokybės ir profesionalumo. Daugumos jų nesugebėjau sutalpinti į šį tekstą. Tačiau paveikiausia
pasirodė Tako instaliacijų, skulptūrų ir performansų
ekspozicija bei videodarbai. Beje, šių darbų gerokai
daugiau nei ankstesniais metais, jei vėl grįžtume prie
skaičių. Iš tiesų, juk šiuolaikinis menas ir juda šiomis
kryptimis, tad galbūt organizatoriai ar/ir galerijų
savininkai įrėminto formato paveikslams tiesiog skiria mažiau dėmesio, gal patys autoriai ima išsikvėpti
ir kartotis, o gal man taip tik pasirodė.
Nepaisant visų trūkumų, mano išsakytos kritikos,
buvo smagu, naudinga, įdomu ir kone reikalinga pasiskirti sau trijų dienų meno terapiją. Ne tokią, kuri
liūliuoja ir guodžia, o tokią, kuri rūpi, kelia klausimus,
į dalį jų atsako ir kažkuo net piktina... Ir vėl su smalsumu ir viltimis imu laukti kitų metų ArtVilniaus.

Robertas Antinis (jaun.). Punktyras (nedegtas molis; 2017)

Andrius Erminas. Dangčiai (skulptūra, instaliacija; 2017)
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Muzika

Domantas Milius

Laisvė džiazui
Jazz – tai muzikos stilius, gyvenimo būdas,
aistros išraiška. Jazz žodžio kilmė nėra vienareikš
mė. Vieni mano, kad nuo XIX amžiaus vidurio jis
buvo vartojamas ekspresijai ar seksualinei aistrai
išreikšti. Kreolai panašaus skambesio žodį vartojo
medžioklei apibūdinti ar nusakyti savo seksualines
aistras. Afrikoje jis simbolizuoja būgnų gaudesio
aidą. Taip pat yra svarstymų, kad jazz galima sie
ti su žodžiais jism arba gism, reiškiančiais dvasią,
energiją, užsidegimą. Kiti įžvelgia sąsajų su prancū
zišku žodžiu jaser – plepys arba chaser – vaikymasis,
medžioklė. Tačiau labiausiai tikėtina, kad žodžio
kilmė tiesiogiai siejasi su 1900 metais Jungtinėse
Amerikos Valstijose plakatuose vartotais žodžiais
„Razzy Dazzy Jazzy Band“ arba gaidų viršeliuose
„That funny Jas band from dixieland“.
Džiazas susiformavo XIX a. pabaigoje – XX a.
pradžioje iš afroamerikietiškos muzikos, kuri api
ma Afrikos ir Europos muzikines tradicijas. Džia
zo muzika per ypač trumpą egzistavimo laikotarpį
smarkiai evoliucionavo: nuo paprasto namų muzi
kavimo jis išsiplėtojo iki profesionalaus ir virtuo
zinio džiazo su daugybe muzikinių interpretaci
nių porūšių. Nuo populiariojo (tikrojo, grynojo,
senojo) iki filosofinio ir, iš pirmo žvilgsnio, pad
riko, kuriame pauzės, atlikėjo veido mimikos ir
beryšiai harmoniniai pasažai neturi nieko bendra
su tikrosiomis džiazinės muzikos ištakomis nei har
moniniu, nei ritminiu, nei idėjiniu lygmeniu.
1913 metais San Fransisko žurnale The Bulletin pirmą kartą yra pavartojamas jazz terminas.
Džiazo muzikos stilius egzistuoja jau daugiau nei
šimtmetį, tačiau bendro sutarimo ir aiškaus jo
apibrėžimo lyg ir nėra. Tačiau bendrine prasme
džiazas – tai profesionali improvizacinės muzikos
8

rūšis, susiformavusi XIX ir XX amžiaus sandūro
je. Jos muzikinės išraiškos priemones ir skambesį
suformavo Afrikos ir Europos muzikinių tradicijų
susidūrimas. 300 metų trukęs abiejų Amerikos so
cialinių kultūrų, tai yra juodaodžių vergų iš Vaka
rų Afrikos ir Europos išeivių, naujųjų amerikiečių,
nutautinimas suformavo naują muzikinę kultūrą –
afroamerikietišką muziką. Susiformavęs juodųjų
ir baltųjų žmonių muzikinių kultūrų sąveikoje, jis
kinta ir evoliucionuoja tapdamas vitališka, nuolat
besitransformuojančia muzikos rūšimi, kuri sujun
gia išraišką, specifinio skambesio žmogaus balsą,
savitą muzikinį ritmą. Kitaip nei senųjų epochų –
baroko, klasicizmo, romantizmo – muzika, džiazas
yra gyvas ir nuolat kintantis, apimantis įvairias pra
eities ir dabarties muzikines kultūras ir sroves, taip
tapdamas ateities muzikine kultūra.
Nuo pagrindinių džiazinės muzikos išraiškos
priemonių neatsiejama reguliari metro ritminė
pulsacija, vadinamasis ground beat, kuriam skiria
mas esminis vaidmuo ir nuo metro ritminės pul
sacijos nukrypstantys melodiniai akcentai off beat.
Džiazinėje muzikoje dominuojantis swingas – spe
cifinis melodinių linijų ritmikos nesutapimas su pa
grindiniu pulsu, kuriantis nuolatinį siūbuojančio,
vėluojančio, vingraus melodinio judėjimo pojūtį.
Dažni ir trumpi, nuolat pasikartojantys muzikiniai
motyvai, tarsi replikos riffai. Dialoginė melodinės
linijos klausimo–atsakymo sąšauka. Dažnai džia
zinės muzikos harmonijoje girdime specifinius in
tonavimo būdus tarp pustonio ir tono, dažnai su
slenkančiu glissando į netikslaus aukščio (lyginant
su temperuotu muzikos instrumentų derinimu,
įprastu Europoje) 3, 5 ir 7 dermės laipsnius, kurie
apibrėžiami blue notes sąvoka. Džiazinėje muziko
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je balsais bei įvairiausiais instrumentais išgaunami
įvairiausi garsiniai tembrai. Dominuoja specifinė
balsinė artikuliacija, kalbos intonacijų bei įvairių
instrumentų mėgdžiojimo elementai balsu, kurie
išreiškiami artikuliuotu dainavimu beprasmiais
skiemenimis (vadinamasis scatinimas). Ypač ryškus
visų instrumentų ritminio prado akcentavimas,
nes kone visi instrumentai džiazinėje muzikoje
traktuojami kaip mušamieji. Šio stiliaus muziko
je improvizacinis pradas yra neatsiejamas nuo jos
stiliaus. Improvizacija suteikia platų ritmų, tembrų
ir melodijų piešinių varijavimą pjesės harmoninės
bei kūrinio struktūros rėmuose. Džiazinėje muzi
koje kiekvieno muzikanto individualus skambe
sys ir muzikinės frazės atlikimo maniera atspindi
jo individualybę. Muzikantai paskirai arba kartu,
kaip atlikėjų grupė, improvizuoja pagal iš anksto
apgalvotą, bet nebūtinai fiksuotą kompozicijos for
mą – head arrangement.
Džiazo esmę galime apibrėžti jausmu, kylančio
iš improvizacijos ir bliuzinės muzikos derinio. Taip
džiazas išskiriamas iš kitų muzikos stilių, taip pat
naudojančių improvizaciją. Melodiją, instrumen
tuotę ir harmoniją perėmęs iš Vakarų Europos mu

zikos patirties, o ritmą, muzikinės frazės techniką
ir paties garso išgavimą bei bliuzinės harmonijos
elementus – iš afrikietiškos bei afroamerikietiškos
muzikos tradicijų. Džiazas iš principo kitoniškas ir
kardinaliai skiriasi nuo minėtų abiejų muzikinių
kultūrų, kurios jį suformavo. Juodojo žemyno ir
Senojo žemyno apjungta muzikinė patirtis įgauna
naują išraiškos formą Naujajame pasaulyje, kuri iki
XX amžiaus vidurio paplito visoje planetoje. Tarp
geriausių ir garsiausių džiazmenų gausu kinų, ja
ponų, žydų.
Džiazas, kaip ir bliuzas, tiesiogiai susijęs ne tik
su etnine muzika, bet ir su krikščioniškojo giedoji
mo papročiais. Egzistuoja dviejų tipų džiazas: tra
dicinis (tai yra ankstyvasis) ir modernusis. Džiazo
muzikantams gyvenant skirtingų miestų kultūri
nėje terpėje, formavosi atskiri džiazinės muzikos
stiliai, kurie apibrėžiami miestų, kuriuose gyveno
džiazmenai, pavadinimais. Naujojo Orleano, Či
kagos Naujojo Orleano, Niujorko ir Čikagos – ke
turi pagrindiniai tradicinio džiazo stiliai, pavadinti
pagal miestų pavadinimus.
XIX amžiuje Naujajame Orleane juodaodžių
muzikantų buvo dauguma, nes baltųjų žmonių
grupėje muzikanto profesija buvo nepopuliari.
1898 m. pasibaigus amerikiečių–ispanų karui1
buvo išformuota daugybė karinių orkestrų, o jų
instrumentai nugabenti į Naujojo Orleano par
duotuves. Perteklinis instrumentų kiekis tiesiogiai
paveikė jų kainas. Klarnetą, kornetą, tromboną,
trimitą, tūbą ar būgnus buvo galima gauti kone
už dyką. Pradėjo kurtis daugybė mažų orkestrė
lių, tarp kurių prasidėjo tarpusavio konkurencija.
Taip šalia vokalinio bliuzo atsirado instrumentinis.
Suaktyvinę ritmiką, juodaodžiai muzikantai suge
bėjo išsaugoti bliuzinių tonų specifiką, melodijos
vedimą šalia ritmo. Taip Naujajame Orleane gimė
muzika, vėliau pavadinta džiazu (Naujojo Orleano
stilius). Tačiau ankstyvojo stiliaus džiazinėje mu
zikoje nesigirdėjo plėtojamų ir varijuojamų im
provizacijų. Šio stiliaus muziką atliko nedideli an
sambliai, turintys nuo 3 iki 9 muzikantų. Melodija
buvo grojama klarnetu, trimitu arba trombonu, o
9

Muzika

Louis Armstrong

ritmą savo ruožtu palaikė mušamieji instrumentai.
Taip pat orkestro sudėtyje dažnai grojo bandža ar
pianinas. Boso partiją atlikdavo tūba. Dažniausiai
vienu metu improvizuodavo du ar trys solistai, iš
kurių kiekvienas grodavo savo melodijos variantą.
Taigi matome, kad nuo pat džiazinės muzikos pra
džios jos prigimtis buvo polifoninė. Laikui bėgant,
tūbą pakeitė kontrabosas, o bandžą – gitara.
Nuo 1917 metų džiazinė muzika pradėjo ženg
ti pirmuosius žingsnius ir Čikagoje. Čia pradėjo
klestėti Naujojo Orleano stilius. Naujajame Orle
ane dar nebuvo įrašinėjama į plokšteles, todėl šio
stiliaus muzika atstovauja vadinamajam Čikagos
Naujojo Orleano stiliui. Šio džiazinės muzikos sti
liaus lyderiai buvo trimitininkas K. Oliveris bei gar
susis L. Armstrongas2, kuris trimitu „varinėjo“ ne
tik virtuozines improvizacijas, bet savo kimiu balsu
atliko ne vieną populiariausią XX amžiaus dainą.
Džiazo raida Niujorke buvo ypatinga. Džia
zinės muzikos sėkmė visose valstijose susilaukė
didelio populiarumo, tad trečiajame XX amžiaus
dešimtmetyje ir baltieji nusprendė, kad gali
džiazuoti. Tad iš Harlemo, Niujorko rajono, ku
riame telkėsi daugiausia juodaodžių gyventojų,
džiazinė muzika išplito po visą miestą. Baltie
ji džiazmenai, taikydamiesi prie savo estetinių
muzikos suvokimo ir atlikimo principų, pada
rė savo atliekamą muziką kiek nuosaikesnę, ne
tokią ritmiškai agresyvią. Jų atliekamoje muzikoje
dominavo ryškus melodijos melancholiškumas, o
improvizacijos dažniausiai būdavo solinės – vieno
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atlikėjo. Baltųjų žmonių orkestruose nebuvo jau
čiamas svingavimas, eliminuotas ir vokalizuotas, to
meto baltųjų žmonių auditorijai beprasmis scatinimas. Toks nuosaikusis Niujorko stiliaus džiazas,
palyginti su Naujojo Orleano stiliumi, turi savitu
mo ir tam tikros tvarkos pojūčio.
Čikagos stilius buvo trečioji, po diksilendo3 ir
Niujorko stiliaus, baltųjų atliekama džiazo muzi
kos pakraipa, kuria grodavo ir baltieji muzikantai.
Čikagos stiliaus muzika buvo išskirtinė savo soli
nės atlikėjo partijos varijavimu, ko iki šiol nebu
vo juodaodžių muzikoje. Čikagos džiazo stilius
pakerėjo europiečius. Tad jis atkeliavo į Europą
pagyvindamas trečio dešimtmečio Senojo žemyno
muzikinį gyvenimą.
Įvairiausi džiazinės muzikos stiliai formavosi
ir atsirado skirtingais XX amžiaus laikotarpiais.
Jie kito, evoliucionavo įtakojami daugybės socia
linės aplinkos ypatybių. Taip pradėjo formuotis
svingo stilius. Svingo – populiariosios bigbendo
muzikos – klestėjimas prasidėjo apie 1930 metus.
Svingui būdinga, kad dauguma aštuntinių vertės
natų grojama tarsi svyruojant – keičiant jų trukmę
kitų instrumentų palaikomo griežto ritmo atžvil
giu, taip formuojant įspūdį, tarsi melodinė linija
nuolat ritmiškai nesutampa su pagrindiniu ritmu.
Svingas taip pat nusako džiazinės muzikos
stilių, kuris susijęs su didelių orkestrų – bigben
dų – atsiradimu. Svingo bigbendą dažniausiai
sudaro 12–18 muzikantų, kurie skirstomi į me
talinių pučiamųjų instrumentų grupę (trimitai ir
trombonai) bei liežuvėlinių pučiamųjų instrumen
tų grupę (gitara ir/arba kontrabosas, mušamieji).
Bigbendo muzika pasižymi kur kas sudėtingesne
improvizuojamų kūrinių struktūra ir harmonija.
Tokiame orkestre visi muzikantai groja drauge, so
listų improvizacinėms intermedijoms skiriant ma
žai laiko. Kompozitorius ir pianistas E. D. Eling
tonas pradėjo kurti specialius virtuozinius kūrinius
tik bigbendo orkestrams, kurie išsiskirdavo savo
kompozicinių niuansų virtuoziškumu. Bigbendai
pradėjo bendradarbiauti su įžymiais tų laikų voka
listais, pritardavo jų pasirodymuose, taip dar labiau
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populiarindami savo sudėties ir žanro muziką, ku
rios apraiškų galime pamatyti ir ketvirto–penkto
XX amžiaus dešimtmečių Holivudo filmuose.
Vienas pirmųjų moderniojo džiazinės muzi
kos stilių buvo bibopas, atsiradęs ketvirto praė
jusio amžiaus dešimtmečio pabaigoje, jis dažnai
apibūdinamas kaip nervinga ir agresyvi, greitai
grojama muzika. Bibopo harmoninės kalbos iš
raiška – aštresnė ir kampuotesnė nei tradicinio
Naujojo Orleano džiazo stiliaus. Jam būdingi
mažos sudėties ansambliai – trio, kvartetas, kvin
tetas. Visas kūrinių harmoninės ir kūrinių formos
struktūros plėtojimas grindžiamas improvizacija,
o ne kokiu nors kanonu ar išankstiniu susitarimu.
Bibopo muzikos melodijos atliekamos unisonu.
Netaisyklingos sandaros melodinės linijos, frazės
improvizuojamos gyvesniu tempu nei svingo mu
zikoje. Šiame stiliuje dėmesys sutelktas į virtuozinį
atlikėjiškumą, instrumentų technines galimybes,
viską išreiškiant per būgnininko ir solisto duetinį
improvizacinį bendradarbiavimą. Bibopo stiliaus
muzikoje dominuoja harmoninis daugiasluoksniš
kumas ir intensyvus kontrafaktų – originalių melo
dinių linijų, parašytų remiantis standartine akordų
progresija, – vartojimas.
Vėsiojo džiazo (cool jazz) stiliaus muzikos at
siradimas datuojamas 1948 metais. Trimitininkas
M. Davis laikomas vėsiojo džiazo stiliaus pradinin
ku. Cool jazz išskirtinis tuo, kad buvo atsisakyta
fortepijono, o vietoje jo trimitai ar saksofonai atli
ko kūrinių akompanimentą. Vėsiajame džiaze gir
dime ramaus ir neskuboto charakterio muzikines
improvizacijas, išdailintus melodinius niuansus bei
ne tokią kraštutinę dinamiką. Varinių pučiamųjų
muzikantai grodavo lengviau, švelnesniais tonais,
su kur kas mažiau forsuotu vibrato. Būgnininkų
smūgiai – kicks ne tokie intensyvūs, lazdeles būgni
ninkų rankose keičia šluotelės. Atsipūtusio cool jazz
stiliaus muzikoje dominuoja sudėtinga struktūrinė
kūrinių sandara, nauji instrumentiniai deriniai,
įtraukiant fleitą, violončelę ar obojų. Beveik nejau
čiant bliuzo muzikos įtakos, grįžtama prie kolekty
vinės improvizacijos stiliaus.

Baltųjų diksilendas

1955 metais atsiranda hardbopas, kuris pasižy
mi melodijų paprastumu. Jis užleidžia sceną kon
trabosininkams. Savo sodriu bosiniu soliavimu jie
įgavo daugiau veiksmų laisvės ir taip pradėjo atlikti
solo partijas improvizuojamuose kūriniuose. Mu
zikantai įsidrąsina kurti savo melodijas, pritariant
kur kas spalvingesniam akompanimentui negu bi
bopo stiliaus muzikoje. Hardbopą dar galime skirs
tyti į funky hard bopą, soul džiazą bei mainstream
hard bopą, kuriuose visada plačiai naudojami bliu
zo ar gospelio muzikos elementai.
Šeštą XX amžiaus dešimtmetį džiazas patyrė
ir Pietų Amerikos muzikos karštį. Susiformavo
vadinamasis Afro Cuban bei Latin Jazz, kuris ap
jungia Lotynų Amerikos, Kubos ritmų bei būdin
giausius svingo ir bibopo muzikos stilių elementus.
Šiame džiazo stiliuje ypač svarbus vaidmuo tenka
pučiamiesiems instrumentams. Visą bandą sudaro
trimitas, saksofonas, trombonas, fortepijonas, bo
sas ir trys perkusininkai. Tradiciniai Lotynų Ame
rikos ritmai šį džiazo stilių transformavo į šokiui
tinkamą muziką, todėl dažnai ginčijamasi, kad tai
neva nėra tikras džiazas. Kad ir kaip ten būtų, iš
Afro Cuban bei Latin Jazz stiliaus muzikos susifor
mavo braziliškasis džiazas – bosanova, kurios vie
nas ryškiausių atlikėjų yra D. Gillespis.
1960-aisiais džiazinė muzika pasiekia naujas iš
tvirkimo aukštumas, kai įsigali atonalumas – muzi
ka be paprastam klausytojui suvokiamos ir širdžiai
mielos tradicinės harmonijos. Gimsta laisvasis
11

Muzika
džiazas, kuriame dominuoja disonansinės harmo
nijos, melodijų nenuspėjamumas ir bendras im
provizacijų psychavimas vedantis – iš pirmo žvilgs
nio – į beprasmį, isterišką padrikų garsų triukšmą,
kuris – iš antro žvilgsnio – vargiai siejasi su tikrojo
džiazo dvasia. Laisvajame džiaze griežtą tradicinio
ir moderniojo džiazo metrą keičia kylančios ar
slūgstančios garsų bangos (daugiau fizikos negu
muzikos), neva leidžiančios atlikėjams laisviau ju
dėti, kaitalioti tempą. Šio džiazo stiliaus pavadini
mas – free jazz – paimtas iš 1960 metais sukurto
O. Colemano kūrinio.
1968 metais M. Daviso albumas Mailsas danguje žymi džiazroko pradžią. Džiazroke buvo su
jungti skirtingų muzikos rūšių elementai, vyravo
kietas pastovus ritmas, toks kaip roko muzikoje.
Džiazrokas apima improvizacinius, melodinius ir
harmoninius džiazo elementus su ryškiu ir vitališ
ku ritminiu judėjimu ir gausiu bei įvairiaspalviu
elektroninių instrumentų naudojimu. Neeilines
savo galimybes demonstruoja elektrinės gitaros,
boso ir pianino trio.
1970 metais susiformuoja fuzinis džiazas, kuris
apjungia ir pramoginę muziką, ir klasikinio džiazo
elementus, elektroninę muziką ir ispaniškų šokių
ritmą, folk, funk muziką ir džiazroką. Taip apjun
giant pagrindinius visų muzikos stilių elementus,
devinto ir dešimto XX amžiaus dešimtmečių san
dūroje susiformuoja acid jazz, kuris apjungia ne
tik klasikinio džiazo, soul ir fank muziką, bet ir
vaizdinius efektus. Vienas būdingiausių acid jazz
bruožų yra iš kitos muzikos sudarytų fragmentų
panaudojimas, kai paimamos senos plokštelės, iš
jų, panaudojant tam tikras atkarpas, montuojamas
savito stiliaus koliažinio tipo muzikinis kūrinys.
Jungtinių Amerikos Valstijų afrikiečiai vergai ir
jų palikuonys tapo džiazo pradininkais, muzikuo
dami ir dainuodami apie laisvę, neva laisvoje šalyje,
patys būdami belaisviai vergai. Džiazas tapo dau
giau negu darbo muzika. Jis tapo gyvenimo būdu,
viena iš pasipriešinimo ir saviegzistencijos liudi
jimo forma. Kitaip nei tradicinėje muzikoje, kur
kompozitorius nurodo muzikantui, ką daryti, taip,
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kaip baltaodis vergvaldys paliepdavo vergui, ką jis
turi daryti, džiazas suteikė muzikantams galimybę
nuspręsti, kaip jį atlikti pagal save, laisva valia ir
fantazija. Džiazas – tai laisvė.
1

2

3

1898 metais vykęs Amerikos–Ispanijos karas pareikalavo
daugiau kaip 600 000 filipiniečių aukų. Amerikos prezi
dentas Williamas McKinley pareiškė, jog Dievas įsakė jam
užgrobti Filipinų salas (kurios ir priklausė Ispanijai), kad jų
gyventojus atverstų į krikščionišką tikėjimą ir atneštų jiems
civilizaciją. 1898 m. vasario 15 d. šarvuotame laive Maine
įvyko sprogimas. Skęsdamas laivas su savimi nusinešė 266
žmonių gyvybes. JAV iš karto apkaltino Ispaniją. Po 100
metų iškėlus laivą, paaiškėjo, kad jis buvo susprogdintas
iš vidaus... JAV Iš Ispanijos atkovojo Kubą, kurioje įkūrė
karinę bazę. Tą pačią, kurioje įkurtas garsusis Gvantanamo
kalėjimas.
Louisas Armstrongas (1901–1971) – vienas garsiausių pa
saulyje džiazmenų. Savo vaikystę praleido visiškame skurde.
Jaunąjį Louisą užaugino tik senelė ir mama. Tampydamas
anglis į raudonųjų žibintų kvartalo Storyville užeigas, girdėjo
ten atliekamą ankstyvojo džiazo muziką ir ankstyvuosius
diksilendus. Septynerių metų berniuką priglaudė litvakų
(lietuvių kilmės žydų) šeima, pavarde Karnofsky (Karno).
Jie vertėsi šiukšlių surinkimu, rūšiavimu ir perpardavimu.
Kartu su Karnofsky šeimos broliais Morrisu ir Alexu jis
rinko šiukšles, butelius, skardines, krovė anglį iš vagonų.
Pamatę, kad Louisas labai gabus muzikai, jie paskolino jam
pinigų nukainotų prekių parduotuvėje nusipirkti pirmąjį
trimitą. Louisas gyveno su litvakų šeima iki dvylikos metų
ir liko dėkingas visą gyvenimą (po karo, solidarizuodama
sis su žydų tauta, Louisas viešai ant kaklo nešiojo Dovydo
žvaigždės pakabuką).
Diksilendas – amerikiečių baltųjų džiazo ansamblis. Pir
mieji tokie ansambliai pradėjo kurtis apie 1915 metus
Naujajame Orleane. Pavadinimas gali būti kildinamas nuo
neoficialiaus JAV pietinių valstijų pavadinimo Dixieland, o
galbūt ir iš dix(ie) – populiaraus dešimties dolerių bankno
to pavadinimo, kurio kitoje pusėje didžiosiomis raidėmis
buvo parašyta DIX 10, kursavusio Luizianos valstijoje prieš
1861–1865 JAV pilietinį karą.
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Regimantas Tamošaitis

Poezija yra rimtas reikalas
Kalbėti apie poezijos ribas labai sudėtinga, nes
poezija yra be ribų, tai – labai plati sąvoka, nors
eilėraštis, poezijos kūnas, visuomet bus konkretus,
kaip ir jo autorius. Taigi visa, kas gali būti pasakyta
šia tema, bus pataikymas pirštu į dangų, o tai reiš
kia, kad nieko konkretaus ir baigtinio apie poeziją
pasakyti negaliu. Ir vis dėlto pamėginsiu.
Pirmiausia apie poezijos, kaip konkrečios me
ninės veiklos, funkcijas.
Fundamentali kalbos ir kalbinių pranešimų
opozicija: yra pranešimai proziniai ir yra praneši
mai poetiniai. Poezija – ypatingas komunikacijos
būdas, kuriantis žmogiškuosius santykius anapus
profaniškosios ir pragmatiškosios realybės ribų. Jos
paskirtis – pakylėti sąmonę ir išlaisvinti asmenį.
Todėl poezijos kokybės pagrindas – žmogiškųjų
patirčių sublimacijos laipsnis kalbiniame lygme
nyje.
Poetinis tekstas veikia ne tik kaip bendro dvasi
nio vardiklio elementas, ne tik kaip sąmonę į išorę
kreipiantis pranešimas, bet ir kaip vidinė sąmo
nės veikla, keičianti ją ir integruojanti asmenybę.
Eilėraščio ritmika ir beveik matematinės struktū
ros, kaip muzika ir kaip mandalos, harmonizuoja
subjektą, pakylėja jį virš kūniškosios plokštumos,
kurioje mus atakuoja aibė stochastiškos (atsitikti
nės) informacijos, susijusios su žemiškųjų poreikių
patenkinimu. Kaip Bulvės metafizikoje yra pasakęs
Arvydas Šliogeris: „Muzika yra aritmetinis veiks
mas sielos, nemokančios skaičiuoti.“
Poezijos kūrimas ir jos recepcija yra fundamen
tali sąmonės veikla. Pasak Carlo Gustavo Jungo: są
monė yra vidinė integruojanti sistema (Conscious
ness Explained as an Internal Integrating System).

Todėl kiek mes esame sąmoningi ir ne primityvūs,
mes jaučiame poezijos poreikį. Sakyčiau, mus nuo
primityvios parapinės egzistencijos išlaipino ir pa
kylėjo Maironis.
Bet tam, kad eilėraštis suskambėtų ir veiktų
mus, jis turi atsiremti į giliausią mūsų esmę. Kitaip
pasakius, kūrėjas turi būti ypatinga asmenybė, su
ypatingomis egzistencinėmis patirtimis, kitaip nie
ko nebus. Kitaip būna tik eiliavimas, eiliakalystė,
epigonizmas ir grafomanija.
Apie poezijos rimtumą, kūrybos atvirumą eg
zistencijai esmingai yra pasakęs Marcelijus Marti
naitis: „O kūryba – / tai baisūs tardymai prie atvirų
kapų.“ (K. B. apie užverbuotą rudenį). Taigi žodžio
menas nėra tik verbalinis žaidimas, nėra tik esteti
nė saviraiška, nors iš esmės jis – kaip kalbėjimas –
yra žaidimas, lyla, savitikslis veiksmas, neturintis
pragmatinės išraiškos priežasties ar naudos moty
vo. Poetinis žaidimas yra praktiškai nenaudingas,
todėl jis žmogiškai nuostabus. Be poetino meno,
be metaforos kūrimo galios nėra žmogaus.
Taigi poezijos kūryba, o ir jos perskaitymas rei
kalauja ypatingų dvasinių pastangų, valingo skaity
mo, brandžios asmenybės. Tai nėra lengvas reika
las, bet mums to reikia, nes tai mūsų egzistencijos
kokybės veiksnys.
Kaip ir bet koks menas, kaip ir religinis veiks
mas, poezija suriša pasaulį į prasmingą visumą,
ir jos būtis yra holistiška, ne informacinė. Tačiau
mūsų dienomis pasaulis radikaliai keičiasi, etninė
Lietuvos kultūra su visais savo agrariniais daiktais
bei archetipais, su savo kalbos talpykla įsilieja į glo
balią civilizaciją, o kontempliatyvią bei intraverti
nę sąmonės veiklą ima keisti informacinės kultūros
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tempai. Į mūsų sąmonę įsiveržia daugybė informa
cijos, mes esame atakuojami didžiulių duomenų
srautų. Mūsų asmenybės tiesiog ištirpsta informa
ciniame sraute, ir apie asmenybės brandinimą bei
poetinio žodžio sublimaciją nebegalime kalbėti.
Gyvename informacinio pertekliaus, tarsi pasauli
nio tvano laikais, kur skęstančiųjų gelbėjimasis yra
jų pačių reikalas. Manau, dalis kūrėjų instinktyviai
pajaučia anoniminio informacinio lauko grėsmę jų
krikščioniškosios civilizacijos suformuotai asmeny
bei ir bando rašyti eilėraščius, tarsi literatūra būtų
kažkokia metafizinė, nepaveikta teritorija. Gerai
kad taip yra, aišku, bet apskritai „poezijos upė iš
siveržia iš krantų“ ir neša su savim visas realybės
šiukšles, jos sraute nebeatsispindi holistinis būties
dangus.
Paradoksalu, tačiau informacinio tvano bei
taršos priežastis gali būti ir knygos. Ir tai nėra tik
mūsų epochos liga, nes gerų knygų neturi būti
daug, o tikra knyga – visos kūrybos šaltinis – gal
ir yra tik viena, tai – Biblija. Antai informacijos
pertekliumi baisėjosi dar Gottfriedas Wilhelmas
Leibnizas: „Ta pasibaisėtina daugybė spausdintų
knygų, kurios kasdien atsiranda ant mano stalo,
tikrai nuves mus ne kultūros link, o atgal į bar
barybę.“ Leibnizas pasakė tai XVII a., turėdamas
omenyje spaustuves ir bibliotekas.
Poezija yra tai, ko yra mažai, ko neturi būti per
tekliaus.

Monikos Svėrytės nuotrauka
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Ir dar poezija ir apskritai literatūra turi turė
ti „bambagyslę“, siejančią ją su gyvenimu, su pa
sauliu. Nemanau, kad gyvybinga poezija gimsta
knygų lentynose, nes visos tos bibliotekos yra tik
inkubatoriai. Tie, kuriems literatūra yra tikrai svar
bi, turėtų kuo mažiau kalbėti apie literatūrą. Ne
bent jeigu esi nelaimingas kritikas, reflektuojantis
procesą, bet negalintis jame dalyvauti gyvai. „Su
rašytojais, kurie neturi ką pasakyti ir kurie neturi
savojo pasaulio, belieka kalbėtis tik apie literatūrą.“
(Emil Michel Cioran. Beckett)
Kokios būtų šio kalbėjimo išvados? Atvirai pasa
kius, nežinau. Klasika yra mūsų kultūros pagrindas,
bet jos negalima mėgdžioti. Jos kartais net skaityti
negalima. Ji atliko savo darbą: Donelaitis hegza
metru suveržė agrarinio gamtinio žmogaus pasaulį,
Maironis tam žemės žmogui suteikė individualios
asmenybės matmenį, o mūsų dienų žmogui lie
ka užduotis – likti europiečiu, saugoti asmenybės
struktūrinius pagrindus, kurti ir skaityti poeziją
šiuolaikiškai. Tikint, kad kalba ir poetinis menas yra
amžinas ir vartotojiško pragaro vartai jo neįveiks.
Mes esame gyvenimo artojai, ne vartotojai. O
poezija yra vartai į gyvąjį gyvenimą, gal ir į sielą.
Ir dar: šiuolaikinę kūrybą veikia informacinės
realybės principai: metaforišką, vertikalų prasmės
judėjimą keičia sintagminiai sintaksiniai teksto ry
šiai, todėl eilėraštis vis labiau driekiasi į naratyvinių
konstrukcijų linijas, vis daugiau aprašinėjimų.
Gali būti, kad informacinės realybės „bėgan
čios eilutės principas“ keičia giliąsias sąmonės
struktūras, modifikuoja sinapsinių neuroninių ry
šių tinklą ir kad mes pamažu tampame pasauliniu
voratinkliu, šiame globaliame tinkle nepastebimai
prarasdami individualybės matmenis, bet tai – jau
sudėtingesnė tema, reikalaujanti neuroligvistinių
ar panašių tyrinėjimų.
Kažkas mus bando suvirškinti, bet mes bando
me kurti ir skaityti poeziją. Ji kaip sakralumo mat
muo atsirado kartu su žmonija kaip jos savivokos
ir būdas ir bus iki pat pabaigos, iki Paskutiniojo
Teismo.

Poezija

Rugilė Lietuvninkaitė

***
Sugedęs maistas,
Sugedę dantys,
O nieks nemokė apie
Apsinuodijimą savimi.
Klišos tiesos
Pinasi gumulais,
Stringa gerklėj,
Užtildo prašymus padėti.
Prižadėjo porą tablečių išperėti,
Pamiršo, kad šiais laikais
Priešnuodžiais nebeprekiauja.

***
Tu – ten,
Aš – čia,
Kur ilsis laimė nakčia.
Ten aukščiau,
Kiek mačiau,
Tau geriau ir be manęs.
Aš – ten,
Tu – čia,
Kur drugiai
Gimsta paslapčia,
Kur mano akys nesiekia,
Nes apačia
Šešėliu dengias.
Kas ten,
Kas čia,
Taip buvo ir bus.

Kol jie verčia
Aukščiausius kalnus,
Mes trypčiojam
Prie drąsios minties,
Kurią sugavus čia
Jau būtum ten,
Aukščiau,
Kiek mačiau,
Man geriau ir be tavęs.

***
Renkam vienas kitą
Po vieną šakelę
Pumpurams sprogstant,
Po vieną naujieną iš praeities,
Kurios dalimi dar nebuvome,
Renkam vienas kitą
Kaip vaikai su pasigėrėjimu
Mėgstamiausią saldainį iš saujos,
Spalvotas popierėlis,
Saldumas ant liežuvio galo,
Įdomu, kas viduj.
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Poezija
***

***

Senas šis pasaulis –
Per mažas,
Kad nerastum kelio į mane,
Per žiaurus,
Kad nevertintum minučių,
Praleistų išvien,
Pernelyg mažai jo likę,
Jog leistum sau
Praleisti progą
Sulaukti pabaigos kartu.

Iš anksto suregzti scenarijai,
Kurių autorius vis nedrįsta
Iškelti aikštėn,
Prieš nugrimztant į sapnus
Taisomos kalbos klaidos,
Vaizduotės pokštai ties
„Kas jeigu?“ skyriumi.
Tai – kasdieninė duona
Kiekvieno kūrėjo,
Įrašančio kitą į save
Didžiosiomis raidėmis.

***
Spurda pašiauštais sparnais
Naujai gimę
Išorinio pasaulio dar nepažinę
Paukščiai mano burnoje.
Narvą plunksnomis praskyrę
Vienas po kito lenda laukan,
Siunčia prie nagų prisikabinę
Žinią tam,
Kuris jiems ištrūkti leido.
Štai kodėl žmonės
Netikėtai sučiulbėti geba,
Štai kaip mintys
Kartais išsiveržia
Kutenančiom plunksnom.
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***
Dar nežinau tavo vardo,
Tik skaitau šypseną,
Arbatą verdu,
Nusideginau liežuvio galiuką,
Tik truputuką,
Nuo arbatos
Ar nuo žodžių apie tave?
Dar nežinau tavo vardo,
O jau dievinu kiekvieną kartą,
Kai pagalvoju apie susidūrimą
Įvaizdžių minioj,
Kuri dusina.
Nors nežinau tavo vardo,
Jis man deguonis šiandien
Pats ranką varto
Šioj eilutėj iš kairės į dešinę,
Kartais atbulom –
Jomis veržiuosi į tądien,
Kai nusprendžiau:
„Jis mano.“

Poezija
***

***

Laikrodžio rodyklė
Trimis sekundėmis atsiliko
Nuo savęs,
O troleibusai praleido
Nemėgstamas stoteles,
Kaimynas pagaliau
Surežisavo atsitiktinumą.

Sulinks keliai,
Nudžius suoleliai
Laisvės alėjoj,
Sugrįš pernai
Užklupęs jausmas.

Ir viskas šiandieną
Tik dėl to, jog mudu
Sunėrėm pirštus į vieną.

***
Dviese įkalnėse piešę
Kelią slidžiu šlaitu,
Baiminosi, kad galiausiai
Taip ir liks du
Pasirinkimai mirti,
Du apsvaigę kvietimai
Marškinius nuvilkti,
Dvi tikimybės
Skirtąjį sutikti,
Du panašūs būdai
Kojas nuolydžiu vilkti
Ir net dvi poros akių.
Sakyk man, kai dviese,
Aš ar tu?

Prireiks pusės minutės,
Nutrūkusios karolių vielutės,
Nuogo raktikaulio,
Atsilošk ir pažiūrėk į akis.
Prižadu, ant alėjos grindinio
Laisvai kris šešėlis,
Gegužės vėjas,
Kris ir tavo akys,
Neatlaikiusios mudviejų susidūrimo.

***
Laikas būti
Kiek trumpiau nei užtrunka
Slyvoms supūti,
Dabar virs vakar
Nepriklausomai nuo oro:
Ar palis bent truputį.
Čia bus įrašyta
Į žinomas knygas,
Bet kam rūpi?

***

***

Vienintelio bijau:
Kad šviesios rugpjūčio naktys
Tave iš mano pasaulio išsapnuos.
Turbūt dėl to nebemiegu,
Turbūt dėl to šaukiuosi aušros.

Tupi po spintele
Be kojelių,
Deja.
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Airidas Labinas

Elnių medžioklė
Aš negalėjau sustabdyti virpesio.

***
Šaltos rankutės tvirčiau suspaudė vaikišką
antklodę ir smulkūs krumpliai pabalo. Tėvas, kuris
gretimame kambaryje ir vėl aimanavo, prunkštė,
dūsavo, murmėjo ir skleidė kitokius garsus, kartais
žmonėms nebūdingus, pamiršo uždaryti langą
ir kambarys pritvino šalto lapkričio oro. Dūmų
kvapas ir vėjo staugimas veržėsi pro sugedusią
orlaidę.
Kostukas nenori miego. Kaipgi norėsi, kai šaltis
baigia rankas ir kojas atimti. O dar tėvo keliamas
triukšmas, duslus ir perfiltruotas betono sienos, bet
vis vien – neteikia ramumos. Kostukas galėtų pa
kartoti odisėją kaip praėjusį kartą: basomis perbėg
ti pėdas geliančias grindis, užsilipti ant klibančios
kėdės, užsiropšti ant palangės ir užvožti langą...
Bet gali ir baigtis kaip praėjusį kartą – išnarinta
kulkšnimi ir mamos barimusi. „Kėdė mane išda
vė!“ – tvirtino gydytojui apmirusiomis akimis ir
mamai, kuri virto į motiną. Kietai sučiauptų lūpų
ir dar tvirčiau sunertų rankų. Gydytojas tik pacak
sėjo liežuviu ir papurtė beplaukę galvą. „Daiktai
kažkada visus mus išduoda, hehe...“ – konstata
vo aiškiai patenkintas savo sąmoju. Jiems grįžus,
tėvas nesureagavo į dvi figūras tarpdury ir toliau
skaitė savo storąsias knygas juodos odos viršeliais
su išbraižytais simboliais. Murmėjo. Jis seniai tapo
neveiksnia detale buto fone.
Tad ne. Geriau lauks mamos ir tikėsis, kad bent
ji, pavargusi po naktinės pamainos, apsiblaususiais

vyzdžiais pastebės, jog Kostuko kambarys virto po
liarine stotimi.

***
Matau jį aiškiai, stebiu iš už kolonos. Tačiau
jis manęs nemato, turbūt net nežino, kad čia esu.
Kodėl gi turėtų – juk pats nepakvietė ir žinutės au
toatsakiklyje nepaliko. Turbūt net nežino, kad čia
gyvenu. Daugiau nei keliolika metų mechaniškas,
iki skausmo pažįstamas beasmenės moters balsas
nuspaudus riebų mygtuką nepadiktavo devynių
skaitmenų numerio ir nuojauta mintyse nesu
kuždėjo: sūnus. Nieko keisto. Aš pradėjau rečiau
skambinti. Galiausiai išvis nustojau atsiliepinėti.
Sužinojau iš laikraščio. Tad privalėjau ateiti. Ne
pirmoji premija, bet visgi norisi pamatyti.
Salėje melancholiškai banali prieblanda, bū
dinga tokiems sambūriams. Čia vienintelė vieta,
tiksliau patalpa, Manhatane, kur dar galima rūky
ti, norint palaikyti tą ginsbergišką atmosferą tarp
žmonių, kurie jo nebepamena. Kurių hipių dienas
pakeitė Derrida, o Derridą – reumatas.
Jis rankomis negailestingai gniaužo popierių
(turbūt pasiruošta kalba), kol šis netenka standu
mo, kartkartėmis persibraukia per klešnę, juodus
plaukus, tarp prakaituotų pirštų patrina švarko
sagą. Vis perkelia kūno svorį nuo kulno ant pirš
tų. Sunkiai pakyla Adomo obuolys ir nurijus lei
džiasi lėtai, kinematografiškai, tarsi raumeningo
šaltkalvio užsimotas kūjis. Atrodo, tiesiog įprastas
scenos jaudulys verčia nejaukiai trypčioti, neva
lingai griežti dantimis, perbraukti smiliumi pano
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sę – tikrinti, ar vis dar blaiviai mąsto. Tačiau šįkart
kažkas kitaip. Tai ne paprastas jaudulys... O bai
mė. Plati sūnaus krūtinė trūkčioja. Akys blaškosi
po salę, nerasdamos nė vieno draugiško veido. Aš
tikiu, jog jis ne tik nemato manęs, bet ir minios.
Prisimenu – daugiau nei prieš dvidešimt metų sto
vėdamas po tuo pačiu sceniniu prožektoriumi, re
gėjau tik apytamsius kauburius, miglotas šviesos ir
šešėlių plotmes ties veido įlinkiais ir iškilimais – tik
žmogiškų bruožų iliuziją.
Tačiau aš jį dabar mačiau kuo puikiausiai.
Šviesiabriaunis siluetas įsirėžęs į avanscenos juodu
mą. Kiekvienas judesys taip absurdiškai išryškintas,
kad net darosi nejauku. Pradedu tarsi gailėtis.
Supratau, ką priminė jo žvilgsnis. Tikėjausi
neprisiminti dar artimiausius porą dešimtmečių,
grūsdamas prisiminimus gilyn į užmarštį. Tačiau
kai kurie, ypač nemalonūs, yra užkeikti cikliškumo
ir užkeiktas yra žmogus, kad turi prie jų sugrįžti.
Bandžiau meluoti sau, kad viskas baigėsi daug ge
riau, bet dabar tai iškilo prieš mane – faktas nepa
laužiamas kaip kolosas.
Beliko vėl viską permąstyti.

Kostukas nesuprato, kokios tai problemos. Ar
jis, būdamas tėčio metų, irgi aimanuos, prunkš,
dūsaus? O gal čia kiekvieno tėvo pareiga? Pavyz
džiui, Mato tėtis – tvarkingai apsirengęs, vairuoja
didelę juodą mašiną, kiekvieną sekmadienį vežasi
savo dailutę žmoną į prabangų restoraną Senamies
ty, o tėvas, įsisupęs į taškuotą ir nudrengtą chalatą
ir apsiavęs į šonus išklypusiomis šlepetėmis, sekma
dienį tik užsidarydavo miegamajame ir nesupran
tama kalba giedodavo. Nei mama, nei Kostas nega
lėdavo net įžengti į jo ritualines patalpas.
Gulėdamas prisiminė pokalbį, vykusį tėvų mie
gamajame prieš kelias dienas.
– Aš prisiekiu, J., jie yra. Kasdien ateina pas
mane. Barachielis, Meziremas, Abraksijus, Satigi

***
Tėvų miegamajame kažkas sudunksėjo. Kažkas
sunkaus. Tėvas nusikeikė ir išleido virtinę neaiškių
garsų. Tarsi užkeikimų, gal užkerėjimų. Kostukas
jų nesuprato. Dar keli nuslopę smūgiai į patalus.
Kitas vaikas Kostuko vietoje bijotų ir gūžtųsi po
antklode, jeigu toks tėvo elgesys būtų neįprastas.
Aišku, dėl nesąlyginio reflekso sukrūpčiodavo iš
girdęs stipresnę smūgį ar trenksmą, kuris nuvilny
davo vibracijomis per kūną.
– Mam, kodėl mes negalime tėčio pririšti nak
čiai? – klausdavo.
– Žmonės nerišami. Jis – ne šuo.
– Bet jis kartais amsi kaip šuniukas. Kodėl
Mato tėtis neamsi?
– Na... Tavo tėtis – ypatingas žmogus. Jis turi...
problemų.

Neringa. Daivos Juodagalvienės nuotrauka
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jus, Pariadas ir šimtai kitų. Jie man pasakoja apie
planetas ir visatas, skirtingas... kitokias nei mūsų!
Tu nepajėgsi savo žemišku protu įsivaizduoti! Tai –
tobulos planetos. Ir jos egzistuoja šalia mūsų. Tik
pamanyk. Aš esu Pereinantysis. Aš galiu keliauti,
tu nesuprasi, tai alternatyvios visatos, kuriose vi
sos baigtys yra galimos. Begaliniai integralai likimo
variacijų.
– L., mes jau daug kartų apie tai kalbėjome...
– Ša! Tu nesuprasi! Aš pakilau su Azaretu virš
Žemės ir mes nuskridome per juodąją tuštumą, jis
nešė mane ant smaragdinių sparnų į viršų, kol iš
vydau tai, ko nė susapnuoti neįmanoma: tai buvo
mėlyna planeta ir ant jos sėdėjo... Jis. Ar gali pati
kėti? JIS. Ir iš jo pirštų sklido du aštrūs V formos
spinduliai. Per vakuumą. Per juodumą. Jis lyg...
matavo mūsų žemę...
– Matavo?
– Jis žvelgė į mus, niekingas skruzdėles, kunku
liuojančias savo pačių irštvoje.
– L... Rytoj devintą ateis kunigas Stanislovas.
Kunigas Stanislovas, ateidavęs du kartus per
savaitę tuo pačiu laiku, buvo išpampęs vietinės pa
rapijos šventikas su mažu nušiurusių plaukų kuo
du viršugalvy. Ateidavo ir kalbėdavosi su tėvu apie
šio vizijas. Subelsdavo į duris trumpą kelių taktų
melodiją ir, motinai atidarius, plačiai įžengdavo
vidun. Jeigu motinos tuo metu nebūdavo namie,
tėvas Kostuką uždarydavo chalatų ir naktinių
spintoje, kad netrukdytų pašnekesiui. Klaiki vieta.
Netgi Kostukui ta pelėsiu ir dichlofosu dvokian
ti dėžė buvo per ankšta. Visur šokinėjo kandys ir
mušdavo velniškas karštis tarp visų pūkuotų cha
latų ir flanelinių pižamų. Tai priminė skafizmą,
apie kurį skaitė nugvelbtoje iš tėvo enciklopedijo
je: senovinį persų kankinimo, tiksliau, egzekuci
jos būdą, taikytą numylėtiems graikams, kai auka
būdavo išrengiama, verčiama gerti pieną ir medų,
tuo pačiu apipilama, užkalama skylučių pilname
laivo formos karste ir paliekama aitriausioje ir
karščiausioje Persijos pelkėje, taip iškeliant kelių
dienų dionisijas uodams, kol auka nusibaigia savo
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išmatose, kraujyje ir prakaite. Bet visgi baisiausia
tame miniatiūriniame pragare buvo ne karštis ir ne
kandys, o jo sergėtojas ant kabinos durelių vidinės
pusės – milžiniškas ungurys, pūvančių dumblių
spalvos žvynais, aštrių briaunų snukiu ir liūto
nasrais. Virš padaro galvos švytėjo juodu aksomu
išraižytas „LEVIATHAN“. Kostukas nesuprato, ką
tai reiškė, bet to padaro jis nekentė visa savo esybe,
nekentė labiau nei šaltos avižinės košės, nei pieno
plėvės ant vėstančios kakavos, labiau nei tėvo. Tėvą
netgi toleravo, jeigu jis užsidarydavo kambaryje ir
skaitydavo savo knygas. Pakęsdavo netgi, kai įnir
šęs voždavo per vaikišką skruostą ir šis sutrūkęs
pradėdavo kraujuoti, – viską pakęstų, tik ne kruvi
ną ir negyvą Leviatano žvilgsnį.
Niekad nebūtų pagalvojęs, jog po daugelio
metų, žvelgdamas į savo sūnų, kūniškąjį tęsinį,
jaus tą karštį ir šleikštulio aitrumą verdant skran
dyje. Jog riesis pirštai, traukiami mėšlungio, ir
gyslos išpamps dėl pastangų susilaikyti, iš baimės
sužeisti, jog skrandyje širdį ir žarnas draskys Levia
tanas. Įniršio Leviatanas. Jog Kostukas bėgs, viską
palikęs, tolyn už Atlanto, bet kasdien kiekvienas
šviesus prisiminimas, paliestas Leviatano žvilgsnio,
taps sąmonės maru.
Pasisveikinęs su motina, kunigas prieidavo
prie Kostuko ir riebaluota ranka sutaršydavo gal
vaplaukius, tarsi tai – ne mažo vaiko galva, o la
potas buroko daigas. Kostukui nepatiko. Jis jautė
kunigui Stanislovui antipatiją, nes nuo jo sklido
pigių cigarečių ir kopūstienės kvapas, susiliejęs į
troškų mišinį. Visad prakaituotas, o sutana žemiau
juosmens – ištepta neaiškiom dėmėm. Paliestas
Kostukas nusipurtydavo tarsi šuniukas nešvarų
vandenį ir stebėdavo kiekvieną judesį šito svetim
kūnio, pakliuvusio į nesavą teritoriją: pereidavo
svetainę, atsisėsdavo ant paruoštos taburetės, šalia
tėvo krėslo, mamai pasiūlius, paprašydavo kavos su
brendžiu ir pradėdavo kalbėtis.
– Kaipgi sekasi, L.?
– Jie vėl buvo atėję. Kalbėjo, kad greitai bus
laikas.
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– Laikas?
– Įžengti į Ketvirtąjį Aukštą. Tai medžių ir
paukščių aukštas, per kurį jie tiesiogiai bendrauja
su Juo. Aš esu Pereinantysis. Psichopompa. Taip
taip... Ir aš pereisiu, tokia mano valia, Jo valia...
Bet, kunige, bijau...
– Ko?
– To, ką regėjau. Prieš kelias naktis sapnavau,
kaip mano kūnas pakilo nuo lovos ir išsklendė
veikiamas nežemiškos jėgos. Atrodė, kad esu tem
piamas kelis šimtmečius, tūkstantmečius, kol nei
žemės, nei kitų planetų nebeliko. Sustojau ir likau
plūduriuoti vakuume. Priešais pradėjo ryškėti dvi
figūros. Moteris ir vyras, tik kad milžiniško dydžio!
Žemė palyginti su jais dulkė tebūtų. Jų veidai labai
panašūs. Įsupti į permatomą audeklą, jie ritmingai
judėjo, glamonėjosi, bučiavosi, alsavo vienas kito

kvapu ir atrodė, kad kiekvienas judesys trunka
šviesmečius. Jis įsiskverbė... Taip... įsiskverbė josios
vidun... Du dievai, šokantys gyvybės šokį. Kūnais
ir mintimis susijungiantys. Dvi upės, subėgančios
į vieną tėkmę.
– Ar tave išgąsdino šitie gašlumo apkrėsti vaiz
diniai?
– Deja, tėve, daug baisiau. Kai baigėsi šokis, –
užsimerkiau. Ir atsimerkęs jau nebetvyrojau tame
vakuume, o gulėjau ant kelio... ne... kryžkelėj.
Į tris puses. Ir aplinkui mane bevaisiai laukai –
tušti ir ištįsę iki horizonto. Iš tolumos pamačiau
artėjančią tamsią figūrą ir tik tada, kai ji buvo už
kelių žingsnių nuo manęs, supratau, kad tai – ta
pati figūra, kurią regėjau seniau! Vyriška laikysena
ir agresyvus žingsnis. Ilgos juodo aksomo klostės
šlavė kelio dulkes. Nekenčia manęs! Nekenčia! Aš
muo jo rankoje. Geležtė kraujo troškulio apsėsta.
Ir žaizda! Ta baisi pūliuojanti sieros gelsvumu žaiz
da. Po širdimi. Meditaciniame taške. Šaltas ašmuo
šaltas. Kanda giliai. Dur...
Galva nusviro ir šventraštis plojosi ant žemės
išsiskleisdamas ir atsidūsėdamas dulkių debesiu.

***

Daivos Juodagalvienės nuotrauka

Mūsų atokvėpiai, virtę garais, maišosi su žvar
biu ryto oru. Burnose užsilikęs miego skonis, o
akys markstosi nuo rėžiančio saulėtekio. Daugiau
nei porą valandų nejudėdami išbuvome būdelėje.
Nors ir nebejaučiu rodomojo piršto, sustingusio
ant saugiklio, žinau, kad vos prireikus žaibiškai
plūstels kraujas. Abejojant nesuvirpės.
Jaučiu sūnaus žvilgsnį. Stebi kiekvieną mano
atodūsį, lėtą ir tvirtą tarsi jogo, bijodamas aštres
niu krustelėjimu pradrėksti sakralumo prisirpusią
erdvę. Kiek tau metų? Devyni? Dešimt? Panašiai.
Tai buvo tik vaikiškas smalsumas. Galėjau neimti
kartu, bet, atrodė, neįmanoma pasipriešinti. Visad
norėjau, kad vienkraujis mano vaikas siektų paži
nimo, siurbtų į save tai, ką jam galėjo pasiūlyti pa
saulis. Tik nežinojau, kokios aukos tai pareikalaus.
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Pamiškėje subolavo laibas šešėlis.
Anglies juodumo paukščių tumulai suklegėjo
pakildami virš pušyno. Gyvulio kojos sulinko ir
galva atsimušė į snieguotą kupstą. Pirštas tvirtai
laikosi ant nuspausto gaiduko. Pabalęs galiukas
ir nagas. Nežinau, ar dabar tik įsivaizduoju, ar iš
tikro akimirksny tarp gaiduko trekštelėjimo ir
griaudžiančio šūvio išgirdau, kaip sūnaus širdis su
spurdėjo savo kauliniame narvelyje. Lyg bandytų
išsiplėšti iš krūtinės.
Sunkiai klampojame per sniegą, paukščiai nu
tilę, girdėti tik gurgždėjimas po kojomis. Sūnus al
suoja tankiau. Mano kvapas stabilus. Artėjam pa
miškės link. Jis vis labiau traukiasi man už nugaros,
tačiau tyliu, nežinodamas, kaip padrąsinti ar bent
jau nuteikti tam, ką pamatys.
Aš to nesitikėjau. Dažniausiai šūvis būdavo
tikslus – truputį žemiau ausies kaušelio arba į tar
puakį – jokio skausmo. Nieko. Kiti medžiotojai
taikydavo į širdį, bet išlikdavo tikimybė, kad pa
taikys į vidurius ir žvėris, spėjęs pabėgti, nusibaigs
miško glūdumoj. Aš nenorėjau, kad jie jaustų ką
nors. Galas turi būti staigus ir apskaičiuotas. No
rėjau, kad jų nejautra paskutinę akimirką būtų lygi
mano nežinojimui, dėl ko visa tai darau... Elnias
nežuvo iš karto. Jo kakle žiojėjo juoda skylė, iš ku
rios su kiekvienu dvesiančiojo atokvėpiu ištrykšda
vo tirštas degutinis kraujas. Pataikyta į veną. Ne
jauniklis, tačiau nevisiškai subrendęs. Muistėsi, ka
nopomis draskė ir kuitė sniegą, kol šis pajuodavo.
Raumenys spazmiškai trūkčiojo.
Per daug pavojinga stovėti arti. Reikia skubė
ti. Iš kietos odinės makšties sublizgėjo traukiama
geležtė.
– Nusisuk, – tariau.
Vaikas nekrustelėjo.
– Nusisuk. Prašau.
– Nnneggal...
Rauda.
Elnias pasiuto: priekinėmis kanopomis vis ban
dė stotis, bet dėl kontūzijos plojosi snukiu į sniegą.
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Tvirtai delnu užčiaupiau gleivėtus nasrus, pečiu ir
kūno svoriu prirėmiau prie žemės. Pušų braškėji
mas, krūmokšnių lingavimas, sausažolių čežėjimas,
odinių striukių girgždesys, vaiko rauda ir duslus
gyvulio staugimas – viskas nuščiuvo. Jutau tik
šylantį ryto vėją, plevenantį apšepusiu smakru ir
antakiais. Elnio rausvos stiklinės akys paklaikusios
vartėsi akiduobėse. Smeigiu geležtę tarp šerių ir
storos odos klodų. Su kiekvienu milimetru gilyn
trūksta vis nauja kraujagyslė ir nervas. Karšta lipni
čiurkšlė. Dervos lašai pakibo ant mano blakstienų,
krito tikšdami ant šaltų apšepusių skruostų. Lyž
telėjau suskeldėjusias lūpas. Garai kilo nuo mė
singos, kruvinos kiaurymės. Sugriebiau rankeną
abiem delnais. Porą centimetrų į dešinę, pro pa
grindinę arteriją, visa jėga, alkūnėmis įsirėždamas,
su keliu priremdamas žvėries krūtinę...
Akiduobėse sustingo žvilgsnis, nukreiptas į
miško tankmę.
Atsisukau į sūnų. Žvelgiau į jį suparalyžiuotas,
tarsi Loto žmona į liepsnojantį miestą, žinodamas,
kad ten dega, verda, kunkuliuoja vaikai, moterys
ir seniai. Mačiau, kad kažkas dega ir žūsta sūnaus
viduje, o aš negaliu... Negaliu sustabdyti virpesio.
Mažas liaunas kūnelis virpėjo, bet ne iš šalčio. Iš
siaubo. Vaikiškais kaulais bėgiojo nuojauta, lyg bet
kurią akimirką geležtė paskęs tarp jo paties kaklo
kraujagyslių. Sūnaus gerklėje kyla tiršti seilių ka
muoliai, sunku prašnekti, gal net kvėpuoti.
Jo tėvas – nebe jo tėvas.
Negalėjau sustabdyti virpesio... Negalėjau.
Sustabdyti. To. Prakeikto. Virpesio. Kodėl aš jam
nieko nepasakiau tada? Kodėl, po velniais, nepa
guodžiau, nepaaiškinau, kad tai natūralu, kad
tai – gamtos dalis, tūkstančius metų kartojamas
procesas, kodėl... Bet, kita vertus, ar vaikui – mano
sūnui – rūpėjo, kas gamtiška ir kas ne? Jis dar ne
suvokė savęs kaip žmogaus, jis tebuvo tos pačios
gamtos dalis – vientisas kūnas, nesąmoningas savo
paties būčiai. Dabar išpjoviau dalelę to, kas jam
priklausė.
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Pradėjau klampoti jo link. Ištiesiau delną. Klai
da. Per greitai. Atatupstas traukėsi, kojos susipynė.
Griuvo į pusnį. Rankomis apsikabino savo kaklą,
susirietė, ir vaikiškas verksmas tapo duslus. Par
klupau, įsirėmiau delnais į žemę, pykina, bet ne
vemsiu, gelia pirštus, bet neatplėšiu. Sniegas siurbė
kraujuotą drėgmę iš mano kelnių, kol aplink atsi
rado du skaidrėjantys rausvi apskritimai.
Sučiulbo dagilis.

***
Pirštai stingo, vis labiau mėldami, nagai tapo
dulsvai purpuriniai lyg vilkauogės. Paklodės audi
nys jungėsi su Kostuko oda ir vis sunkiau sekėsi
atplėšti pirštus. Gėlė pėdas, ypač randą ties kulnu.
Prieš kelerius metus su mama braidė S. upėje – jos
kojas atkertančią tėkmę ir gelmės juodumą Kos
tukas prisiminė ryškiai. Aštri koralinė skeveldra
smigo lengvai nuo kulno tiesia linija gilėdama ir
lyg bandydama ištrūkti pro pėdos viršų. Kostukas
atšoko niurktelėdamas į vandenį ir išbalęs stebėjo,
kaip kilo kraujo debesėlis tuoj pat iškraipomas tėk
mės ir ištįstantis į neužčiuopiamą giją. Salsvumas
burnoje. Skylė pėdoj. O kur mama? Bandė prisi
minti, kas sekė po to. Ar mama puolė jį traukti iš
vandens ir myluoti tvarstydama žaizdą? Ar išgelbė
jusi subarė už žioplumą? Ar... kas?
Nieko. Mamos nėra šalia. Vienas sėdėjo juo
doje tėkmėje. Juodoje, tarsi būtų susprogęs didelis
aštuonkojis, pilnas rašalo (sukikeno kalendamas
dantimis), nuo S. krantų matėsi bekraščiai krūmy
nai, vienas kitas iškrypęs tamsiamedis ir dangumi
plaukiančios žuvys, baidydamosi berniuko kraujo.
Sugirgždėjo medžiai ir žemė sucypė...
Tėvas pravėrė duris.
Jo atgrasus kaulėtas siluetas – nukaręs beformis
chalatas ant džiūvančio kūno, plikos plonos kyšan
čios blauzdos, virpančios, tačiau tvirtai įsirėmusios
tarpdury – žvilgsniu skalpavo Kostuko lovytę. Pro
tarpukojį ant Kostuko paklodės su traukiniais sru
vo blausi šviesa, ištirpdama ties vaikišku smakru.
Berniukas žvelgė į siluetą, jautė tėvo žvilgsnį. Bijo

jo, velniškai bijojo, suparalyžiuotas išgąsčio ir šal
čio. Kalendamas dantukais.
– Tu. TU! Aš žinau. Dabar aš žinau. Tu – mano
kraujo dėmė, sėkla mano, žinau, tavo kerus, žinau
apgaulę, kuria mane apžavėsi... raganiau, amžina
sis, begalinis, bevardis, aš žinau, tai – tu, vienas
kūnas, du valdovai, tu atimsi, viską atimsi ir duo
si, bet ne iš gėrio, oi, ne... – tėvas virpėjo nesu
stodamas, mostaguodamas rankomis, spazmiškai
trūkčiodamas, purtydamas galvą lyg balandis. – Aš
žinau, Piktasis, tai tu, aš žinau...
Tėvas aprimo, rankos nusviro, įsitempęs liesas
kūnas vėl sugeibo ir spigus balsas keliomis oktavo
mis nuslopo. Įkvepiant ir iškvepiant dusliai kažkas
tarsi suurzgė plaučiuose.
– Vieną dieną tu būsi vyras ir tai padarysi. Tu
nužudysi mane, mielasis Kostukai. Tavo troškulys
nesibaigs. Nežinau, kada, nežinau, ar pats to norė
si, tačiau tikiu, kad Jis neklystantis. Jo pirštai viską
pamatavo. Ir aš neprieštarausiu. Labanaktis, sūnau.
Siluetas, dabar toks menkas ir silpnas, išslinko į
miegamąjį vilkdamas šlepetuotas kojas. Murmesio,
aimanų, prunkštimo, dūsavimo ar bent menkiau
sio krebždesio – negirdėti. Kostukas vis dar be
protiškai tirtėjo iš baimės, širdis, atrodo, išsitaškys
krūtinėj, – kaip matė filmukuose, kur galantiškasis
vilkas įsimyli baro šokėją. Bet meile čia nekvepėjo,
tik dūmais ir lengvu pelėsio kvapu. Šalčio nebejau
tė ir tolyn po antklode kaupėsi drėgna šiluma.
Sutraškėjo rakinama spyna. Keturis kartus pa
sukama viršutinė ir vienąkart – apatinė. Berniukas
sudėjo pamėlusius delnus, nebejausdamas tarpu
savio sąlyčio ir sušnibždėjo: „Pasimelsiu už tave,
mamyte.“

***
Rašytojui nutilus, minia suskubo ploti. Iš bai
mės, kad neišgirstų nė šnopavimo, kaukšėjimo
dantimis, krenkšėjimo išdžiūvus gerklėms, kad tik
neleistų tam nejaukumui, kuris iki šiol buvo indi
viduali mano sūnaus bausmė, tapti visuotinu, įsi
ėdančiu į odos ertmes ir ausų kaušelius. Nerangiai
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stojosi, mostaguodami rankomis lyg būtų semina
re Ikarams prieš skrydį.
Išeinu tuo momentu, kai senis klaikiai nesko
ningu kaklaraiščiu kopia ant scenos, tarp delnų su
spaudęs kažkokį popierių. Gal čekį. Gal sakramen
tą. Jeigu dabar neišeisiu, bus per vėlu. Lauke aštrus
gūsis prašvilpia pro švarką ir marškinius. Dar kelios
minutės ir visi pradeda plūsti lauk iš kultūrnamio.
Degasi cigaretes, kemšasi pypkes, kviečiasi taksi
ar grupelėmis skirstosi po barus pasiryžę šiąnakt,
kaip ir daugelį naktų prieš tai, įsilieti į naktinį
miesto mechanizmą. Sūnaus nematyti. Skersgat
vyje už kultūrnamio atsiremiu į sieną. Rūkydamas
stebiu plakatų ir afišų nuodraiskas, besiplaikstan
čias drėgname ore. Akimirką krūptelėti priverčia
paspirtos skardinės tratesys. Ilgo palto klostės su
šlamėjo palei sieną. Dėžių ir faneruotų plokščių
krūva užstoja mane. Tiršta rudeniška prieblanda
dengia mūsų abiejų veidus.
Nusviedžiu nuorūką, žiežirbos atsimuša nuo
sienos, sušnypščia ir užgęsta baloj. Žengiu į priekį:
– Nors ir bandai pamiršti, jog esi mano sūnus,
vis tiek mąstome panašiai. Irgi čia ėjau po premi
jos.
Atrodo, iš pradžių neišgirdo, tik po to lėtai ir
apatiškai pasuko galvą.
– Sveikas, Konstantinai.
– Iš kur tas formalumas? – net pats susiraukiau
nuo savo apsimestinai sarkastiškos intonacijos. Ta
čiau nieko neatsakė.
– Kaip mama?
– Okei.
– Kaip tu?
– Okei.
– Žinok, aš atsipra...
– Nepradėk. Viskas okei.
–?
– Nebūk toks suglumęs, Kostai... Kenkia vei
dui. Paklusk dagilio giesmei.
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Nusviedžiu nuorūką, žiežirbos atsimuša nuo
sienos, sušnypščia ir užgęsta baloj. Žengti į priekį
neišdrįstu. Susilaikau. Jau, rodos, plačiai ir karingai
išeisiu, bet bato galu pataikau į faneros kampą ir
visas kartoninis brutalus kūrinys pagrasina Babelio
bokšto baigtimi. Sūnus sukrunta, bet manęs
nepastebi. Žiebtuvėlis sustoja suktis pirštuose.
Sprigteli nuorūką į myžalais prasmirdusią nebūtį,
susisupa į paltą ir ištirpsta Manhatano tėkmėje.
Baseinas.
Mano baseinas tabletės formos. Karštomis die
nomis virš jo kybo troškus chloro tvaikas. Tačiau
šitas tvaikas neplinta toliau baseino ribų. Izoliuotas
ir aitrus. Baseinas ir aš – taip pat izoliuoti simetriš
kų, kvadratinių tujų. Šleikšti tujų žaluma ir giedras
dangaus ultramarinas verčia žiaukčioti. Aš guliu
čia taip seniai, kad net nebežinau, ar yra kas nors
kitapus. Ilgiau pagalvojus, tai namo siena iš kiemo
pusės viso labo gali būti kartoninė. O baseinas –
optinė iliuzija. Ten dugne plaukioja Leviatanas. Jis
apsimeta ramus. Jeigu dabar kas žvelgia iš viršaus,
turbūt kiemas jam primena batų dėžę, kurios vidu
je išdėliotas mažas tobulo amerikietiško kiemelio
prototipas. Jeigu dabar kas nors žvelgia iš viršaus,
turbūt mato mane: išretėjusiais plaukais, rusvu pa
kaušiu, pilkais vyzdžiais, kancerogeniškai paraudu
siais skruostais, baltomis blauzdomis, švytinčiomis
iš po sportinių glaudžių, suglebusiu pilvu ir rankų
oda, limpančia prie plastmasinių porankių, išbrin
kusiais pirštais ant rasojančios stiklinės. Žinau,
jog vieną dieną mano sūnaus šešėlis bus didesnis
už mane, jis žvelgs viršum kiemo, viršum manęs,
išsitiesusio atlenkiamoje kėdėje, baltomis, saulėje
kaistančiomis blauzdomis, šalia tabletės formos
baseino. Uždengs batų dėžę dangčiu ir padės mane
atgal į lentyną.
Baseino pakrašty suboluoja laibas šešėlis.
Mano akiduobėse sustingsta žvilgsnis, nukreip
tas į tujų tankmę.

Poezija

Marija Astromskaitė

Lapukas ant šaldytuvo
labas
užkask kvapus
mūsų sode
norėsiu juos rasti
po senatvės
jau seniai žadėjai
išdrožinėti maldą
ant suoliuko prie vyšnios
varnėnai vėl
visas uogas nulesė
užrašyk savo dainą
ant kalėdinių servetėlių
turbūt jų niekada
taip ir neišmesiu
būk geras
po pietų
pabūk lauke
šiandien žada
naujagimį
lietų
tai tavo vienintelis
gesintuvas
nebūtinai šiandien
bet grįžk
į gamtos burną
labas

Kaip išsiskirti
veiksmingai.
ką nors sukurti,
pavyzdžiui, laužą,
prisikvepinti parteriui,
kad susivemtų partneris,
parke vedžioti šinšilą ar sūnų,
skaldyti galvas į popsą ar asfaltą,
senstant nesupanašėti
su vyru, ne
laimei, tapti
įterpiniu.

Medikamentai
ištieskite siūlą, laikykite
įtemptą, kol rūksta
kopos, kol
laivai pusiau
svyra.
sudėty
yra
tylos,
jūsų nuosavas
horizonlenktis,
šalutinis poveikis –
akiduobėse:
šaltos moterys
sūriam vandeny.

2017 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė
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Poezija
Laika. Pirmasis šuo kosmose
Labas rytas norėčiau užsiregistruoti konsultacijai
pas dermatologą kažkas negerai
mano odai o jums ar viskas gerai
Laba diena norėčiau ateiti į nemokamą pirmąją jogos pamoką dabar
neturiu pinigų ir darbo neturiu kvėpuoju
kaip ten sakot pečiais
Labas vakaras norėčiau jūsų bibliotekoje
pakabinti savo keletą piešinių tapau tik
guašu tapau nepastebimas
Labas rytas norėčiau užsirašyti pas psichiatrą naktimis
panikuoju mane paliko kiek
kainuos
Laba diena norėčiau to paskutinio bilieto
į vieną pusę ne mylimojo
nebeturiu grįžti nenorėsiu
Gero jums
Tostas
vakuumo

Svaigumas
raudoną sausą itališką rytą
visas pasaulis pabudo
aklas
pamatė intymumą
katedrų varpus
pievas
plaukiančias sruvenančias
atminty
likusius kvepalus įvertino
o kai praregėjo
apsivėmė

jūs tik linijomis
ant plaštakų
mes tik vaikystėmis
ant geležinkelių
pakelkime taures
už amžiną
vieni kitų
alkį
tos
tas
tie
tuos
ėda

~
mano visi pažadai
ištesėti
dabar aš atviras
lūžis
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Linartas Tuomas

Gyvūnų teisės, veganizmas,
ekologinis sąmoningumas –
bergždžias mindžikavimas vietoje
Industrinis kapitalizmo periodas, nuo pat
XIX a., savo produkcijos būdais ir mastais pradėjo
kelti rimtą ir neatitaisomą žalą gamtai, planetai bei
žmogaus sveikatai. Jei seniau – feodalizmo laiko
tarpiu – grėsmė aplinkai buvo daugmaž lokalizuo
ta, išsivysčius naujoms kapitalistinėms gamybos
priemonėms, pramonės, logistikos ir darbo jėgos
parametrai gerokai išsiplėtė ir pasklido kone po
visą Žemę. Kapitalizmui, maždaug XX a. pirmoje
pusėje (dėl aiškios ribos nesutariama), virtus postindustriniu, t. y. per darbo feminizaciją įsitvirtinus
trečiajam – paslaugų – ekonominiam sektoriui,
taršiausioms industrijoms (šiuo atveju akcentuoti
na – mėsos) pasiekus globalų lygį, į tai natūraliai
kilo reakcijos, virtusios individualiomis ir kolekty
vinėmis rezistencinėmis praktikomis.
Vadinamoji žalioji politika (green politics) įgavo
platformą tik tada, kai iracionaliosios rinkos eko
nomikos sukeliama perprodukcija bei natūralių
gamtos išteklių eikvojimas ėmė reikštis kaip ne
sustabdoma jėga, įgaunanti ir bauginamai vizualų
pavidalą (užterštos upės, kertami miškai, tirpstan
tys ledynai, tiršti urbanistiniai smogai ir t. t.). Ne
paisant besikuriančių oficialiosios politikos inicia
tyvų, ekologinės idėjos, kartu su pacifistinėmis ir
anti-autoritarinėmis pažiūromis, ėmė sklisti hipių,
o vėliau ir pankų subkultūrose. Kadangi ir žaliųjų,
ir subkultūriniai judėjimai reagavo į kapitalizmo
destruktyvumą ir kvestionavo pačią gyvuojančią
socioekonominę struktūrą, jie buvo pradėti sieti
su kairiąja ideologija. Kaip pasipriešinimo meto
dai šiose kolektyvinėse terpėse paplito žalia gyven

sena (generuojant kuo mažiau atliekų), D.I.Y. (do
it yourself) etika ir vegetarizmas/veganizmas, kilęs
tiek dėl empatijos gyvūnams, tiek dėl susirūpinimo
mėsos pramonės keliamu pavojumi planetai.
Deja, šios pastangos didžiąja savo dalimi taip ir
liko pogrindyje, vis labiau stiprėjančios kaip kul
tivuojama tapatybė, tačiau ne kaip įtaką daranti
jėga, o žaliųjų partijos buvo prarytos reprezentaci
nės/parlamentinės politikos, neįgalios pasipriešinti
netrukus atslinkusiai neoliberalizmo erai (maž
daug 1980-ieji), environmentalistines problemas
nustūmusiai į užribį kaip neparankius elementus
rinkos logikai. Toji pati rinkos logika, po Sovietų
Sąjungos griūties tapusi pasauline hegemonija,
ėmėsi vieną po kito rekuperuoti tuos aktyvus, ku
rie iki tol reiškėsi kaip alternatyva konsumerizmui
ir liberaliai kapitalizmo ideologijai, ir buvo imtasi
apeliuoti į kairįjį identitetą, jo sudedamąsias dalis
transfunkcionalizuojant kaip esamų prekinių/ga
mybinių santykių suplementą.
Šiandien, ypač Lietuvoje, dažnas jaunas žmo
gus apie galimybę gyventi ekologiškai, atsisakius
gyvulinės kilmės produktų, rūšiuojant atliekas,
sužino iš sėkmingų (socialinės) reklamos kampani
jų ir medijų, kurios yra rinkodaros, besinaudojan
čios pasaulinėmis „atsibudimo“, „sąmoningumo“
tendencijomis ir madomis, dalis. Mums siūloma
pirkti „natūralius“ produktus, lankytis augalinio
maisto restoranuose, skirtingos genezės medžiagas
mesti į atitinkamus konteinerius, transporto at
žvilgiu rinktis dviratį – taikomasi į individo, kaip
koegzistuojančio sugyventinio su aplinka, kaip
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vykdančio sinergiją su gamta, emocijas. Mėginama
afektyviai paveikti jauną protą – tikslinės audito
rijos narį – pasinaudojant jo galimu jautrumu ir
atsakomybės jausmo sužadinimu. Lyg ir neskamba
smerktinai, tačiau pamirštama sunkiai paneigiama
tezė, jog kapitalizmo sąlygomis etiškas vartojimas
nėra įmanomas.
Be abejo, vartojimo/žalos aplinkai laipsnį gali
ma bandyti slopinti, bet, abstrahuojant globaliau,
vyraujantys socialiniai ir ekonominiai santykiai,
esantys viso to kaltininkai, nebus pakeisti iš pa
grindų, todėl didžioji dauguma siūlomų populiarių
priemonių kovai su tarša, konsumerizmu, mėsos
industrija, tebus ne tik kad reakcinga stagnacija,
bet ir pagalba hipsteriškiems prekės ženklams, taip
aktyviai agituojantiems prieš, tarkime, kailių fer
mas, įsitvirtinti kaip neva socialiai atsakingo verslo
atstovams. Mano nuomone, etiškas verslas (šia są
voka vis labiau mėgstama manipuliuoti) yra oksi
moronas. Didžiąja dalimi skatinimas atsakingiau
vertinti savo santykį su aplinka/gamta/gyvūnais
yra marketinginė komunikacija, steigianti rekupe
raciją, ją verčianti pelnu ir, dirbtinai produkuoda
ma paklausą, sukurianti (naują) madą.
Kaip pavyzdį – kaltinamuoju subjektu išlai
kant savo kartos asmenį – galiu pasitelkti prieš
pusmetį Vilniuje vykusias eitynes už gyvūnų teises,
kuriose dalyvavo apie tris tūkstančius (dauguma,
be abejonės, jaunų) žmonių – rekordiški skaičiai.
Eitynėse plevėsavo ir liberalų, ir žaliųjų partijų vė
liavos – smulkus įrodymas, kad kova už žmogaus
harmoniją su gamta bei gyvūnu tampa intersekcio
naliu interesu, vienijančiu įvairias politines jėgas ir
ideologijas. Palyginimui: tą patį mėnesį irgi sosti
nėje buvo surengtas piketas prieš TTIP ir CETA
tarptautinės prekybos sutartis, kurios yra eilinis
numatytas žingsnis neoliberalizmo agendoje, įga
linsiantis stambių korporacijų įtaką valstybei ir
atversiantis Europos rinkas JAV kapitalui, o tai
gerokai sumenkins prekių kokybės standartus,
kuriuos kol kas garantuoja Europos Sąjungos di
rektyvos. Vargiai komentarų reikalaujanti grėsmė,
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kuri, svarbiausia, nepalyginti kraupiau grasina eko
logijai ir resursų būklei – jei valstybių sankcijos ir
reguliavimas korporacijoms bus minimalizuotas,
o stambusis verslas juridiškai turės didesnę galią
prieš valstybines struktūras(!), jokie tarptautiniai
susitarimai, kurie ir taip atsiduoda fiktyvumu bei
dar viena tuščia, nominalia, reprezentacine dekla
racija, nebepadės užkirsti kelio neribotam pelno
gręžimo mechanizmui natūralių ir žmogiškųjų iš
teklių sąskaita. Taigi, minėtasis piketas, kuris dar
ir buvo žaismingai teatralizuotas, mobilizavo viso
labo nepilnas dvi dešimtis aktyvistų.
Vienas iš eitynių už gyvūnų teises argumenta
cinių šūkių buvo mėsos ir kailių industrijos tarša,
neatitaisoma žala atmosferai. Tačiau tai – tik dalis
to, ką įtvirtins ir sustiprins įsigaliojusios TTIP ir
CETA sutartys, apimančios visą globalaus kapita
lo cirkuliacijos skalę. Mano pasipiktinimui, kyla
klausimas – kas lėmė tokią interesų prioritetizaci
jos disproporciją? Ar tai, jog prieš tarptautinės pre
kybos sutartis organizuoto piketo iniciatoriai buvo
viešojoje erdvėje gan žinomi kairieji, į kuriuos šioje
šalyje žiūrima nepatikliai, su išankstinėmis nei
giamomis nuostatomis? O gal dar viena Lietuvos
laisvosios rinkos instituto viešųjų ryšių verbalinė
diarėja, visapusiškai dedikuota demonizuoti ir nu
rašyti pagrįstus ir turėsiančius patraukti į savo pusę
daugiau piliečių kairiųjų argumentus prieš?
Kalbant apie liberalųjį diskursą, jis, mano
pastebėjimais ir patirtimi, jaunimui yra gerokai
patrauklesnis už kairiuosius idealus, Lietuvoje te
bebandančius atsikratyti neigiamų konotacijų dėl
besidriekiančio sovietmečio šleifo. Juolab to paties
LLRI ir jo dukterinių organizacijų (Liberalus jau
nimas ir t. t.) pasitelkiama romantizuota retorika,
pasaldinta „progreso“, „dinamiškumo“, „moder
numo“, „šiuolaikiškumo“ jaukais. Pernelyg nenu
krypstant nuo temos, ganėtinai identiškos retori
kos imasi ir gyvūnų teisių aktyvistai, pavergdami
jaunąją sąmonę tuo, jog „dabar XXI a., kailių fer
mos yra brutalus praeities rudimentas“ ir panašiai.
Nekalbant apie šio argumento nerelevantiškumą,
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jis daugelio mėgstamas ir yra stebėtinai paveikus:
prisiminkime „nebe viduramžiai“, „nebe sovietme
tis“ ir kitus į laikotarpį referuojančius atkirčius,
kažkodėl laikomus svaria priežastimi kažko neda
ryti ar kažko imtis.
Mano didžiausias susirūpinimas yra skirtas kai
riųjų idėjų nesugebėjimui sutelkti, vienyti ir pri
traukti masių, kaip tai šiuo metu sėkmingai atlieka
animal liberation diskursas su ekologiniu atspalviu,
mano akimis, tarytum apgaulingu fata morgana
miražu nukreipiantis dėmesį nuo pagrindinio –
subjektyvios ir struktūrinės darbo klasės eman
cipacijos – revoliucinio projekto. Tebegyvenant
kapitalistiniame aptvare, ekologiškai sąmoningas/
atsakingas etosas atrodo tik kaip individualizuoto
moralinio, netgi narcisistinio, pasitenkinimo sti
muliavimas, tuo pat save pozicionuojant etiniame
pranašume prieš kitus, badant pirštais į tuos, kurie
nėra prisiėmę tų pačių žalių įpročių, taip dar la
biau suartėjant su liberalais, dehumanizuojančiais
skurstantį žmogų ir, negana to, apkaltinant jį tin
ginyste, kaip kad ekologiškai „sąmoningieji“ kitus
„nesąmoninguosius“ kartkartėmis nurašo kaip ne
supratingus tamsuolius.
Dabartiniais laikais, be svaraus pasipriešinimo
gyvuojant ir stiprėjant skaldantiems prekarizacijos
ir atomizacijos procesams, yra pakankamai aišku,
kodėl žmonės lengviau prisiima kovą prieš sistemą
ar jos dalis, kaip asmeninę iniciatyvą, o ne kolek
tyvinį, platformą ir tęstinumą turintį judesį. Netgi
ir organizuotos, struktūrinės grupės, nutaikytos
prieš gyvūnų išnaudojimą ir žudymą (pavyzdžiui,
anarcho-veganizmą išpažįstantis Animal Liberation
Front), man kelia klausimą: ar tai tikrai yra ką nors
daugiau nei efektyvumo ir aktyvisto esybės užpil
dymo/puoselėjimo iliuziją žadanti taktika kovoje
prieš kapitalizmą arba netgi valstybę? Pastangos su
žlugdyti vieną kailių fermą konkurencingomis rin
kos sąlygomis atveria nišą kitam tą pačią funkciją
atliekančiam aktyvui, užimsiančiam prieš tai buvu
sio vietą. Arba, tarkime, pavykusi kampanija prieš
vamzdžių tiesimą tam tikroje teritorijoje neužriša

Roko Gelažiaus nuotrauka

korporacijai rankų ir nepalieka jos be galimybės
įgyvendinti savo užsibrėžto projekto. Metaforiš
kai prabylant, visa tai dažniausiai primena siekius
desperatiškai ir apgraibomis užtvenkti stiprią, viską
skandinančią srovę, randančią, kaip apeiti statomas
užtvankas.
Grįžkime prie empatijos sužadinimo, besire
miančio susitapatinimo momentu. Jei empatijos
gyvūnams ir savivokos gamtos atžvilgiu argumen
tacija yra tokia paveiki ir (Lietuvoje) geba papirkti
tūkstančius, o tai netgi leidžia kurtis instituciona
lizuotoms platformoms (organizacija Tušti narvai),
kodėl kairiųjų ir oficialiojoje, ir delioziškoje ma
žojoje politikoje pastangos atkreipti visų dėmesį į
išnaudojamo darbininko padėtį būna bergždžios?
Simpatizavimas mieliems padarams, tituluoja
miems „geriausiais žmogaus draugais“, yra gerokai
patrauklesnis gestas, dar ir atsiperkantis asmens
ego „paglostymu“ susilaukus šiltos gyvūno reakci
jos, nei atjautos raiška dirbančiajam ir akivaizdžiai
engiamajam? Ar tai – dominuojančios ideologijos
pasekmė, o gal kapitalizmo steigiamo susvetimėji
mo padarinys? Kodėl, pavyzdžiui, liberalas, kurio
atstovaujama doktrina yra atsakinga už didžiosios
pasaulio dalies žmonių vargą, yra linkęs tiesti pagal
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bos ranką gyvūnui – savo gebėjimais menkesniam
gyviui, bet ne žmogui, tos pačios grandies padarui,
tik išoriškai ir ekonomiškai atskirtam? Ar tai – ne
susivokimas arba saviapgaulingas nenoras susivokti
savo politinėje pozicijoje, arba tam tikro sąlyčio
su aplinka beigi tos pačios rūšies/giminės atstovais
kompensavimas, šaltą ir bejausmį kapitalisto protą
atvedantis, pavyzdžiui, į veganišką dietą?
Ne paslaptis, jog kažko atsisakymas vardan abs
trakčių, spekuliatyvių tikslų, tam tikras žingsnis į
asketizmą, gali sukelti kone ekstatišką pasigėrėji
mą, aptemdantį nuovoką ir kontaktą su materialia
aplinka. Jeigu jau įsivėliau į budizmą primenan
čius samprotavimus, palieskime mano mėgstamą
smurto tematiką. Akivaizdu, kad ekologiškame
sąmoningume esti pacifistinių motyvų – taika ir
sugyvenimas su planeta darant kuo mažiau žalos.
Liberalizmas, kuris, mano įžvalgomis, šiuo metu
glaudžiai sietinas su gyvūnų teisių diskursu, oficia
liai – iš idėjinės pusės – remiasi smurto politiniams
tikslams pasiekti atsisakymu (kokia karti ironija).
Tas pat, akivaizdu, taikytina ir gyvūnų teisėms.
Galbūt tai dar viena priežastis, atgrasanti žmones
nuo į(si)traukimo į kairiąsias idėjas, kurios, atme
tant socialdemokratiją ir kitas beviltiškas atmainas,
nuosekliai agituoja už neišvengiamą jėgos, reikalui
esant, panaudojimą politinėms vizijoms įtvirtinti?
Liberalizmas su savuoju „diplomatišku“ „abiejų
pusių išklausymu“ ir individualios laisvės gyny
ba (kuria dangstoma ne kas kita, kaip tik teisė į
privačią nuosavybę), individus traktuojant kaip iš
galimybių ir laisvių pusės fundamentaliai lygius
vienetus (nors taip, kaip matome ir žinome, nėra),
yra išties saugesnė opcija asmeniui, dar tik prade
dančiam politiškai angažuotis, o ekologija kartu su
gyvūnų teisėmis – iš mano patirties – į susidomėji
mą politika bei socialiniais reikalas yra pastūmėjusi
nemažai jaunų protų.
Tiesą pasakius, animal liberation man regi
si kaip nevisavertė aktyvizmo atmaina, neturinti
aiškiai suformuluotos darbotvarkės ir ilgalaikių
tikslų, o tai primena XIX a. pab. – XX a. pradžios
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pirmosios bangos feminizmą, kuris rėmėsi tik bio
logine žmogaus lytimi (sex) ir jos atstovavimą ko
voje, siekiamybe įvardijant, pavyzdžiui, balsavimo
teisę, bet nekvestionuojant pačios kapitalistinės
santvarkos, kuri koja kojon žengia kartu su patri
archaline visuomene ir gimdo visą problematiką.
Tikslai buvo pasiekti, bet kartu praturtino ir ap
tarnavimo kapitalizmo aparatą, sukeliant darbo
feminizaciją – moterys implementuojamos į darbo
rinką ir netrukus išstumiamos į nestabilias ir men
kai apmokamas ekonomikos sekcijas, o tai vėliau
sukėlė liberalaus feminizmo bangą, kovojančią
už moters teises darbe ir galimybę užimti aukštas
pareigas, bet vis dar išlaikant žalingą kapitalistinių
darboviečių hierarchiją ir klientelizmą. Su gyvūnų
teisėmis brėžiu paralelę dėl to, kad man visa tai la
bai panašu: ginkime gyvūnus, bet nelieskime ka
pitalistinių santykių, kurie sąlygojo, jog brutalus
gyvūnų engimas būtų sistemiškai industrializuotas,
paverstas taršos sukėlėju (natūrinio ūkio tranzicija
į prekinį ūkį). Todėl keista, kad tiek masių pasi
duoda saviapgaulei nuoširdžiai tikėdami savo, kaip
vienetų, galia daryti įtaką asmeninėmis mitybos/
vartojimo preferencijomis, kurios retsykiais, kaip
jau esu minėjęs, virsta pasididžiavimo impulsu,
kitus – mėsėdžius ir pan. – inkriminuojant kaip
amoralius, kaip „nesąmoningus“. Belieka mano
kukli viltis, kad ekologinė ir veganizmo propagan
da, kuri vis labiau braunasi ir į mainstream medijas,
iš dalies įgaudama visuotinį pripažinimą, sužadins
kai kurių susidomėjimą radikalesne kairiąja pozici
ja, kuri irgi yra nesunkiai suderinama su ekologine
sąmone, paprasčiausiai dera kritiškai atsižvelgti,
kam teikti pirmenybę – ar nelaisvam gyvūnui ne
laisvame pasaulyje, ar stengtis išlaisvinti žmones,
idant jie sau leistų tą patį padaryti su gyvūnais. Bet
tai – dar ne galutinė išvada.
Neseniai per vieną paskaitą kilo klausimas: ar
animal liberation yra priskirtina tapatybės politikai
(identity politics)? Ar tai – lygiai tokia pat kategori
ja, trukdanti įžvelgti bendrąjį, visuotinį, sisteminį,
struktūrinį blogį? Gyvūnai, priešingai nei, tarkime,

Nuomonė
juodaodžiai, LGBT+, moterys ir kiti emancipaci
nės tapatybės politikos subjektai, negali apsigin
ti ir stoti už savo būvį – jie yra vienareikšmiškai
priklausomi nuo žmogaus valios. Todėl griūna visi
kaltinimai rūšizmu (speciesism), dar viena diskrimi
nacine forma, jog žmogus ir gyvūnas yra vienoje
ekosisteminės piramidės pozicijoje ir žmogui ne
valia į gyvūną žiūrėti kaip į žemesnės pakopos dalį,
reikalaujančią paternalizmo. Mano galva, žmogų ir
gyvūną sulyginti galima nebent ontologiškai. Taigi,
bet kokiu atveju, net jeigu ir pasišvenčiame gyvūno
išlaisvinimui, mes tai darome iš absoliučios galios
ir valios vertinti bei spręsti pozicijos. Be to, kokie
yra apibrėžti išlaisvinimo motyvai? Kad gyvūnas
yra lygiai toks pat žinduolis kaip žmogus, jaučian
tis skausmą, kuriantis santykius ir reprodukuojan
tis – tai vis vien nutiesia grandį į gretinimą prie
žmogaus, kaip sprendėjo, kaip vykdytojo. Be to, jei
socialinė, politinė ir ekonominė žmonių lygybė dar
nepasiekta, kodėl imamasi tikslo įteisinti gyvūno ir
žmogaus brolybę? Kodėl dešinieji (eco-conservatism
arba, iš liberalų pusės, green-capitalism) netiki žmo
nių lygybės galimybe, bet, šiuo atveju pakankamai
hipokritiškai ir su dvigubais standartais, atsigręžia
į gyvūną?
Turbūt kilo klausimas: o gal vis dėlto įmanoma
suderinti šias dvi pasipriešinimo kryptis, neaplei

džiant klasių kovos ir atiduodant duoklę gamtai
bei kitiems gyviems organizmams? Mano paste
bėjimu ir patirtimi, kairysis aktyvizmas (nemėgstu
šio žodžio, bet tuo noriu nusakyti socialiai ir po
litiškai įpareigotą organizacinę veiklą), kuris kone
nuolat pareikalauja daugiau energijos ir laiko įnašo
nei laisvalaikis ir asmeniniai pomėgiai, jau nemi
nint tuo pat metu turimo darbo ir/arba studijų, yra
vienas iš sparčiausiai individą sekinančių polinkių.
Turbūt todėl, kapitalizmui vis agresyviau siekiant
savųjų ekstremumų, darosi sunkiau edukuoti ir
telkti masių ūpą kažko imtis, nes prekarizuota
egzistencija su minimaliu sistemos parūpinamu
komfortu, išryškėjančiu per šiokią tokią galimybę
vartoti, dažną žmogų pastato į konformistinę pa
dėtį, sąlygotą darbinio nuovargio, tuo užkertant
kelią kitai veiklai, reikalaujančiai atsidavimo, o dėl
fizinio išsekimo psichinis ir mentalinis lygmuo nuo
to tikrai nebus pakilesnis – pritrūks ne tik ryžto,
bet yra nemaža tikimybė rastis psichiniams, nervi
niams sutrikimams.
Aš toli gražu nesiūlau spjauti į gamtą ir aplinką,
koncentruotis tik į klasinį disbalansą ir dairytis tik
į socialinės atskirties įtrūkius. Paprasčiausiai siekiu
pabrėžti, kad ne visos priemonės, kurios mums siū
lomos (dažniausiai – valstybinių arba verslo struk
tūrų), tarkime, kovoti su tarša, yra veiksmingos.

Miglės Daugnoraitės nuotrauka
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Žalios spalvos suteikimas kapitalizmui yra mitas,
kuriuo įtikima, kai, pavyzdžiui, Skandinavijos ša
lys demonstruoja savo lokalų pavyzdį, kai sugeba
perdirbti labai didelius kiekius žaliavų, bet tuo pat
metu tose vietovėse vyksta kiti industriniai pro
cesai, išmetantys kenksmingas dujas, plintančias
gerokai už tų teritorijų ribų ir darančias žalingą
poveikį platesniu mastu. Taip, vienoms šalims
pavyksta lengviau susitvarkyti su tuo, bet, kapi
talizmui Žemę apjuosus kaip vienam pasauliniam
homogeniškam dariniui, tai netenka reikšmės, nes
ekologinės problemos valstybinių sienų nepaiso.
Manau, kad esminis veiksnys, į kurį reikia atsi
gręžti kovojant prieš kapitalizmą, yra gamyba, t. y.
jos būdo kaita. Žmonės, savaime aišku, nenustos
teršti net ir pasikeitus gamybos būdui/santvarkai.
Lygiai taip pat kaip ir nenustos žudyti gyvūnų var
dan mitybos, todėl veganizmas/vegetarizmas, ir taip
esanti atomizuota, personalizuota ir pavienė prakti
ka, nors ir turinti savo interesus ginančias organi
zacijas, tačiau esanti be politinės platformos, kuri
mestų iššūkį status quo. Ekologinis sąmoningumas
neturi aiškių politinių bruožų ir tvirtos ideologijos,
leidžiančios įtikinamai nurodyti, už ką ir prieš ką
dera kovoti. Tai – dar viena sąsaja su liberalizmu,
tvirtą sociopolitinę poziciją užimančiu tik tuomet,
kai bandoma reguliuoti, suvaldyti stambųjį kapitalą.
Neteigiu, jog politinės platformos buvimas yra lai
kytinas būtinybe pasiekti tam tikrus tikslus, tačiau,
norint kėsintis į globalesnius tolius, tai – neišven
giama. Kol pasaulis sukasi pagal rinkos logiką, net
ir įtakingiausios – iš pažiūros – organizacijos ir ža
lieji judėjimai, net ir su nesitaikstančiais kairiaisiais
bruožais, besikoncentruojantys į vartojimo ciklus,
išmetamąsias materijas, tarptautinių korporacijų
transformaciją į „labiau etiškas“, – kapitalizmo pa
darinius ir simptomus, – tol teks nuolatos grumtis
su tuo pačiu priešu, su tomis pačiomis pasekmėmis.
Galima pamanyti, jog įkyriai peršu insurekcionisti
nius metodus ir besąlygišką reformizmo atmetimą,
bet tiek mano patirtis, tiek dairymasis į istoriją, ne
leidžia manyti kitaip ir tikėti kitais būdais.
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Nepaisant visko, ką prieš tai išvardijau, bu
vimas ekologišku, atsisakiusiu mėsos, gyvulinės
kilmės produktų neginčytinai yra privilegija; ma
dingai vadinant – first world problem. Ši etika yra
tiems, kurie gali sau leisti pasirinkti, kurie yra per
žengę kitus barjerus – juk skurstantis žmogus jo
kiu būdu negalvos apie cruelty-free drabužį, paga
mintą neskriaudžiant jokio gyvo padaro, kai pats
yra sistemiškai ir simboliškai skriaudžiamas. Todėl
peršasi išvada, artima mano iki tol dėstytoms min
timis – iš pradžių vertėtų įgalinti daugiau žmo
nių užsiimti tuo, ką dabar, daugiausia pavieniui,
daro mažuma: kovoti už gyvūnų teises, prieš taršą,
už švarią gamtą ir t. t. Globalioms problemoms
įveikti yra neišvengiama globali jėga, o ne indivi
dualizuoti pasirinkimai, dar ir subjekto sąmonėje
nubrėžiantys tam tikrą teleologiją – eschatologinį
tikėjimą ilgalaikės perspektyvos triumfu, savo el
gesiu/veiksmu rodant pavyzdį kitiems ir tikintis,
jog tokiu būdu, po vieną prisidedant prie bendro
tikslo, bet nekuriant vienijančių kolektyvių inicia
tyvų, be tiesioginio veiksmo metodikos, taikytinos
prieš negandų sukėlėją(-us). Ekologija yra neatsie
tina nuo socialinių santykių, kurie ir yra mano
pagrindinis taikinys: pasaulyje vargsta milijonai
žmonių, kurie neišgali pasirūpinti savimi ir kuriais
niekas nepasirūpina, jau nekalbant apie nesusivo
kimą atsiliepti į dažną žaliųjų brukamą imperaty
vą vartoti atsakingai ir atsižvelgti į savo vaidmenį
aplinkoje. Ekologinis sąmoningumas – eurocen
tristinis ir labai dažnai veidmainiškas (vietoje au
tomobilio renkamės dviratį, bet toliau skraidome
lėktuvais) konceptas, adaptuotinas vadinamojo
pirmojo pasaulio šalims, bet visiškai prarandantis
aktualumą ir vertę likusioje – didžiojoje – pasau
lio dalyje. Žinoma, neagituoju neužsiimti tokia
gyvensena, bet tai nesuteiks solidarumo jausmo
likusiems pavergtiesiems ir neleis jiems pasijusti
stipresniais, nes jie išgyvena kur kas sunkesnę kovą
su mažiau prošvaisčių. Gamta bus sutvarkyta ir
gyvūnai išlaisvinti tik tada, kai žmonės patys išsi
laisvins ir išlaisvins vieni kitus.
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Andrius Tumėnas

„Ar davė man ką ši valstybė?“
Prieš kelerius metus grąžinus šauktinių tvarką,
klausė tam prieštaravę ir argumentų neradę ar ga
limos tarnybos išsigandę jaunuoliai. Aš irgi kartą
uždaviau šį klausimą, tik ne norėdamas parodyti
neigiamą nuomonę dėl pokyčių, o mokyklos sce
noje vaidindamas taip mąstantį (tiesa, vėliau pakei
tusį požiūrį) šaukimą gavusį vaikiną.
Ir tada, kai tai buvo tik personažo žodžiai, ir
dabar manau, jog žmogus, norėdamas ką nors gau
ti iš valstybės, turi pirmas jai ką nors suteikti. Tar
nyba Tėvynės labui – ne tik vienas variantų, tačiau
ir kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio pareiga.
Tačiau dabar, jau atlikęs nuolatinę privalomąją
pradinę karo tarnybą (NPPKT), negaliu išdidžiai
ir piktai paklausti, ar man ką nors davė Lietuva,
kadangi atsakymas – netikėta! – yra teigiamas. Ga
vau patirties, pinigų ir dar pusę konkursinio balo
stojant į universitetą.
Nesitikėjau, jog po tarnybos pašto dėžutėje ra
siu naujo namo adresą ir raktus. Nemaniau, kad
atlikusiems NPPKT bus sumažinti mokesčiai. Ži
nojau baigęs tarnybą negausiantis aukščiausių vals
tybės apdovanojimų. Ar tai – dalykai, apie kuriuos
galvoja tą patį klausimą užduodantys asmenys?
Vargu, nors, nesulaukiant argumentų, tikėtina.
O ar kas nors man kompensuos susierzinimą ir
pyktį, patirtą per pratybas jaučiant šaltį ir mintyse
greitakalbėmis keikiantis, baimę, išgyventą laikant
granatą bei ruošiant minas, ar visas neigiamas emo
cijas, aplankydavusias bendraujant ir gyvenant su
kitų nuomonių nepripažįstančiais žmonėmis?
Pirmi du dalykai neišvengiami. Kariuomenė –
tikrai ne vieta norintiems maloniai praleisti laiką,
džiaugtis gražiu oru, daryti tai, dėl ko rankos ir

kojos nedreba. Ir visi tai supranta. Trečią būtų gali
ma apeiti, tačiau jis tiesiog per didelis, ir kol nebus
pašalintas, tol tai bus problema, kurios sprendimo
būdų dar niekas neišrado.
Nereikia slėpti, jog kariuomenė turi bėdų ne
tik dėl lėtai atnaujinamos technikos. Netoleranciją
kitai nuomonei, kitai tautybei, kitai orientacijai,
kartais net kitai lyčiai rodė į kariuomenę savo noru
atėję ir gavę šaukimus kariai, nors vadai irgi kartais
jos neslėpdavo.
Bendraudamas su savo buvusia mokytoja, užsi
miniau, jog teko ir matyti, ir patirti patyčias, tačiau
išgirdau, jog tokia problema, kurią bandoma su
stabdyti dar mokyklose (akivaizdu, nesėkmingai),
yra opi visur: ir mokantis, ir dirbant, ir užsiimant
kitomis veiklomis. Pajuokų nemato tik žmonės su
extra rožinės spalvos akiniais bei patys patyčių ini
ciatoriai. Aktualu ne tik kariuomenėje, ir kol kas
nepanašu, jog tai kada nors tebus gėdinga visuo
menės praeitis, o ne dabartis.
Taip, šiuos devynis mėnesius – beveik metus!
šitiek laiko atėmė valstybė! – ne tik teigiamos emo
cijos lankė: buvo ir džiaugsmo, ir pykčio, ir susi
erzinimo. Išleidimo į atsargą, reiškiančio NPPKT
pabaigą, laukiau kaip paskutinio skambučio ar
išleistuvių prieš metus. Atėjus paskutinei dienai,
ir mokykloje, ir kariuomenėje buvo liūdna palikti
daugumą žmonių. Nesvarbu, ar gerai su jais suta
riau, ar vieni kitus erzinome vien savo buvimu. Ir
tokių emocijų tikrai nesitikėjau nei ruošdamasis
egzaminams, nei skaičiuodamas paskutines dienas
kareivinėse.
Baigęs tarnybą, vis dar sulaukiu klausimo: „Tai
gailiesi?“ Jei tektų grįžti į praėjusį pavasarį, kai už
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pildžiau prašymą atlikti NPPKT, nesustabdyčiau
savęs prie karo prievolės ir komplektavimo skyriaus
durų, gal net palaikyčiau jas. Jokiu būdu nekeis
čiau savo plano, net žinodamas, jog tarnyba nebus
morališkai lengva, o iš valstybės gausiu ne tik gerų
dalykų.
Nors... Ar Tėvynė dėl to kalta? Ar turėčiau kal
tinti visą Lietuvą? Tai gal prieš tarnybą ne iš jos
reikia ko nors reikalauti? Valstybė – ne tik valdžia
ar erzinantys žmonės atskirai, juk yra daugiau jos
sudedamųjų dalių. Matyt, nereikia dėti tik lygybės
ženklo.
Pirmas iš kairės: Andrius Tumėnas. Eil. M. Kumpikaitės nuotrauka

„Šūdina ta Lietuva, bėk iš jos“
Andrius Užkalnis – labai skirtingų atsiliepimų
sulaukianti asmenybė. Vieni šlovina jo tekstus,
kiti siūlo ne tik juos sudeginti, bet ir jam pačiam
pasitraukti iš gyvenimo (šaltinių nebus, nes tokių
tikslių nemačiau, tačiau panašių linkėjimų tikrai
yra). Kadaise skaičiau ir like’inau turbūt viską, ką
jis rašė socialinėje erdvėje; pastaruoju metu atito
lau nuo jo nuomonės, tačiau pavasario pabaigoje
pasirodžiusio įrašo apie artimo žmogaus grįžimą iš
emigracijos (https://www.facebook.com/uzkalnis/
posts/10212927232165953) nepraleidau.
A. Užkalnis sako, jog nei tas artimas žmogus,
nei jis pats, palikdamas Angliją ir grįždamas į Lie
tuvą, beveik nesulaukė palaikymo. Dauguma pa
sakojo, kaip čia blogai, kaip geriau likti ten, kokią
didžiulę klaidą daro ir panašiai. Tipinis lietuvių
optimizmas ir džiaugsmas dėl kito sprendimo.
Šveicarijoje gyvenanti moteris komentaruose
rašė, jog dukra, kartais apsilankanti Lietuvoje, vis
sulaukia giminaičių ir kaimynų komentarų „ko čia
tau reikia“, „kam tu čia važiuoji, gi kitur geriau“ ir
taip toliau. „Ir nė vienas briliantinis protas nepa
mąstė pasikviesti jos savaitei ar kitam laikui prak
tikai (jos CV jau yra praktikos didžiausioje Šveica
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rijos draudimo kompanijoje, politinės kampanijos
pagalbininkė ir t. t.). Kam mums tokie žmonės?
Kam ta ateitis? Išgąsdinkime visus tokius norinčius
dar ant lėktuvo trapo! Atsikratykime jų, o tai lenda
čia visokie.“
Tai perskaitęs, prisiminiau, kaip pats gegužę su
sidūriau su panašia situacija. Antrą ar trečią kartą po
NPPKT nusprendžiau aplankyti buvusią mokyklą.
Bene pirmas žmogus, su kuriuo ten tenka susidur
ti, – budėtoja. Žinojau, ką pasakys, tačiau pasisvei
kinęs vis tiek paklausiau: „Reikia pasirašyti?“ „Savas
vaikas, nereikia“, – jau ne pirmą sykį išgirdau šiuos
žodžius. Tik tąkart jie buvo ne vieninteliai.
Susistabdė ir paklausė, ką veikiau šiais metais,
kokie ateities planai. Trumpai papasakojau ir jau
tikėjausi keliauti savais reikalais, kai išgirdau jos
patarimą: „Šūdina ta Lietuva, bėk iš jos.“ Labai
norėjau ginčytis, tačiau visiškai netroškau pradėti
diskusijos, kurioje, tikiu, girdėčiau dar ir ne tokių
epitetų, todėl pasakiau: „Na, tuomet... ateityje
bandysiu daryti taip, kad ji nebūtų tokia.“ „Uoj,
čia viską nuo pamatų reikia tvarkyti. Žuvis pūva
nuo galvos“, – paskutiniai jos žodžiai, po kurių at
sisveikinęs ėjau buvusių mokytojų kabinetų link.

Nuomonė
„Valstybė nėra šūdina, jei esate nepatenkin
ta savo darbu.“ Tokia buvo viena pirmųjų piktų
minčių, kurios neįgarsinau. Iš kitų – tiek vyresnių,
tiek jų... išmintimi?.. patikėjusių bendraamžių –
jau seniai girdžiu apie blogas sąlygas Lietuvoje.
Apie tai, kad pats nesiruošiu emigruoti, rašiau
dar prieš ketverius metus (http://bendraukime.
lrytas.lt/man-rupi/moksleivis-jei-nerasiu-darboimsiu-grebli-ir-grebsiu-bet-lietuvos-nepaliksiu.
htm). Nelengva dabar skaityti tokius kvailus ar
gumentus, kuriuos tada paminėjau, tačiau vis dar
nepakeičiau savo nuomonės. Jei reikės, pasiimsiu
tą grėblį į rankas, tik iš pradžių, žinoma, reikės
surasti, kas man už tai duos eurų.
Kiek piktų komentarų tais 2013 metais sulau
kiau! Rašė, nei Norvegijos, nei Anglijos nepalygin
si su Lietuva, tačiau kiek palyginimų pateikė! Gal
kokią akimirką ir buvau patikėjęs, tačiau jei ten
būtų taip gerai, ar emigrantai turėtų laiko neatsi
traukti nuo kompiuterio ir laukti Lietuvą gražiau
aprašančių straipsnių? Žinoma, nereikia pamiršti ir
„trolių“ fabrikų. Pamatęs kelis ir daugiau komenta
rų su tais pačiais IP adresais, pradedi tikėti, jog ne
toks jau ir didelis tas pasaulis.
Aš gi esu nusistatęs prieš emigrantus! Taip, ly
giai taip pat, kaip prieš visus lietuvius. Tiesa, tik
prieš netolerantiškus. Lygiai tokią pačią nuomonę
turiu ir apie tuos, kurie pasirenka darbą ar studijas
užsienyje. Ar aš turiu teisę ką nors apie tai sakyti?
Taip, pagal 25-ą Lietuvos Respublikos Konstituci
jos straipsnį: „Žmogus turi teisę turėti savo įsitiki
nimus ir juos laisvai reikšti.“ Tad ir pasinaudosiu
šia teise. Pasirinkai studijas Vilniuje, nes tiesiog rei
kėjo, vėliau metei ir pradėjai studijuoti kitą dalyką?
Valio, sveikinu. Neužteko savo miesto, todėl pasi
rinkai tolimesnį? Gal net užsienį? Bravo, didžiau
sios tau sėkmės. Ir jokio sarkazmo.
Cituotu sakiniu straipsnis nesibaigia. Kiek
daugiau paskaitę, ras ir šiuos žodžius: „Laisvė reikš
ti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama
su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės,
religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei

diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinforma
cija.“ Nepatiko darbo sąlygos Lietuvoje, todėl iš
skridai svetur? Prašom, kad tik tau ten būtų geriau.
Bet ar dėl to, kad čia, Tėvynėje, jauteisi blogiau,
reikia savo gimtinę vadinti šūdina valstybe? O gal
vis dar dirbi čia ir tokius atsiliepimus bei patarimus
dalini jaunimui – kažkokiam dalykui, kurį dar kaž
kas vadina Lietuvos ateitimi?
Tai gal dėl to, kad tik iš dalies Lietuvą palikusių
žmonių sulaukiama argumentų, o ne „nieko pas
jus ten gero! skriskit lauk! ir paskutinis dar šviesas
oro uoste išjunkit!“ (šitas toks nepabodęs, vis dar
geriausias juokelis per ašarėles, tikrai tikrai), visi tik
pripažįsta, jog emigracija – problema, tačiau nesii
ma rimtai jos spręsti?
Galima kai kuriuos komentuotojus pateisinti,
nes jie yra pernelyg emocingi. Tebūnie. Ne paslap
tis, emocijos dažnai atrodo svaresnės už argumen
tus, tačiau tik ne politikoje. Ten svarbu turėti dau
giau proto nei jausmų, tačiau visiškai atskirti šių
dviejų dalykų irgi negalima.
Niekas neneigia, Lietuvoje problemų yra, tik,
atrodo, ne visi žino, kaip jas spręsti. Net tie, ku
riuos dauguma taip stipriai palaikė spalį, tikėda
miesi permainų. Reikia pripažinti, pokyčiai jau
matomi, nors praėjo vos kiek daugiau nei septyni
mėnesiai iš ketverių metų. Laiko dar yra, tad reikia
tikėtis ne tik aštrinamų problemų, bet ir jų spren
dimų.
Man dar nėra dvidešimties metų, gyvenu su
tėvais, vadinasi, sumažėja problemų, dar nereikia
rūpintis savo būsto mokesčiais. Kliūtys man – tik
ateityje. Daug jos nesu susiplanavęs, tačiau kol kas
galvoje užsienis asocijuojasi tik su kelionėmis, o ne
darbu ten.
Ar dėl to, kad nesiruošiu ten gyventi, pradėsiu
nekęsti emigraciją pasirinkusių žmonių? Tai gal dėl
to, kad nesu religingas žmogus, diskriminuosiu ir
tuos, kurie kiekvieną sekmadienį eina į bažnyčią?
Valgau mėsą, taigi vegetarus bei veganus vadinsiu
šūdinais žmonėmis?
Ne, tokia logika ne man.
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Istorija – per juoką ir meną
Kaip ir galima būtų tikėtis, filme Picasso nuotykiai (Picassos äventyr, 1978) – daugybė paveikslų.
Kubistinių ir „pabaisistinių“, brangių ir neįkaino
jamų, komiškų ir tragiškų. Tačiau tie paveikslai –
ne tik Picasso gyvenimo atspindžiai. Tai – ryškio
mis spalvomis nutapyti istorijos, kultūros kismo
atvaizdai. Taigi – šiek tiek plačiau apie paveikslus
bei jų kūrėjus.
Komedija Picasso nuotykiai – švedų režisieriaus
Tage’s Danielssono kūrinys. Švedijoje šis komikas
išgarsėjo 7-ame XX a. dešimtmetyje, po to, kai
drauge su Hansu Alfredsonu (jis yra Picasso nuotykių scenarijaus bendraautoris ir juostoje įkūnija
menininko tėvą) susibūrė į stand-up duetą, žinomą
Hasse & Tage vardu. Jiedu susipažino dirbdami Šve
dijos nacionaliniame radijuje 6-ame dešimtmetyje
ir netrukus tapo artimais bičiuliais bei kultiniais
švedų komedijos meistrais. Drauge per daugiau nei
dvidešimt bendro darbo metų jie sukūrė gausybę
Švedijoje didelės sėkmės sulaukusių televizijos šou
bei filmų. Taigi Picasso nuotykiai – vienas iš dau
gelio dviejų komikų sėkmingo bendradarbiavimo
rezultatų.
Kodėl, stebint šį judrų Tage’s Danielssono pa
veikslą, tiek daug kartų norėjosi – lyg Picasso tėvui
filme išvydus savo sūnaus kūrinius – sušukti „geni
al“? Visų pirma, ko gero, dėl ypatingo filmo kūrėjų
dėmesio detalėms. Taip sukurtas ne vieno persona
žo portretas: Pablo Picasso, visą laiką dėvintis bal
tus šortus (ir į laidotuves, ir į baleto premjerą), arba
griežta ir valdinga aktoriaus Bernardo Cribbinso
įkūnyta Gertrud Stein. Išradingai pasitelkiant
klišes, sukurti ne tik konkrečių asmenybių, bet ir
išgalvotų personažų-tipų paveikslai, pavyzdžiui,
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brangių meno kūrinių (o kartais – ir pačių me
nininkų) kolekcininkės Ingrid Svensson-Guggen
heim. Atskirai kalbėti galima būtų apie kalbos pa
rodiją. Nors juostoje kalbama dešimčia skirtingų
Europos kalbų, vertimas beveik nereikalingas. Mat
dažniausiai vartojami plačiai žinomi charakterin
giausi žodžiai bei mimikos kalba. Dažnai įvairių
kalbų žodžiai vartojami visai kitomis reikšmėmis:
štai Picasso tėvas, Paryžiaus nacistinės okupacijos
metais prisijungęs prie vokiečių armijos, įgyja
„Hauptbahnhof“ (liet. centrinės stoties) laipsnį ir
saliutuodamas vietoj „Heil Hitler“ šūkčioja „Halv
liter“, o tai švediškai reiškia „pusė litro“. Tokios ab
surdiškos, sąmojingos detalės – viena svarbiausių
priežasčių, kodėl verta nupūsti dulkes nuo šio ne
tikėtai žaismingo švedų komedijos klasikų kūrinio.
Netikėta galbūt ir tai, kad švedų komikai pasi
rinko pastatyti komediją remdamiesi būtent Picas
so gyvenimo nuotykiais. Pablo Picasso žinome ne
tik kaip vieną reikšmingiausių XX amžiaus meno
figūrų, charizmatišką asmenybę, bet ir nepaprastai
produktyvų menininką, kurio kūrybos metai ap
ima laikotarpį nuo XIX amžiaus pabaigos iki pat
paskutiniųjų gyvenimo metų, tai yra XX amžiaus
8-ojo dešimtmečio. Galbūt būtent dėl to ilgiau nei
devynias dešimtis metų gyvenusio kūrėjo biogra
fija tapo šios juostos siužeto pagrindu: tai – ne tik
Picasso, bet ir XX amžiaus istorija. Tai patvirtinti
galėtų ir pačių filmo kūrėjų juokais ar rimtai papa
sakota istorija, kad iš pradžių norėjo statyti filmą
apie Mozartą, tačiau apsigalvojo, nes jo gyvenimas
pasirodė tiesiog per trumpas. O su Picasso per sub
tilaus humoro prizmę galime stebėti du pasaulinius
karus, Didžiosios depresijos bei Šaltojo karo įvy

Kinas
kius, vartotojiškos visuomenės formavimąsi. Čia
sutinkame ir Hitlerį su Churchilliu, tapančius skir
tingas Europos vizijas, ir Hemingway, mezgantį
Paryžiaus kavinėje, ir mažiausiai du Toulouse-Lau
trecus... Fragmentiškas pasakojimas leidžia žiūro
vams sutikti gausybę skirtingų veikėjų, dalyvaujan
čių šmaikščioje istorijos ir kultūros parodijoje.
Ne mažiau svarbus nei vaizduojami istoriniai
įvykiai – ir menininko vaidmuo jų akivaizdoje,
nuolatinis to vaidmens kismas. Čia galima būtų
stebėti dvi prieštaringas linijas – tai meno stebuklas
ir meno komercija. Mene glūdintį stebuklą Picas
so atskleidžia jo jaunystės meilė Doloresa, sutikta
keliaujant iš jo gimtojo kaimelio į dailės akademiją
Madride. Mergina Picasso padovanoja stebuklingą
buteliuką, kuriame „gyveno džinas, turįs suteikti jo
menui gyvybę“. Meno paslaptį, atrodo, perpratęs
yra ir Picasso draugas Henri Rousseau – jis meni
ninką pakviečia pasivaikščioti į savo paties nutapy
tą mišką, o per vieną vakarėlį svečiams grieždamas
smuiku, nejučiomis išskrenda pro langą ir sklando
po naktinį Paryžiaus dangų. Atsvara bet kokiam ly
rizmui tampa vienas komiškiausių filmo veikėjų –
Picasso tėvas Donas José, kuris sugeba pardavinėti
ne tik savo sūnaus paveikslus, bet ir jo nuslinkusius
plaukus. Sulaukęs sėkmės, Picasso nė nepastebi,
kaip tampa Dono José vadovaujamo Picasso Land
fabriko darbininku bei gyvu Picasso muziejaus eks
ponatu. Tačiau užantyje slepiasi mažas apdulkėjęs
buteliukas, tik reikia, kad kas nors jį primintų.
Vietoj išvadų norėčiau pacituoti dar vieno
filme pasirodžiusio Picasso bičiulio, poeto
Guillaume’o Apollinaire’o „giliai filosofišką poemą
apie žmogaus būtį“, jo perskaitytą Rousseau nu
tapytose džiunglėse: „Cha cha cha! Chu chu chu!
Chir chir chir!“ Įsiklausiusi tuose žodžiuose išgir
dau: juokas, kaip ir menas, gali mus išlaisvinti, pa
kylėti bent trumpam paskraidyti po naktinį dangų.
Bet kam aš pasakoju? Verčiau žiūrėkite, juokitės, ir
išgirsite patys.
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Įkvepianti tekstilininko
Luko Tomaševičiaus kūryba
Jaunasis menininkas Lukas Tomaševičius gimė
1994 metais Vilniuje, inžinierių Ingridos ir Žano
šeimoje. Tėvai jį dar mažą sudomino tradiciniais
lietuvių liaudies amatais, menu. Vedamas stipraus
susidomėjimo, Lukas atrado asmeninį ryšį su lie
tuvių protėviais baltais, perprato jų gyvenimo pa
saulėvaizdį, vertybes ir tai jį įkvėpė žengti meninės
kūrybos keliu.
2014 metais Lukas Tomaševičius tapo Vilniaus
dailės akademijos Tekstilės katedros studentu. Jis
nusprendė siekti profesionalumo, ieškoti įtaigesnių
būdų savo individualiam stiliui perteikti. Čia Lu
kui ne kartą teko susidurti su aplinkinių žmonių
nuostaba ir išskirtiniu dėmesiu: „ką vyras veikia
tekstilėje?“, juk sakoma: „moterėlės yra audėjėlės“.
Tačiau dėl savo atsidėjimo tradicinėms techni
koms ir nuoširdumo jis greitai pelnė akademinio
kolektyvo pripažinimą ir pagarbą. Nuo pat savo
kūrybinio kelio pradžios Lukas naudojo etnogra
finius lietuvių tautos motyvus (gyvybės medžio,
aštuonia
kampės žvaigždės, žalčio...), tradicinius
audinių pynimo būdus: dimukai, ruoželis, kaišy
tinis pynimas, kuriuos prieš šimtmetį naudojo ir
lietuvės merginos ausdamos kraičio lovatieses ar
puošnius kostiumus. Akademijoje menininkas taip
pat susidomėjo natūraliu verpalų ir siūlų margi
nimu Lietuvoje augančiais augalais. Taigi galima
teigti, kad būtent tradicijos ir etnografija nuo pat
pradžių skatino ir įkvėpė Luką meninei raiškai.
Luko Tomaševičiaus apmąstymų ir kūrybos
centre – Gamta. Pirmajame savo kūrybos darbe
Saulės kalendorius – kilimas jis konceptualiai įvaiz
dina gamtos cikliškumą. Tai vasaros ir žiemos ly
giadieniai, pavasario ir rudens saulėgrįžos, žymin
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čios Saulės judėjimo ritmus. Gamta sudievinama,
jai suteikiamos kosminės savybės. Gamtos ciklai
bei Saulės padėtis Žemės atžvilgiu suteikia žmogui
laiko ir buvimo erdvėje pojūtį, pripildo materiją
dvasinės energijos. Gamtos jėgų judėjimą ir ritmą
menininkas toliau nagrinėja Protėvių rate. Harmo
ningos sandaros mandalos kompoziciją išlaikantis
tekstilės kūrinys perteikia gilesnį savęs paties suvo
kimą – buvimą nuolatiniame santykyje su protė
viais, jų gyvenimo patirties sankirtas su asmenine
gyvenimo patirtimi. Rato forma įkūnija gyvybės
Žemėje sukimąsi ratu ir subtilią kaitą. Šie dailės
darbai, atlikti natūraliomis priemonėmis, panau
dojant tradicines audimo, augalinio dažymo, bati
kos technikas, išryškina gamtą per cikliškumo ir at
sinaujinimo prizmę, išaukština mistines jos galias.

Dailė
Kita svarbi tekstilininko kūrybos tema – žmo
giškumas. Klausimus apie tai, kas yra žmogus, ir
kokie turėtų būti žmonių santykiai Lukui Tomaše
vičiui suaktyvino kelionė į Jamaiką, regio muzikos
ir jos atlikėjo Bobo Marley gimtinę. Bendrauda
mas su čiabuviais, jis įžvelgė nenuoširdumą, egoiz
mą, verčiantį išnaudoti kitą dėl asmeninės naudos,
žmonių susiskaldymą. Tai buvo stiprus impulsas
meniniam kūriniui Vienybė. Menininkas palygino
įvairią su žmonių bendravimu susijusią asmeninę
patirtį ir permąstė bendravimo prasmę apskritai. Jo
žodžiais tariant, be nuoširdaus žmogaus santykio su
žmogumi, be ištikimybės ir lojalumo artimui nėra
tinkamos terpės žmonijos progresui. Tokiai žiniai
iškomunikuoti Lukas pasirinko simbolių kalbą –
Vakarų Afrikos etnomotyvą akoben, įvaizdinantį
ištikimybės savo šeimai ir tautai prasmę. Stilizuota
šio motyvo versija pavaizduota kilime Vienybė. Ki
limas kruopščiai atliktas naudojant natūralias me
džiagas, svogūnų lukštais dažytus vilnonius siūlus,
derinant drobinio audimo ir rišimo turkiškuoju

mazgu technikas. Šis kūrinys atskleidžia asmenines
autoriaus savybes: humanizmą, jautrumą aplinkai,
toleranciją pasaulio įvairovei ir skirtingoms kul
tūroms, domėjimąsi etninėmis mažumomis ir jų
paveldu.
Vėlesniuose dailės darbuose Lukas Tomaše
vičius vėl nagrinėja gamtos ir žmogaus tarpusa
vio ryšius. Pasak autoriaus, gamta be dabartinio
žmogaus suklestėtų, o žmogus be gamtos kaipmat
pražūtų. Ši mintis tarsi vedlė idėjiniame kūrybos
procese. Aš ir medis – vienas – tai naujausio kū
rinio pavadinimas ir kartu individualų požiūrį
atskleidžiantis pareiškimas. Šį kartą menininkas,
remdamasis įsitikinimu, jog gamta yra žmogaus
prieglobstis, sukūrė tekstilinį objektą – drabužį.
Magua formos švarkelis yra sukonstruotas iš kelių
sluoksnių, dekoruotų medžio žievės motyvais, ku
rie konceptualiai išreiškia saugomojo ir saugotojo
pozicijas. Tai – tarsi graži žmogaus ir medžio para
lelė, sąjunga, kai žmogus pajunta gamtos teikiamą
paramą ir pats atsimoka pagarba jai. Medžio žievę

Lukas Tomaševičius Jamaikoje su Cassava Piece vaikais, 2015
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Lukas Tomaševičius. Vienybė, 2016

menininkas palygina su oda, kuri taip pat apsaugo
žmogaus organizmą nuo mikroorganizmų inter
vencijų. Kūrinį Aš ir medis – vienas Lukas Toma
ševičius sėkmingai pristatė tarptautinio tekstilės
mainų projekto SKIN / NAHK / ODA parodoje
Airijoje ir Estijoje, o rudenį planuoja pristatyti ir
Vilniaus miesto auditorijai galerijoje Akademija.
Taigi simbolių ir meilės gamtai kupina Luko kū
ryba po truputį skleidžiasi tarptautinėje arenoje ir
„sėja“ gamtai draugiškas idėjas.
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Menininkui Lukui Tomaševičiui būdinga gyve
nimo filosofijos ir gyvenimo būdo darna. Kaip jau
minėjau, jam nepaprastai svarbus ryšys su gamta,
todėl jis stengiasi tą ryšį puoselėti leisdamas laiką
gamtoje, kvėpuodamas grynu oru, užsiimdamas
sodininkyste. Gamta jam – atsipalaidavimo ir
meditacijos erdvė. Svarbu paminėti ir ekologinio
judėjimo įtaką, nes tekstilininkas ištikimai savo
kūrybai renkasi vien ekologiškas priemones: atsi
sako gamtą teršiančių sintetinių anilininių dažų
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ir kitų paprastai gamtoje nesuyrančių medžiagų.
Menininkas laikosi veganiškos mitybos principų,
tikėdamas, kad augalinės kilmės produktai garan
tuoja gerą savijautą ir energiją, nealina gamtos. Jis
atlieka fizinius pratimus, domisi tradicinės medici
nos paslaptimis. Iš to galima suprasti, kodėl darno
je su gamta gyvenanti asmenybė kuria harmoningą
meną, kitus užkrečia savo sveikos gyvensenos idė
jomis.
Norėčiau pristatyti dar kelis reikšmingus teks
tilininko Luko Tomaševičiaus meninės veiklos lai
mėjimus. 2015 metais už techniškai švariai, preci
ziškai, tačiau tuo pat metu jautriai atliktą piešinį
Lukui įteikta Vilniaus dailės akademijos garbės

profesoriaus Algimanto Švėgždos premija. Taip
įvertintas jo talentas jautriai perteikti kasdienybės
metafiziką vaizduojant tarsi atgyjančius ir savas
istorijas pasakojančius buities daiktus. Ne per se
niausiai informacinėje erdvėje pasklido žinia apie
Luko Tomaševičiaus ir jo bendrakursės Severijos
Žukauskytės bendromis jėgomis sukurtą pirmą
jį Lietuvoje interaktyvų sienų dekorą Vandenynų
būgnai. UAB Ruptela įmonės poilsio zonos sienose
menininkai pasirinko vaizduoti vandenyną ir bičių
korio formą primenančius grojančius elementus.
Toks meninis sprendimas byloja apie Luko Toma
ševičiaus užsispyrimą išlaikyti tradicinį kūrybos
būdą ir individualų braižą, netgi moderniuose
meno projektuose įgyvendinti etnokultūros vaiz
dinius.
Apibendrindama galiu teigti, kad esminis Luko
Tomaševičiaus kūrybos bruožas – vientisumas. Tai
gebėjimas išlaikyti kertinius asmenybės įsitikini
mus ir vertybes bei nuolat nagrinėti panašią me
ninę problematiką. Menininkui būdingos kūrybos
temos: žmogaus ir gamtos santykis, baltų pasau
lėžiūros reikšmė šiandieniniam žmogui, etninių
pasaulio kultūrų paveldas. O gausus simbolių nau
dojimas ir harmoningo kolorito paieška – tai tarsi
autoriaus parašas ir pagrindinis menininko skiria
masis bruožas.

Lukas Tomaševičius. Dvi gijos, 2017. Sabinos Avakian nuotraukos
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„Ačiū Dievui, kad muzika, meilė,
jausmai nepabėga su amžiumi“
Šį kartą kalbėsime su jauna lietuvių muzikos
grupe „jautì“, 2016 m. jaunų grupių konkurse
„Garažas“ užėmusia antrą vietą ir šiemet išleidusia
savo pirmą EP (angl. Extended Play, t. y. trumpą
albumą), pavadinimu „Gap Year“. Grupės nariai:
Džiugas Širvys (gitara, klavišiniai, vokalas), Pilypas
Gruzdys (gitara), Nojus Zvicevičius (būgnai), Steponas Davidavičius (bosinė gitara). Kalbino Justyna
Vansovič.
Papasakokite, kokios šios grupės ištakos. Kaip atsirado grupės pavadinimas?
Visai juokingas žodis yra „ištakos“. Viskas
pradėjo „ištekėt“, kai Džiugas su Nojumi dar mo
kykloje nusprendė kurti savo dainas. Vėliau prie
jų prisijungė į Vilnių atvažiavęs vaikystės draugas
Pilypas ir po pusmečio – Stepas. Pavadinimas at
sirado, kai mini band’as, sudarytas iš Nojaus ir
Džiugo, gavo progą pagroti, tačiau nežinojo, kaip
prisistatyti. Taigi galiausiai radome veiksmažodį,
kuris galėtų būti pavadinimas ir kuris atitinka tai,
ką norime pasakyti savo kūryba.
Kokia buvo pirminė grupės vizija? Ar smarkiai
pasikeitė nuo jos sukūrimo dienos?
Vizijos nelabai turėjome, o jeigu ji buvo, tai –
„to have fun“ (pasilinksminti) bei kurti tai, kas pa
tinka ir atrodo gražu. Dabar ji truputį brandesnė,
nes norime siekti profesionalumo, groti techniškai,
bet kartu nepamesti jausmo bei dalintis ir būti
su klausytoju. Jeigu pamestume tą, ką turėjome
pradžioje, – būtume ne mes.

Esame keturiese, visi skirtingi ir mūsų nevie
nija specialybės, kurias studijuojame arba Gap
Year’inam. Mus jungia draugystė ir kūryba. Ben
dro taško siekiame jungdami savo skirtumus ir
juos šlifuodami, taisydami, kad išgirstume vieną
solidų tašką.

Fizikos, vaidybos studijos... Atrodytų, visai nesuderinamos, skirtingos sritys. Kaip prieinate prie bendro taško kūryboje?

Ar turite savo įkvėpėjų kurdami muziką?
Taip, be įkvėpėjų nebūtume pradėję. Klauso
mės daug math rock grupių, indie. Žinoma, kartais
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išsiskiria skoniai, bet labiausiai sutariame dėl Totorro, Foals, Alt-j muzikos grupių.
Kokios temos jums svarbios kuriant muziką?
Svarbiausia būti nuoširdžiam, nes kitaip tiesiog
neveikia. Neturime nusibrėžę koncepto ar vienos
tematikos, bet kuriame iš to, ką patys patiriame, ką
jaučiame. Prarastas meiles, žmones, kurie užknisa,
apie kokius nors įsimintinus įvykius, kurie sukuria
savitą jauseną ir patyrimus.
Į kokią auditoriją orientuojatės?
Mūsų pagrindinė auditorija, su kuria susiduria
me, yra mūsų amžiaus paaugliai, jaunimas. Gera,
kai į koncertus ateina vyresni žmonės ir dėkoja, nes
tikime, kad ir jie jaučia tą patį. Muzika, meilė ar
jausmai nepabėga su amžiumi. Ačiū Dievui.
Šiais metais išleidote EP „Gap Year“ ir surengėte muzikinį turą. Kaip jums sekėsi? Kokių įspūdžių
paliko?
Tai buvo mūsų pirmasis „turiukas“ ir jame tu
rėjome norą dalintis savo pirmuoju darbo vaisiu
mi. Sekėsi puikiai, nebuvo nesusipratimų, pasiekė
me labai daug žmonių. Visgi mūsų klauso daugiau
žmonių, nei mes įsivaizduojame. Tikrai kažkada
kartosime turą, ir jis bus didesnis. Gera dalintis ir
matyti, kad tai atliepia klausytojams. Tai mus pa
stūmėjo į priekį. Turbo amazing.
Jūsų EP viršelį puošia beisbolo kepuraitė. Taip pat
per koncertą vienas iš jūsų ją dėvite. Atskleiskite paslaptį, ką ji jums reiškia.
Pasirinkome beisbolo kepuraitę vietoj tos juo
dosios, kurią duoda atsiimant diplomus. Ji simbo
lizuoja laisvę, naują etapą, kokį nors nuotykį, į kurį
pasineri per Gap Year’ą.
Kaip jaučiatės tarp kitų besikuriančių muzikos
grupių?
Jauni. Bet iš gerosios pusės. Mes vieni kitus
palaikome, nes žinome, kad būna iššūkių. Bet visi
naiviai puolame aukštielninki į tai, kas pasitaiko.

Gerdos Berentaitės nuotraukos

Kaip atrodo jūsų repeticijos? Galbūt turite kokių
nors ypatingų taisyklių?
Neturime taisyklių, mums jos nepadėtų. Kar
tais turime repeticijos planą, kad iš pradžių nu
šlifuojame set’ą, o po to – kūryba. Bet nebūtinai.
Viskas pas mus vyksta labai laisvai.
Koks yra jūsų laisvalaikis? Ar muzika jus lydi septynias dienas per savaitę?
Negrojame kasdien, bet muzika lydi. Namie
mes turime superinį magelį, per kurį pasidaliname
savo atradimais. O mūsų laisvalaikis įvairus. Mėgs
tame tinklinį, krepšinį, maudytis, kas skaito, kas
serialus žiūri, kas mieste pajuda. Bet dažniausiai
būname visi kartu.
Ar turite kokių nors ritualų prieš koncertą?
Pasimeldžiame.
Ir klausimas pabaigai. Jūsų koncertuose dažnai
pasirodo vaikinukas su batonu, kurį jums ir įteikia
koncerto metu. Ar atskleisite šio neįprasto reiškinio
priežastį?
Tai – Pijus. Jis Džiugo draugas. Pernai, kai
grojome Saulėtosiose Naktyse, Pijus mus išgirdo ir
atlėkė tiesiai prie scenos iš savo palapinės kartu su
batonu. Galiausiai tai tapo maža gražia tradicija.
Jeigu nebūna Pijaus, batonas vis tiek mus pasiekia,
ypač jeigu koncertas vyksta Vilniuje.
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Justyna Vansovič

„Mes važiuojam, tranzuojam
į Bliuzo festivalį...“

Mes važiuojam, tranzuojam į gerą festivalį,
bliuzo kvapas iš hipių laikų,
vėl į Varnius susirenka chebra,
susitikti bus nuostabu,
grosime bliuzą ištisą naktį,
turėtų būti puiku...
... vis dar mintyse aidi šių metų Bliuzo naktų
festivalio himnas. Ir visai nenustebčiau sužinojusi,
kad ne vienai man ši daina taip giliai įstrigo min
tyse. Juk ją girdėjome per garsiakalbius vos įvažiavę
į kempingą, taip pat kaip pagrindinį muzikinį in
tarpą per visą festivalį ir paryčiais iš dainuojančių

Arbata
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dalyvių, kai kiti palapinėse dar bandydavo pasivyti
sprunkantį miegą.
Bliuzo naktys – tai tarptautinis bliuzo festivalis,
vykstantis kiekvienais metais Telšių rajone, Var
niuose, prie pat Lūksto ežero. Šiemet Bliuzo naktys
šventė jubiliejų – 25-metį. O man tai buvo pirmas
kartas. Likau mielai nustebinta, nes Bliuzo naktų
himno žodžiai visiškai pasiteisino: nors oro pro
gnozės žadėjo lietų ir audrą, visi džiaugėmės šiltais
saulės spinduliais ir retsykiais švelniai kūną tapšno
jančiu lietumi. Ežero vanduo taip pat buvo palan
kus besimaudantiems. Gerai apgalvota ir festivalio
programa, nes dalyviai mėgavosi kokybiška muzika
Pagrindinėje scenoje, legendinėje Pašiūrėje ir Vieno
žmogaus scenoje. Tuo tarpu tiems, kurie norėjo
nuveikti ką nors įdomaus, buvo siūlomos įvairios
aktyvios ir ramios veiklos, kurių metu galėjome
ne tik turiningai praleisti laiką, bet ir sutikti daug
naujų bendraminčių. Taigi, jeigu jautėmės kupi
ni jėgų – linksminomės drauge su kitais, o jeigu
norėjome kiek atsitraukti nuo veiksmo, galėjome
pasėdėti prie ežero, išsinuomoti vandens dviratį ar
irklentę ir ramiai pabūti su savimi.

Migloko. Nojaus Vaitaičio nuotraukos
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