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Dailė

Austėja Mikuckytė-Mateikienė

Butaforinė grietinėlė
Sostinėje sausio antroje pusėje – vasario pirmoje pusėje vienu metu veikė dvi jaunųjų tapytojų parodos. „Pamėnkalnio galerijoje“ eksponuota dailininkės Gabrielės
Šermukšnytės kūrybos paroda „Grietinėlė su pipirais“.
Galerija „Meno niša“ kvietė apžiūrėti menininkės Monikos Plentauskaitės pirmąją solinę ekspoziciją baltame
kube, pasidairyti po jos „Butaforijų parką“.
Abiejų autorių kūrybą bent fragmentiškai jau
buvau mačiusi grupinėse parodose. Tačiau iki per
sonalinių prisistatymų net nebuvo šovusi mintis
ieškoti šių tapytojų kūrybos sąlyčio taškų. Aš ne
žinau, kaip autorės vertina viena kitos kūrybą, ar
pačios įžvelgia jas jungiančią giją. Nesistebėčiau, jei
tapytojos neigtų judviejų panašumą ir būtų dau

geliu aspektų teisios. Abi tapytojos – nepaprastai
savitos, originalios, unikalios. Abi jos jau yra susi
formavusios savitą, lengvai atpažįstamą braižą. Pir
miausia mane tik ėmė persekioti nenumaldomas ir
tarsi nepagrįstas pojūtis, jog šių dviejų kone radi
kaliai skirtingų autorių paveikslai kažkokiu laten
tiniu, metafiziniu pavidalu rezonuoja tarpusavyje.

Koliažinis principas
Bandydama tą pojūtį racionalizuoti, verbali
zuoti ir argumentuoti, radau nemažai formalių pa
našumų, kurie taip ir neužčiuopia tos paslaptingos
vienijančios gijos esmės. Kurie slysta branduolio
šonais, paviršiumi, apvalkalu. Nepaisant to, jog
šios bendrybės, žvilgtelėjus giliau, iš tiesų yra skir

Monika
Plentauskaitė.
Pavakariai; 2017
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Gabrielė Šermukšnytė. Virtuvės spintelės langas; 2017; drobė,
akrilas; 60x50 cm

tybės, šių apsimetėlių argumentų analizė paranki
aptarti tam tikrus tapytojų kūrybos aspektus. Visų
pirma, ir G. Šermukšnytė, ir M. Plentauskaitė savo
kompozicijas konstruoja koliažiniu principu.
G. Šermukšnytė rankioja vaizdus iš kasdieny
bės repertuaro, užsifiksuoja juos eskizuose, žinoda
ma, jog jis kada nors taps jos paveikslo detale. Tai
gali būti ir medijuoto vaizdo nuotrupa. Net žiūrint
ne itin intelektualią laidą per televizorių, autorės
dėmesį gali patraukti laidos dalyvės akių šešėliai,
kurie vėliau atsidurs ant paveikslo herojės veido.
M. Plentauskaitė taip pat įpina regimosios tiesio
ginės tikrovės atspindžių, tačiau pirmenybę teikia
fotografijose įamžintoms patirtims. Tapytojai tar
nauja ir pačios kaupiamas nuotraukų archyvas, ir
šeimos albumas, ir iš konteksto iškritusios pavienės
senos fotografijos.
2

Gabrielė Šermukšnytė. Šachmatinė salė; 2017; drobė, akrilas;
150x120 cm

Sapniškas erdvėlaikis
G. Šermukšnytės paveiksluose ryškiau girdimas
šiandienos pulso tuksenimas. Jos glamūriškos vei
kėjos atrodo nužengusios tiesiai iš madų žurnalo
ir patekusios į prasmę keičiančią, jas iš komfor
to zonos išstumiančią ironijos palytėtą aplinką.
M. Plentauskaitės paveiksluose apie šiandieną
prabylama per praeities moduliacijas. Čia tikrovė
pinasi su fikcija, vienas kitą užkloja skirtingi įvairių
laikotarpių identitetai. Kita vertus, abiejų autorių
paveiksluose laikas yra sąlygiška kategorija.
Abi autorės puoselėja savaip interpretuotą siur
realizmą. Todėl nei laikas, nei vieta nėra aiškiai
apibrėžti, šie orientyrai nukonkretinti, sukeistinti,
sapniški. Paveiksluose prasiveria normalios chro
nologinės laiko tėkmės ir erdvės tęstinumo plyšys.
Tokiame būvyje skleidžiasi nerimas, laukimas, nuo

Dailė
jauta. G. Šermukšnytės darbuose tas tamsusis, kar
tusis pradas išsiskleidžia ne iš karto – jį dengia storas
blizgučių ir grietinėlės sluoksnis. Tačiau dėl netikėto
sukrėtimo, atverties momentas tampa kone fantas
magoriškas. M. Plentauskaitės groteskas intensyves
nis, atviresnis, bet neką mažiau groteskiškas.

Autentikos ilgesys
Ir štai visi šie aplinkiniai pamąstymai nuvedė prie
suvokimo, koks gi slėpiningasis bendras bruožas man
nedavė ramybės. Tai – autentikos ilgesys, tikrumo
paieškos per dirbtinumo utriravimą. Tokia kūrėjų
tapymo manierų, formaliųjų paveikslų aspektų, taip
pat ir turinio, motyvų pasirinkimo potekstė.
Nė viena iš autorių negalėtų būti pavadinta
fotorealizmo atstove, bet abiem būdingas foto
grafiškumas, nors ir skirtingų rūšių, nevienodų
prigimčių. Dalis G. Šermukšnytės drobių, kurio
se nėra tokio ryškiai išreikšto simbolizmo, kuriose
mažiau naratyvo, primena socialinių tinklų esteti
ką. Prabangaus gimtadienio torto ir madų žurnalo
kompozicija, bengališkos ugnelės, puokštė aitriųjų
pipirų, palaikymo šokėjų pomponai. Lyg iš gelto

nosios spaudos išlupti kadrai, lyg iš daug sekėjų
turinčios merginos profilio nukopijuotos kompo
zicijos. Perspaustas tobulumas, įgyvendintas dro
bėje, negailint įgūdžių, laiko ir pastangų, pabrėžia
tuštybės atgrasumą.
M. Plentauskaitės tapybą su fotografija susieja
pati jos kūrybinė strategija, kai fotografijos yra pa
grindinė vaizdinė medžiaga, žaliava, panaudojama,
nusavinama, aproprijuojama savoms vizijoms įkū
nyti. Iš akimirkų archyvų ištraukiami objektai ir
subjektai, sumaketuojama paveikslo scenografija,
kurioje tapytoja režisuoja lynčišką nelinijinį filmo,
spektaklio, sapno, galimos praeities, dabarties ar
ateities siužetą. Net ir nežinodami autorės kūrybos
proceso, žiūrėdami vien į rezultatus, negalėtume
nusikratyti fotografijos įtakos pojūčio. Kompozici
jų veikėjai pozuoja autorės teptukui lyg savo aktu
alumą jau praradusiuose fotoateljė.

Fotografinė fikcija
Tad fotografiškumas abiejų autorių kūryboje
tuo pat metu veikia ir kaip įvykio liudininkas, tik
rumo garantas, ir, kita vertus, kaip tikrovės falsi

Monika Plentauskaitė.
Sekmadienį; 2017
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fikavimo įrankis ir viršūnė. Daugybė fotografijos
tyrinėtojų ir meninėje, ir reportažinėje fotografi
joje įžvelgė pačioje nuotraukų savastyje glūdinčius
spąstus. Priimta nuotraukas laikyti realybės atspin
džiu, tačiau šios tėra jos fragmentai, iš konteksto
iškirpti momentai. Kaip tik dėl tikrumo iliuzijos
fotografinė fikcija tokia baugi, grėsminga ir galin
ga. Čia galime prisiminti, kaip fotografija naudo
jama politinėje propagandoje, kuriant garsenybių
įvaizdžius ir t. t.
Taigi fotografiškumas šių tapytojų paveiksluo
se atspindi abu fotografijos sluoksnius. Pateikia
fotografiją kaip autentikos apraišką ir tuoj pat pa
kviečia aklai ja netikėti, abejoti, žvelgti kritiškai,
analitiškai. Šalia fotografijos, kaip tikrumo apgau
lės įvaizdžio, abiejų tapytojų kūryboje regime ir
akcentuotą, pabrėžtą, tiesmuką netikrumą, nutoli

mą nuo realybės. Siurrealistinė raiška pasirenkama
kaip demonstratyvus nusigręžimas nuo realybės,
siūlant, kad tikroji realybė yra sąmonės ir pasąmo
nės veikla, sapnai, svajonės, prisiminimai ir idėjų
pasaulis, o ne kasdienybėje verdančios dramos.

Siurrealistinė kalba
Šis tikrumo ilgesio šauksmo būdas (siurrealisti
nė kalba) labiau siejasi su paveikslų turiniu, jų mo
tyvais, ikonografija. Šiuo aspektu autorės jau yra
arti radikalumo skirtingos. Jų tapybinės manieros
turi tą bendrąją savybę, kad abi nesitaiko į lietuviš
ko ekspresionizmo, pastozinio kolorizmo tradiciją.
Jų potėpis nugludintas, įtaigiai perteikiantis būtų
ir nebūtų objektų ir subjektų egzistencijos faktą,
išreiškiantis jų būdinguosius medžiagiškumus. Abi
renkasi figūratyvą, veltui, mano nuomone, be rei

Gabrielė Šermukšnytė. Tinkamoje vietoje, tinkamu laiku; 2017; drobė, akrilas; 130x150 cm
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aš, pastūmėta šios autorės darbų? Šiame paveiksle,
iš pirmo žvilgsnio gana realistiškame, man rodos,
yra užkoduota viena optinė iliuzija, tyčinė klaida,
iliuziją kuriantis ir griaunantis erdvių apkeitimo
triukas.

Žiūrovo percepcija
Žiūrovas tarsi atsiduria priešais veidrodį. Čia
knieti prisiminti Velázquezo Meninas ir garsiąją šio
paveikslo interpretaciją per reprezentacijos klausi
mo prizmę, pateiktą Foucault. Žiūrovas įsikūnija į
autorę, drobėje regime jos atspindį. Tačiau staiga
pamatome, jog autorės atvaizdas pasidėjęs alkūnę
ir yra visai ne atvaizdas, o pats provaizdis. Atidžiau
patyrinėjusi, pamačiau, kad stalelio perspektyva
sufleruoja, jog tai vis dėlto yra atspindys, bet veid
rodžio paviršiaus ignoravimas, spėju, sąmoningas
sienos tarp tikrovės ir jos kartotės išvertimas žaidžia
su žiūrovo percepcija. Už autorės nugaros regima

Monika Plentauskaitė. Porto atostogos; 2017

kalo ir nepelnytai nušvilptą literatūrišką tapybą.
Tačiau, prabilus apie temas, siužetus, autorės atro
do pasukusios visiškai skirtingais keliais.
G. Šermukšnytė nevengia simbolių, metafori
nės, alegorinės kalbos. Savo autoportrete tapytoja
plėšia dirbtines blakstienas ir atsisveikina su soci
alinėmis kaukėmis. Ant staliuko – visi madingo,
miestietiško gyvenimo atributai, taip įkyriai vis
išnyrantys interneto platybių sraute. Žavingas
kokteilio dizainas, kvapukai, įmantri rankinė.
Autorė pernelyg griežtai neatsisako šiuolaikinės
visuomenės palydovų. Jie – šiandieninio jauni
mo – taip pat ir mano – sudėtinė gyvenimo kom
plekto dalis. Svarbu, kad jie neužgožtų tikrųjų
vertybių, neišblaškytų, netaptų gyvenimo kokybės
vertinimo kriterijumi. Apie tai, man rodos, kalba
G. Šermukšnytės tapyba. O gal apie tai kalbu tik

Gabrielė Šermukšnytė. Viso gero, madam; 2017–2018;
drobė, akrilas; 90x70 cm
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Tyčinis chaosas

Gabrielė Šermukšnytė. Ką tau žada kortos?; 2016; drobė,
akrilas; 130x110 cm

siena kelia nerimą, kokio makabriško siaurumo tai
patalpa. Lyg Alisos stebuklų šalyje. Ant sienos kabo
paveikslas, kuris yra tikro autorės paveikslo su sėk
mės rutuliu kopija. Paveikslas paveiksle primena
Nolano filmo Pradžia kelionę per sapnus.
Parodoje išvystame ir sėkmės rutulio „origina
lą“. Magiškas aštuonetas primena veikslo filmus ir
jų herojes. Fatališkas, patrauklias ir negailestingas
moteris. Aštuonios identiškos kojytės su aukštakul
niais reprezentuoja identiškų panelių ketveriukę.
Pirmame plane – paskutinis įmušti juodas biliardo
kamuolys. Fonas abstraktus, klaidinantis – vienu
metu esame ir baseine, ir apleistame pastate, ir
svečių kambaryje prie sofą dengiančios draperijos.
Merginų pėdkelnės įmantrios, raštuotos. Atida
medžiagų raštams, paviršiams, konsistencijai, ma
tyt, atkeliavo iš autorės pomėgio siūti. Tai – veik
la, gelbėjusi autorę kūrybinės krizės metu. Šiame
plakatiškame paveiksle svarbų vaidmenį atlieka
ritmika.
6

Tai, kad autorei svarbi ritmika, matyti ir kitoje
jos kompozicijoje, pavadintoje Tinkamoje vietoje,
tinkamu laiku. Vėl kuriama detektyvo atmosfera.
Keturi taikiniai su praleistais skirtingais skaičiais
primena šaradą, užmena mįslę. Baseino turėklai
dar labiau išderina suvokimą, kvestionuoja tiesų
tvirtumą. Tampa nebeaišku, ar baseinas įgilintas,
ar iškilęs virš grindų, ar jame tyvuliuoja keistai
apšviestas vanduo, ar klampi, saldi rožinė masė.
Driekiasi palmių šešėliai, o pačių augalų nematyti.
Kambario gilumoje kabo dvynių kojelės ir sugesti
juoja kraupias nusikaltimo versijas.
Simbolių, nutylėtos istorijos pritvinkęs ir pa
veikslas Ką tau žada kortos? Trys auksinės žuvelės
įkalintos išėjimo neturinčiuose stikliniuose ap
valiuose akvariumuose. Tai lyg aliuzija į stereoti
pinius būrėjų atributus – ateitį neva parodančius
stebuklingus rutulius. Merginos šukuosena prime
na animacinių personažų įvaizdį. Apranga – madų
šou pasirodymus. Veiksmo vieta sumontuota iš

Gabrielė Šermukšnytė. Magiškas aštuonetas; 2016; drobė,
akrilas; 130x110 cm
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keisto balkono, ne vietoje įspraustų durų. Šioje
kompozicijoje viskas pabrėžtinai nedera – suku
riamas tyčinis chaosas. Iš skirtingų kontekstų ir
kultūros sričių atkeliavusios detalės net neketina
ieškoti harmonijos, vienovės. Savanoriškai pikt
džiugiškai disonuoja ir trikdo žiūrovą.

Gėlės drąsuoliams
Dar viena makabriška kompozicija – Virtuvės
spintelės langas. Pro dureles matyti ekscentriškos
žmogystos veidas. Vėl žongliruojama erdvėmis
kuriant naują paralelią, alternatyvią logiką. Ant
baseino tramplino krašto stovinčios kojos dvejoja,
nesiryžta. Baseine gėlės, skirtos tam, kuris išdrįs
ta nerti į savo svajonių gelmes. Autorė ragina save
nugalėti vandens baimę, o kitus – nugalėti baimę
svajoti ir siekti svajonių išsipildymo. Kiti paveikslai
žemiškesni. Atsikartoja šventės motyvas. Bengališ
kos ugnelės pradeda 2018-uosius. Mokslo metų
pradžios šventė pažymima Vilniaus dailės akade
mijos Šachmatinėje salėje. Kalėdų nuotaiką kuria
parduotuvių katalogus imituojanti kompozicija.
Gimtadienio mergaitė prisidengia veidą džiaugs
mo skraiste, įamžina smagios šventės iliustraci
ją  – estetišką ir fotogenišką tortą. Dovanų – pipirų
puokštė ir jų siluetą atkartojantys striksių pompo
nai. Šventės džiugina, bet parduotuvių iššlavimas,
neva privalomi šventės atributai negarantuoja geros
nuotaikos. O gera nuotaika – savaiminė, kalendo
riaus diktatūrai besipriešinanti šventė. Itin išskirti
nis, konceptualus, netikėtas ekspozicinis sprendi
mas – įstiklintų eskizinių piešinių užuolaida. Vienas
šalia kito sukabinti piešiniai tampa mažyčiu XIX a.
saloninės parodos modeliu. Paveikslėliai kone levi
tuoja ore ir vilioja patyrinėti kiekvieną paeiliui.

Kinematografinė įtampa
Čia susiduriame ir su jau įgyvendintų paveikslų
eskizais, ir su ateityje gimsiančių arba ne paveikslų
embrionais. Štai kalėdinės kompozicijos pirminis
variantas – mažiau dekoratyvus, didesnių mastelių.
Štai išsiuvinėtas veidas, dar nenusprendęs, kieno
veidui tapti kauke. Už pipirų puokštės slepiasi au

torės veido bruožai. Toliau – daug nematytų, bet
organiškai į kūrybinę autorės ašį įsiliejančių mo
tyvų. Daug virtuvinio indų skimbčiojimo. Pyra
gaičiai ant stiklinio stalo apsimeta skraidančiomis
lėkštėmis. Prašmatni kava su zefyrais. Bokšteliu
paserviruota servetėlė, kalėdiškai dekoruota serve
tėlė. Greito maisto likučiai. Pyragas. Pasijuntu lyg
skrolinčiau Instagramą. Autorė ir vėl, man rodos,
žavisi maisto estetikos galimybėmis ir truputį bo
disi maisto fotografavimo banga. Ir dar sykį kelia
klausimą: ar šventė yra pilvų prisikimšimas.
Panašiu gėrėjimosi ir atstūmimo vienu metu
žvilgsniu fiksuojami ir grožio industrijos produk
tai. Gigantiški auskarai, plaukų gumytės su gėlių
žiedlapiais, pakabukas, rutulinė pudra, įdomaus
rakurso besidažančios moters fragmentas. Kelios
kompozicijos mane itin suintrigavo. Manau, jos
dar labiau išsiskleistų didelėje drobėje, įgyvendin
tos dažais. Mat jų emocinis ir prasminis krūvis
neišsitenka mažyčiame popierėlyje. Elnias ir elnio
ragų dekoracija galėtų tiesmukai byloti apie gyvū
nų teises, žudymą dėl puošmenų, bet prasmė daug
gilesnė. Tvyro kinematografinė įtampa. Paprastai,
bet iškalbingai atrodo blizgučių šlavimo kom
pozicija. Nuostabus, stiprus, maloniai nejaukus
gėliaveidės portretas. Įspūdingą triptiką sudarytų
žmonių išnarų ekspozicija. Kūnai be galvų šviežiai
iliustruoja sprendimo pagal viršelį klaidą.

Gamtiniai miražai
M. Plentauskaitė demaskuoja ne blizgančio
aukštuomenės gyvenimo, o objektyvumo deklara
vimo netikrumą. Todėl autorė dažais, kompozicijo
mis, sukonstruotomis mizanscenomis, rodos, tvirti
na, jog yra daugybė tiesų, ir renkasi subjektyvumą.
Pirmasis ekspozicijos segmentas skirtas gamtiniams
miražams. Sekmadienį ant kaimo keliuko primėtyta
grėblių. Ką tai galėtų reikšti? Man tai pirmiausia sie
jasi su lietuvių, kaip dar vis agrarinės valstybės atsto
vų, koncepcijos parodija. Pati tapymo maniera čia
kiek saldoka, rodos, švelniai patraukianti per dantį
lietuvių XX a. pradžios peizažus. Nusprendusi, jog
autorės tikslas – parengti sceną ir veikėjus vaidini
7
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mui, bet scenarijų leisti rinktis žiūrovui, leidžiuosi į
impresionistiškas improvizacijas.
Kitame paveiksle M. Plentauskaitė mus nuke
lia į žalią idilišką Barselonos oazę. Dera prisimin
ti, jog per tapybą M. Plentauskaitė ne tik atveria
žiūrovo kūrybiškumą, išlaisvina jo mintį, bet ir
ieško savosios tapatybės, pamestos kartu su tikrąja
pavardės forma ir senelio pasu. Tame Barselonos
parke, pasirodo, iš tiesų stovi mamuto skulptūra,
kurią M. Plentauskaitės ranka atgaivina. Kultūra
čia tampa natūra. Kitaip tariant, vėl ieškoma na
tūralumo. Vietoje iškamšų, atvaizdų vertinamas
originalas, provaizdis. Tikrumo, gaivališkos, nesu
kultūrintos jėgos ieškoma ir savyje.

Tamsusis romantizmas
M. Plentauskaitės paveikslai pasižymi erdvu
mu. Šalia didelių objektų ne mažiau svarbų vaid
menį atlieka ir mažyčiai, tarsi suslapstyti, objektai.
Taip lyg ir pasufleruojama, jog smulkmenos, deta
lės gali turėti lemiamos įtakos mūsų pasaulėžiūrai,
situacijos ar fenomeno esmės suvokimui. Virš ma
muto kybo popieriaus girliandos, drabužis. Juos,
rodos, paliko apeigas atlikusi gentis. Taip autorė
reflektuoja tolimą praeitį, užkabindama evoliucijos
temą, istoriją interpretuodama kaip konstruktą.
Masteliai tyčia iškraipomi, pabrėžiant, suintensy
vinant siurrealią atmosferą. Grėbliukai pirmajame
paveiksle ar drabužis antrajame atrodo lyg žaisli
niai, paimti iš kito paveikslo ar kitos realybės.
Milžiniško miško tankmė mena tikrą istoriją,
kaip, būdama devynerių, tapytoja pasiklydo Pane
munės miške, gimtajame Kaune. Vaikui tai buvo
sukrečianti patirtis, giliai įsirėžusi į jos sąmonę ir
pasąmonę. Autorei perteikiant tą baugulį, paveiks
las ėmė panėšėti į XIX a. saloninį meno kūrinį.
M. Plentauskaitė tuomet jį padengė tamsiojo ro
mantizmo aura ir lako sluoksniu. Taip praeitis ir
idealizuojama, jaučiama nostalgijai patirtai ir ne
patirtai praeičiai, bet ir išlaikomas kiek kritinis
santykis, atstumas, pasitelkiama draugiška ironija.
Beveik aklinoje tamsoje švyti pačiai autorei
atstovaujanti suknelė, žolėse kyšo „iš kitos operos“
8

atkeliavęs koplytstulpio motyvas. Mergaitės ieško
iš ateities, t. y. dabarties, į praeitį nuskridęs dro
nas. M. Plentauskaitė nepaprastai įtaigiai perteikia
nakties, prieblandos ir baimės mišinį, kuris kursto
fantaziją ir priverčia širdį plakti greičiau. Pamatau
vaiduoklį, moters siluetą ir nesu tikra, ar jis man
susidėliojo iš atsitiktinės potėpių mozaikos, ar jį
autorė čia įtapė, užkodavo.

Linijiniai fantomai
Kitame paveiksle – ta pati intensyvi su pro
tu žaidžianti prieblanda ir keturios pagal ūgį su
stojusios seserys. Mergaitės gražios, tvarkingos,
tačiau persekioja nuojauta, kad kažkas čia yra ne
taip. Sunku tiksliai nustatyti, kas kuria šį pojūtį.
Dramatizmo įlieja paslaptinga balta pirštinaitė,
nutraukta kalėdinė girlianda. Kulminacija artėja,
įtampa tvyro ir auga. Tolesnis paveikslo tyrinėjimas
atsakymų nesuteikia, o intensyvūs, kažką žinantys,
išmintingi mergaičių žvilgsniai ima slėgti. Tenka
sprukti pro arką į tolimesnę salę. Pereidami arką, iš
eksterjero patenkame į interjerus.
Patenkame į laimės kambarį. Jis pilnas vaiduok
lių, linijinių fantomų. Žalios užuolaidos čia ne
mažiau paslaptingos, sunkios ir magiškos nei rau
donosios seriale Twin Peaks. Iš paveikslo išsiveržia
palmės lapai, pabyra plunksnos, kapstinėjasi šer
niukų užuominos. Kaži kokios milžiniškos tabletės
kontūrai. Iš įsivaizduojamybės atkeliauja ir pliuši
nis vaikystės ėriukas. Įsivaizduojamybė – tai fan
tazija, kuri pakeičia realybę. Per įsivaizduojamybę
drobėje susipina išorė ir vidus. Už lango kaupiasi
kaži kokia masė, tarsi tikrovės gličo pasekmė.

Apie vaikystę
Tos pačios plunksnos kaip tam tikras įspėjimas
apie tvirto pagrindo po kojomis trapumą skrai
džioja ir kituose kambariuose. Pavakariai – tai
dar vienas futuristinės mėlynos šviesos nutviekstas
kampelis. Neaiškus architektūrinis elementas atve
ria vartus į nepažinias dimensijas. Čia, lyg viename
iš mokslinės fantastikos filmų, rodos, grumiasi dvi
realybės. Paveiksle Porto atostogos dar labiau ne

Dailė
pašykštėta plunksnų. Tai lyg ir išdraskytos pagal
vės – šuns išdaigos išdava. Tačiau palubėje kybantis
plunksnų spiečius patikina, kad racionalus paaiški
nimas neaprėpia visos istorijos.
O iš laimės kambario pabėgęs ėriukas atsiduria
keistos liliputės rankose. Viena vertus, tai – vaiko
kūnas ir vaiko rankos laikomas žaislas. Kita vertus,
tai – jau suaugusios autorės akys ir jos močiutės
veidas. Iš esmės kalbama apie vaikystę – apie mo
čiutės rūpestį, vaikystėje brangų žaislą, ir apie tai,
kaip visa ši vaikystės aplinka formavo dabartinį
žvilgsnį, pasaulėžiūrą. Tačiau vizualiame lygmenyje
matome liliputę, marginalią, neįprastą, trikdančią,
tarsi išlipusią iš Diane’s Arbus kadrų.

Balta varna
Negana to, šiame paveiksle ne tik asociaty
viai, bet ir intencionaliai kaupiasi tirštas nuorodų
į meno istoriją kondensatas. Pavadinimas Nakties
sargyba akivaizdžiai referuoja į Rembrandto Nakties sargybą ir skolinasi jo šviesotamsą. O sukons
truotas, provaizdžio neturintis atvaizdas primena
XVII a. LDK gyvavusią tradiciją „paauginti“ dar
kūdikystėje mirusius karalaičius reprezentaci
niuose ir laidotuvių portretuose. Tad šis kūrinys,
manyčiau, vertas ypatingo dėmesio dėl savo turi
ningumo, minimalistinės kalbos, koketavimo su
bjaurumo estetika. Čia žvelgiame autorei į akis, o
dviejų dalių paveiksle Nemiga tapytojos autopor
tretas užsidengia akis miego kauke.
Paveikslo skilimas puikiai perteikia miego su
trikimų poveikį žmogaus veiklai, mąstymui, visa
verčiam jo funkcionavimui. Gedulinga apranga ir
puokštė tarsi laidoja miegą, ilgisi poilsio ir apverkia
jo netektį. Iš sapnų į kasdienę recepciją braunasi
senos geros nepažįstamosios. Baltai vilkinčios ano
nimės boluoja aklinoje nakties tamsoje ir atrodo
lyg nužengusios iš subtilių, paveikių ir ne juokais
įbauginančių psichologinių siaubo filmų. O po to
jos galbūt persikūnija į baltą varną. Mažiausioje
drobėje tupi nepritapėlio metaforos iliustracija,
tiesioginė posakio vizualizacija. Matyti kitaip, būti
kitokiam – tai menininko palaima ir prakeiksmas.

Monika Plentauskaitė. Varna, kuri tupėjo ant šakos; 2018

Balta varna – tai, matyt, dalinis M. Plentauskaitės
laimikis jos savosios tapatybės paieškose.

***
G. Šermukšnytė ir M. Plentauskaitė – dvi tapy
tojos, kurių pats svarbiausias bendras iki šiol mano
neminėtas bruožas – talentingumas. Dar jas sieja
darbštumas, perspektyvumas, branda. Ir, žinoma,
įžvalgumas. Gebėjimas ir sąmoningai, ir intuityviai
apčiuopti dabartinės visuomenės pulsą. Tai, man ro
dos, gero menininko ir gero meno simptomas. Ka
dangi dabartinėje visuomenėje galima būtų paskelbti
dirbtinumo epidemiją, tai atsispindi ir autorių dro
bėse. Tačiau menas kaip visuomenės atspindys – jau
nueitas etapas. Todėl ir G. Šermukšnytės, ir M. Plen
tauskaitės paveiksluose ne tiek diagnozuojama, kiek
svarstoma, ne moralizuojama, o kūrybiškai panau
dojama. Ir dar sykį noriu priminti – neapsigaukite.
Šių dviejų autorių panašumas – tik butaforija, tik
mano sukonstruota perspektyva, padiktuota subjek
tyvios nuojautos. O šiaip tai yra labai savitos, unika
lios ir originalios autorės. Gal net ir labai skirtingos...
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Poezija

Žymantė Poškaitė

Pranašui Jonai
*
Jonos vėl nebėra,
nebuvo,
argi buvimas, kai bėgi?
Dabar jis miega, ilsisi.
Pažįstu tą poilsį skausmuose.
Jona tapo mano broliu – artimu,
bėgančiu, išmestu ir prarytu.
Aš jo sesuo
greit būsime išspjauti,
iš naujo pradėsim,
vaikščiosim lėtai,
tik medžiai nudžius.

*
Pažįstu šitą jausmą
bėgines į kitapus,
link vakarų pakrantės
iš baimės.
Tai baimė vertė bėgti,
buvome bailiai.

*
Iš tavęs pažįstu savo praeitį ir ateitį,
bet geriausiai – dabartį –
jūros gylį,
žuvies baisybę
ir nežinomą rytojų.
– Tik trys dienos, – sakai tu.
Nesibaigiančios trys dienos, – sakau aš.
*
Turėjom žiūrėti į rytus,
link jų mus pašaukė eiti,
žiūrėti, kur kyla saulė,
pakviesti brolius atgailai.
– Jona, kas be tavęs tai padarys?
Be manęs tai padarė Jis pats,
atėjo iš rytų,
pakilo.
Žymantė Poškaitė. Jonai 1; 2018, popierius, pieštukas

10

Poezija
*
Tavo malda buvo man tolima,
kol ja nepasimeldžiau,
kol nešaukiau iš Šeolo, iš duobės.
Tu esi tavo malda.
Tavo kelionė į vakarus,
gilyn ir į rytus
pasikartoja mumis,
mumyse tavo malda pakartojama.
Mes į vakarus, gilyn ir į rytus
pamėtomi, panešiojami,
pabėgiojame.
*

Žymantė Poškaitė. Jonai 2; 2018, popierius, pieštukas

*

Nebuvo tokios nakties,
kad neišauštų,
kad būtų tamsu amžinybę,
nebuvo dienos be ryto –
trys dienos, trys naktys
ir rytas.

Gyvenimas tavyje šaukė gyventi,
manyje – išgyventi
dar vieną dieną dar vieną naktį
gyvenimas manyje
dar vieną dieną dar vieną naktį
gyvenimas
dar vieną dieną dar vieną naktį.
*
Gyvenimui tau davė namus,
tau davė, kur pailsėti,
pašūkauti
į begalybę.
Man davė
pašūkauti
gyvenimą
begalybėje gyvenimo.
Žymantė Poškaitė. Jonai 4; 2018, popierius, pieštukas
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Aistė Griciūtė

(Ne)kviestas svečias
Kai Paulius pamatė jį pirmą kartą, jis dar neži
nojo, į kokią košę įklimps.
Aušo. Saulė lėtai kopė giedru dangaus skliau
tu ir žadino kaimo gyventojus. Tik ką prasidėjo
kovas, todėl darbo visiems buvo per akis, juk vis
dėlto pavasaris pagaliau atidardėjo. O Pauliui tai
tebuvo tik dar viena pilkos rutinos aptemdyta die
na, nors rūpesčių netrūko ir jam. Jaunasis kuni
gas, kaip ir kiekvieną rytą, atvyko į bažnyčią vos
prašvitus – reikėjo iš anksto pasiruošti rytinėms
Mišioms. Neturėjo jie tuo metu zakristijono, to
dėl viskuo tekdavo rūpintis Pauliui, vieninteliam
šio kaimo dvasininkui. Kaip tik dėl šios priežasties
jis atvykdavo į bažnyčią labai anksti – baisiai bijojo
nesuspėti ko nors atlikti. Dauguma kaimiečių tik
kėlėsi ir skubėjo į laukus. Retkarčiais jis sutikdavo
savo kelyje kokią moteriškę, bet dažniausiai apylin
kės dar skendėdavo tyloje, ir jaunasis kunigėlis ga
lėdavo netrukdomas viską susiruošti ir apmąstyti.
Tą rytą išvydęs nepažįstamą žmogystą, Paulius
baisiai nustebo.
Dvasininkas iškart suprato, jog prašalaitis ne
iš šių vietų. Per daug jau prabangius apdarus vil
kėjo. Jo juodas su auksiniais padabinimais paltas
siekė kelius, geltonose pirštinėtose rankose laikė
elegantišką tamsaus medžio vaikščiojimo lazdą,
juodi blizgūs batai beveik spindėjo rytinėje saulėje,
o šviesią jo galvą puošė prašmatnus cilindras. Pa
sitempusi, bet rami to vyro laikysena dvelkė inteli
gencija, kultūra, turtu. „Ir ką gi toks aukštuomenės
žmogus galėtų čia veikti?“ – mintijo Paulius. Nega
lėjo apsimesti abejingu, – šioms vietoms neįpras
tas svečias tikrai sukėlė jo susidomėjimą. Atrodo,
ramiai čia jie visi gyveno, niekam rūpesčių nekėlė,
jokių didelių skolų neturėjo, o ir aplinka puikiai
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prižiūrėta buvo. Ko gi dabar prisireikė tokiam aki
vaizdžiai įtakingam žmogui šiame kukliame baž
nytkaimyje?
Paulius ketino traukti savais keliais, – jei ko
reikės, galės pats užkalbinti, – tačiau, priėjęs ar
čiau, atkreipė dėmesį, kur tas vyras stovėjo. Tai
dar labiau kunigą nustebino. Tas aukštas žmogysta
nugarą buvo atsukęs į kelią, o jo žvilgsnis buvo nu
kreiptas tiesiai prieš save, į šventorių kitoje tvoros
pusėje, kur buvo supiltas neseniai Anapilin išėjusio
klebono kapas, dar net kalnelis ten tebestūksojo.
Jis stebeilijosi į akmeninį paminklą taip įtemptai,
aštriai, lyg bandytų akimis pragręžti jame skylę.
Gal šis vyras buvo koks tolimas klebono giminaitis
ar pažįstamas, atvykęs aplankyti jo kapo? Tačiau
Paulius negalėjo prisiminti, kad jo dėdė būtų ką
nors minėjęs apie tokį aukštuomenės veikėją, jis ir
šiaip turėjo labai mažai draugų, todėl tokio svečio
apsilankymas tik dar labiau stebino jaunąjį kunigą.
Tačiau ar verta dabar dėl to laužyti galvą? Jis šito
vyro nepažinojo, neturėjo su juo jokių reikalų ir
nereikėjo jam dabar dėl jo jaudintis. Paulius tyliai
tikėjosi, jog gal tai koks keliautojas ir čia tik trum
pam sustojo pailsėti. Jei taip, greitai šis blondinas
išvyks iš jų kaimelio, ir Pauliaus gyvenimas toliau
tekės taip pat ramiai. Be reikalo nervintis nereikia.
Su tokiomis mintimis jaunuolis priėjo prie baž
nyčios vartų ir pradėjo juos rakinti mintyse skai
čiuodamas tos dienos darbus. Jis buvo juos beatve
riąs, tačiau paskutinę akimirką užliejo smalsumas
ir jis dar kartą apsimestinai abejingai žvilgtelėjo į
tą vyrą. Jų akys susitiko ir vaikiną tarsi nuliejo šalta
banga. Nepažįstamasis spoksojo į jį tokiu įtemp
tu žvilgsniu, jog sekundę Paulius tiesiog sustingo
vietoje. Tik dabar jaunuolis pamatė to žmogaus
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veidą – nuostabūs auksiniai garbanoti plaukai rė
mino šiek tiek įdegusį, aiškios formos ovalą, juodas
akies raištis dengė dešinę akį, o kita blizgėjo tokiu
neįtikėtinai sodriu žydriu, lyg pats dangus būtų ją
nudažęs. Niekada anksčiau Paulius nebuvo regė
jęs tokio nežemiško atspalvio. Ta akis, kuri dabar
tiesiog degino jaunuolio rudąsias, keistai sukaustė
Paulių, traukė jį į save, netgi šiek tiek dusino, joje
atsispindėjo emocija, kurios vaikinas nesugebėjo iš
šifruoti. Kažkas, sumišę su susidomėjimu ir pagar
dinta smalsumu. Ir nors Paulius turėjo pripažinti,
jog vyras buvo išties išvaizdus, tas kažkas kėlė jam
nepaaiškinamą nerimą. Nepažįstamąjį gaubė tiršta
paslaptinga aura, ir ji beveik dvelkė bedieviškumu,
šnabždėjo apie nedorus ketinimus. Dėl Pauliui ne
suvokiamų priežasčių, vien tai, jog jis žvelgė į to
žmogaus akį, buvo nuodėminga. Jis virpėjo taip,
lyg būtų baisiai nusidėjęs, o širdį jam spaudė nesu
prantama kaltė.
Ir kodėl gi šis atvykėlis jam atrodo toks matytas?
Tačiau juk tai buvo nesąmonė. Paulių vėl už
valdė ta nelemta jo paranoja, kuri buvo vienas iš
jo būdo bruožų, kurio vaikinas su malonumu būtų
atsikratęs, jei būtų galėjęs. Vien dėl to, kad žmogus
nematytas, paslaptingas ar keistos išvaizdos, nereiš
kė, jog jis baisiai nusidėjęs ar susidėjęs su velniu.
Žmonės linkę nepasitikėti, bijoti to, ko nesupran
ta arba nepažįsta, dažnai visai nepagrįstai. Tikrai,
Paulius kelis kartus sumirksėjo ir nusisuko, – reikia
čia jam dabar nervintis dėl niekų. Ir vis dėlto – vai
kinas galėjo prisiekti, jog, nukreipdamas akis į šalį,
pastebėjo, kaip per nepažįstamojo veidą perbėgo
tamsus šešėlis ir vos akimirką jo lūpų kampučius
išlenkė šypsnys. Pauliui visai lengvai galėjo pasivai
denti. Jis tai suvokė, tačiau jam per nugarą vis vien
perbėgo nemalonus šiurpulys. Jam reikėjo sukon
troliuoti paranojiškas savo mintis. Per greitai pra
žils, jei visur pradės įžvelgti velnio apsireiškimus.
Pauliaus ranka kelias akimirkas lūkuriavo ant
šaltos metalinės vartų rankenos.
O gal reikėtų?..
Jis jautė, kad, to nepadaręs, tikrai negalės ra
miai miegoti.

Akies krašteliu jis matė, kad nepažįstamasis vėl
spokso į klebono kapą paskendęs savo mintyse.
Tikrai.
– Ar tamsta pažinojote mūsų kleboną?
Vos šie žodžiai išsprūdo Pauliui iš lūpų, paslap
tingasis blondinas iškart grįžtelėjo kunigo pusėn.
Porą sekundžių jis tylėdamas žvelgė į susidomė
jusias jaunuolio akis, kurios šiek tiek prisimerkė,
ovyro lūpas išlenkė žavingas šypsnys, tačiau su kaž
kokiu trikdančiu atspalviu.
– Ak, taip, galima sakyti, buvome pažįstami su
jūsų klebonėliu, – sučiulbėjo nepažįstamasis, ta
čiau šiek tiek per aštriai, kad nuramintų Pauliaus
dvejones. – O tamsta jau čia naujoji galva, taip?
– Kai esi vienintelis, nelabai turi pasirinkimo
laisvę, – gūžtelėjo vaikinas.
– Lengva būti pirmam, kai nėra su kuo varžy
tis, – nusijuokė vyras, o jo balti it sniegas dantys
akimirką sužybsėjo saulėje. Kažkas jo balse Paulių
suerzino labiau nei jo žodžiai. – Tačiau daug darbe
lio turėjo užgriūti ant tamstos pečių, tiesa?
– Nieko, su kuo negalėčiau susidoroti, – atsakė
jaunuolis abejingai.
Tačiau nepažįstamasis, rodos, išgirdo tą užslėp
tą karčią gaidelę.
– Ak, atleiskit man, tamsta, atleiskit, buvau gal
kiek netaktiškas, – jis apgailestaujamai šyptelėjo, ir
Pauliaus išraiška šiek tiek suminkštėjo. – Turėjote
judu būti artimi juk. Gaila, kad taip anksti senis
pasimirė. Didis žmogus buvo, tas klebonas jūsų,
kiek pamenu. Tačiau visada sakydavau, kad švaistė
savo intelektą kunigystėje, ak, kiek būtų pasiekęs
kokioje kitoje srityje!.. Bet, na, gerbiau jo atsidavi
mą. Ne kiekvieną dieną galėjai sutikti tokį. Neabe
joju, kad ir tamsta perėmėte jo pasišventimą.
Po tos jo kalbos Paulius visai atsipalaidavo.
Atvirai kalbant, ir jam pačiam buvo kilę tokių
minčių. Vaikinas visą gyvenimą gerbė savo dėdę
dėl įvairių nuopelnų, o ypač dėl protinių jo suge
bėjimų. Kartais ir jis pamąstydavo, kodėl gi dėdė
pasirinko dvasininko kelią. Tačiau, paklausęs vieną
kartą, daugiau nesidomėjo. Tuomet klebonas jam
atsakė, kad kunigystė – jo pašaukimas. Savo atsa
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kymo neplėtojo, ir Paulius prikando liežuvį. Buvo
keistai malonu, kad ne jis vienas taip galvojo.
Gal šis žmogus ne toks jau baisus?
– Jei leisit pasiteirauti, ko tamstai prisireikė
mūsų kukliame kaimelyje? – išdrįso paklausti Pau
lius jau kiek malonesniu tonu.
– Na va, važiavau pro šalį ir nusprendžiau pa
matyti, kaipgi tą mano pažįstamą palaidojo. Nega
lėjau dalyvauti laidotuvėse, tai bent, pamaniau, ap
lankysiu jo bažnytėlę, – paaiškino vyriškis su plačia
šypsena, patenkintas, jog pavyko nuvyti jaunuolio
dvejones. – Gražus kapelis, gražus. Kaip pridera.
– Malonu, kad tamsta nenusivylėte.
– Kurgi! Matau, jog tamsta prižiūrite švento
rių, kaip reikia, garantuoju, tas jūsų klebonėlis la
bai džiaugiasi danguj tokį sūnėną turėdamas. Žiū
rėkit, tuoj patį klebonu paskirs!
– Tamstos žodžiai labai malonūs, tačiau nenusi
pelnau aš jų, – kuklinosi Paulius, jausdamas, kaip jo
skruostai šiek tiek kaista. Nedažnai jis girdėdavo to
kius pagyrimus, neleido jo sąmonė jų priimti. Per di
delis pavojus buvo patirti nors ir menkiausią puiky
bės gaidelę. Jokiu būdu Paulius negalėjo sau to leisti.
– Ak, ak, jūs, kunigėliai, visada taip žemina
tės! – grakščiai nusijuokė nepažįstamasis. – Be
reikalo. Galima retkarčiais priimti komplimentą,
ypač pelnytą, – mirktelėjo jis jaunuoliui.
Toks neįtikėtinai saldus tonas! Šis žmogus tikrai
mokėjo meilikauti, ir jei Paulius būtų buvęs bent
kiek mažiau pasišventęs kunigystei, jis neabejotinai
būtų priėmęs jo malonybes be atodairos. Tačiau jis
buvo be galo sąžiningas kunigas, ir tokie žodžiai
kėlė jam šiokių tokių dvejonių. Nežinojo jis, kokie
ryšiai siejo šį vyriškį ir jų kleboną, bet kažkodėl jam
kilo įtarimas, kad nevisiškai nuoširdūs.
Kad ir kaip ten būtų, Paulius buvo šio kaime
lio kunigas ir negalėjo atstumti užklydusio svečio,
ypač jeigu jis atvyko iš toli.
Porą sekundžių jaunuolis patrypčiojo vietoje,
tyliai pamąstė ir galiausiai prakalbo:
– Gal tamsta norėtumėte prisijungti prie mūsų
šiandien? Sekmadienis, Mišios bus rimtesnės. Ir
bažnyčią galėsite iš arčiau apžiūrėti. Nebent labai
skubate.
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Akimirksiu nepažįstamojo veidas nušvito, akys
šelmiškai žybtelėjo, o ant lūpų radosi kreivokas
šypsnys. Tokios reakcijos Paulius nesitikėjo.
– Su malonumu, – atsakė jis lipšniai ir palenkė
savo šviesią galvą vaikino pusėn. – Jeigu jau pats
kunigėlis kviečia, kaip galiu atsisakyti?
Nerimo varpai suskambo Pauliaus dvasioje, jo
sąžinė sudrebėjo. Bloga nuojauta užvaldė jo sielą,
užtemdė jo mintis, ir vėl ta tyli gyvatė, ta jo pa
ranoja, pradėjo slinkti širdies link, nuodyti kūną,
spausti krūtinę. Ak, reikėjo klausyti savo vidinio
balso! Nepasitikėjo jis tuo nepažįstamuoju, nors
tu ką. Nenorėjo Paulius matyti jo savo bažnyčioj,
tačiau kaipgi jis, kunigas, galėjo atstumti svečią iš
tolimo krašto? Kaipgi jis galėjo atstumti žmogų,
atvykusį aplankyti jo dėdės kapo? Reikėjo raminti
tas savo įkyriai šnabždančias mintis, nieko gero jos
neatneš.
– Tikrai... – sumurmėjo Paulius šiek tiek su
mišęs.
Ir ką gi jis žinojo apie šį paslaptingą blondiną?
Ogi tikrai, nieko!
– Ar galima būtų pasiteirauti tamstos vardo? –
staiga susizgribo.
Akimirką atrodė, kad vyriškis jam neatsakys,
toks jau mąslus buvo jo žvilgsnis. Tačiau greitai jis
jam vėl nusišypsojo, tik šį kartą daug pašaipiau. Ir
kodėl gi?
– Viljamas. Jūsų, kunigėli, paslaugoms.
Jis šaižiai nusikvatojo. Ir tas garsas lyg perkūnas
sudrebino Pauliaus sielą.
Ak, štai kodėl.
Jis net nebebandė to nuslėpti.
Po truputį Pauliaus atmintyje pradėjo kilti ne
ryškūs vaizdiniai, jis dar visai vaikas, jo dar jaunas
dėdė, tie saldūs komplimentai, ta elegantiška, lyg
ne šio pasaulio lazda, tos dangiškos garbanos, tas
šiurpus juokas ir tas sielą veriantis, sąžinę stingdan
tis liepsnojantis žvilgsnis.
Kažkur giliai Pauliaus pasąmonėje, aptemdy
toje jos dalyje, taškai po truputį pradėjo dėliotis,
sidabrinės gijos jungtis, tos įkyrios mintys garsėti.
Paulius lyg apdujęs suprato, jog ramiai miegoti
jų kaimeliui nebeteks.

Poezija

Gaja Lapinskaitė

***

***

Gatvės
Palieka mane
Kaip palieka
Visi nesugrįžę
Slapstosi
Mintys miške
Turbūt žino kad
Nieko nežino
Rieda
Tarytum sapne
Ašarų pilnas
Vežimas
Stovi
Tik vienas šalia
Nenumaldomai
Baltas likimas.

Ašaros
Pro užmerktas akis
Garuoja į dangų,
Balos
Telkšo mano viduj
Tarsi po seno lietaus,
Debesys,
Tamsūs ir sūrūs,
Supila jūras ten, kur nesu,
Miegas
Pamirštas stypso
Už lango didelėm pavargusiom akim.

***
***
Alsuoti alsuoti
Per debesis
Per ankstų rytą
Alsuoti alsuoti
Kad langai aprasotų
Po rausvu dangumi
Kad žeme prakviptų
Skalbiniai iš lauko
Alsuoti alsuoti
Kol dar patalai
Nepakloti
Kol dar vandenys
Ramūs po
Rausvu dangumi.

Rūkas
Atsivedė už rankos rytą,
Paraudusį ir drovų,
Neprašytą,
Atsivedė, paliko pabučiavęs
Vidur šaltų laukų ant kelio.
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Laura Lisauskaitė

Slemo poezija XXI a. Lietuvoje
Poetinė specifika
Kaip jau minėta (žr. Pašvaistė, 2018, nr. 1),
slemo poezija yra labai įvairi ir mažai apribota,
bet koks bandymas apibrėžti poetinę jos specifiką
negali būti laikomas galutiniu ar teisingu be išim
čių. Turint omenyje, kad lietuviška slemo kultūra
vis dar itin jauna, sunku įvardyti ir specifinę jos
kryptį, tačiau, žiūrint bendrai, galima teigti, kad
slemas Lietuvoje pernelyg nenukrypsta nuo bū
dingų temų ir raiškos formų: socialinės, politinės
kritikos, dalijimosi autobiografinėmis patirtimis,
pirmojo asmens pasakojimo pozicijos ir kitų.
Turbūt ryškiausiai lietuviško slemo specifiką
formavo (ir vis dar formuoja) keli žmonės, mi
nėti jau anksčiau – pirmieji slemeriai Trubadūras
Bacevyčia, Darius Jurevičius-Zaizras, Žygimantas
Kudirka-Mesijus ir žinomiausias jaunosios kartos
poetas, Europos čempionatų dalyvis Marius Povi
las Elijas Martynenko. Jų kūrybos bruožai ir bus
apžvelgiami šioje dalyje.

Trubadūras Bacevyčia (Kęstutis
Bacevičius) (g. 1961)
Pankiški eilėraščiai pasižymi atviru provokaty
vumu, aštria populiariosios kultūros „elito“, politi
kų kritika. Kalba apima labai platų spektrą – nere
tai viename eilėraštyje greta kultūrinių nuorodų ir
interteksto atsiranda necenzūrinių (dažnai rusiškų,
angliškų) žodžių, slengo, žargono. Pavyzdžiui, eilė
raštyje Slam „apdainuojamas“ slemo atėjimas į Vil
nių. Kūrinio pradžioje esantis epigrafas aiškiai nu
rodo provokuojantį, ironišką tolesnių eilučių toną.
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Slam
Slemas privalo būti truputį debiliškas!
kažkuri Achmatova
Viena bėda – ne bėda,
dažniau vartyk stilių:
prikolnų eilių šarada
pagaidinsim Vilnių.
provinciškas slemo skiemuo
myluos klaviatūrą.
gašliau už Verleną & Co,
skaisčiau už Artiūrą…
pilies Gedimino fale
triūba užtriūbuosim,
šlapiu šratinuko galu
nacius apvafliuosim…
ritmingai į taktą linguos
kiemai Užupyno,
net Angelas slemą svinguos,
kurs kala į klyną...
Šis eilėraštis, veržlus ir pasitikintis savimi, pri
mena savotišką slemo manifestą, skelbia visa ap
imančią šio reiškinio pradžią ir įsitvirtinimą Vil
niuje, primenantį kultūrinį prisikėlimą, paliečiantį
visą miestą ir gaivinantį žymiausius jo simbolius.
Vis dėlto atvirai pripažįstama, kad slemas nėra lygu
tradicinei poezijai, o veikiau kažkas už ir tarp jos
ribų; jam nebūtinas poezijai įprastas sofistikuotas
intelektas, jis – provincialus. Atsisakoma tradicinės

Esė
poetinės eilėdaros (trečioji triūba deklaruos… / be
jambo, chorėjo, / rašytnamio lervos rimuos), pagrin
diniu tikslu įvardijama provokacija, miesto „budi
nimas“ naujajam menui. Autorius ne tik šiame, bet
ir kituose savo eilėraščiuose (pavyzdžiui, Atšliaužiantis patriarchatas, arba Slemerio rauda sufražistei: aš ne poetas – slemeris, vaikeli, / nemirtingumo
mūzų neprašau) nuosekliai laikosi savo minties,
išsakytos per knygos Slemas Lietuvoje! pristatymą:
„Poezija yra seniai mirus, o mes esam paprasčiau
siai žodžių dėliotojai, rimuotojai.“1
Savo eilėraščiais Trubadūras Bacevyčia tarsi nu
rodo, kad subtilumui slemo poezijoje nėra vietos,
teigia slemo laisvę, veržlumą, atsiribojimą nuo bet
kokių poetinių suvaržymų, aštriais įvaizdžiais pro
vokuoja dialogą.

Darius Jurevičius-Zaizras (g. 1971)
Fotografas, poetas, performeris, audiovizualių
jų menų atstovas. Jo vaizdai tampa tekstais, o teks
tai – ekspresyviais performansais, kuriuos būtina
išgirsti. Eilėraščiuose mėgsta naudoti įvairų žodžių
žaismą, kalambūrus, aliteraciją, daug dėmesio ski
ria teksto skambesiui:
Persas liečiasi rūko
Persas gulėjo lovoj ir rūkė
Persas gulėjo lovoj ir rūkė
Persas rūkė ir persirūkė
Persas rūkė ir persirūkė
Persirūkiau pasakė persas
Ir ir ir ir ir ir ir ir
Paskendo rūke
Paskendo rūke
Paskendo rūke
Populiariausia ir svarbiausia – tekstų serija apie
sutuoktinius Kutulajų ir Kutulienę. Šie eilėraščiai
primena stebuklines pasakas su visada laiminga pa
baiga, kuriose ši pora patiria begalę siurrealių nuo

tykių; visgi, pažvelgus atidžiau, jie – įprastinė my
linti šeima, gebanti atrasti buities grožį ir vertinti
tai, ką turi. Tekstai nesunkaus turinio, patrauklios
formos, išraiškingi. Juose ryškūs tradiciniai vyro ir
moters vaidmenys (pavyzdžiui, žvejyba – vyrišku
mo simbolis, o namų ruoša, šventės – moterišku
mo), galima rasti lengvos šeimos gyvenimo eroti
kos, kuriamas paprastų, laimingų, „tokių kaip visi
kiti“ įspūdis: Visi žmonės kad ir kiek būtų apsvaigę /
Prieš miegą būtinai paskaito knygą / Kutulajai nuo
jų nesiskiria (eil. Visi žmonės kartais būna apsvaigę);
Kvailais klausimais jie nesuka sau galvos / Todėl laimingai gyvena (eil. Kutulajus ir Kututlienė vasarą
mėgsta irstytis).
D. Jurevičiaus slemo eilėraščiams didžiąją dalį
raiškos suteikia patraukli, kaskart kitokia sceninė
autoriaus raiška, neretai pereinanti į dainavimąskandavimą ir gyvas, vaizdingas siurrealių siužetų
derinimas, tarsi pasiskolintas iš įvairių pasakų.

Žygimantas Kudirka-Mesijus (g. 1987)
Vinco Kudirkos giminaitis, bene žinomiausias
lietuvių slemeris, 2014 metais tapęs Europos slemo
poezijos čempionu. Kai kurie jo slemo eilėraščiai
virto repo dainomis (Nelieskit mėlynojo gaublio, Tu
žudikas), o muzikos pasaulyje jis žinomas kaip MC
Mesijus (MC Messiah). Mesijus yra neatskiriamas
nuo lietuviško slemo, jo pasirodymų skaitymuose
laukia visi klausytojai. 2016 metais išleido inter
aktyvios poezijos knygą XXI a. Kudirka, o 2017
metais Lietuvių literatūros ir tautosakos institute
skaitė Kazio Bradūno eiles – nėra įprastas pripaži
nimas populiariosios kultūros atstovui. Poetė Jur
ga Tumasonytė esė Su Naujais metais, Jurga įvar
dija Ž. Kudirkos poziciją Lietuvos slemo scenoje:
„Kai scenoje skaito Kudirka, iš pasitenkinimo gau
si baro publika teliūškuoja kaip Baltijos jūra. Ka
dangi jis ir taip garsiausias/gabiausias slemeris Lie
tuvoje, apie jį užsiminsiu tik tiek, kad jeigu jums
kada pavyks laimėti dalyvaujant Kudirkai, reikš,
kad scenoje praktiškai įvyko revoliucija.“2
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Sceninės patirties, įdomių, netikėtais sąskam
biais ir žodinėmis sąsajomis grįstų tekstų bei ne
abejotino oratoriaus talento derinys lemia žavų
Ž. Kudirkos tekstų ir pasirodymų pobūdį. Klau
sant Mesijaus performansų, neišvengiamas įdomus
jausmas – atrodo, kūriniai tokie paprasti ir aiškūs,
tačiau dėl naujoviškų, neįprastų pastebėjimų jie
tampa netikėti ir neretai šmaikščiai provokuojan
tys. Ž. Kudirkos tekstai varijuoja tarp satyriškos
socialinės kritikos, modernaus folkloro klišių in
terpretacijų, linksmybių paradokso, net kanoninių
tekstų (tokių, kaip malda Tėve mūsų ar S. Nėries
lyrika) remiksų ir tradiciniu požiūriu nesupranta
mų eilėraščių (Automobilių numerių repas, Katės
poezija).
Turbūt vienas labiausiai kontroversijos vertų
Ž. Kudirkos tekstų – Tautiškos giesmės interpreta
cija, parašyta nekeičiant nė vieno himno žodžio, o
tiesiog perdėliojant tarpus ir skyrybos ženklus tarp
raidžių. Paties autoriaus apdairiai priskiriamas „be
veik nelegalaus eilėraščio žanrui“, kūrinys, priklau
somai nuo skaitytojo, gali atrodyti arba šių dienų
aktualijas atspindinti lengvaširdė satyra, arba pasi
tyčiojimas iš svarbiausio tautos simbolio.
Tautiš…
…ką gi, esmė:
Lietuva, Tėvyne
mūsų Tu, didvyrių
žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te, stiprybę semia. Tegul
Tavo vaikai
eina Vien takais
dorybės Tegul dirba Tavo
naudai Ir žmonių gėrybei Tegul saulė
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Lietuvoj Tamsu
mus prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydiTe
gulmeilė…
Lietu(s)…
vos Degam…
ūsų širdyse Vardan
tos
Li etu…
vos Vienybė težydi!
Ž. Kudirka, žaisdamas su teksto forma, išgauna
vis naujų, netikėtų, kartais juokingų ir dažnai pro
vokuojančių diskusiją minčių. Vis dėlto dauguma
eilėraščių nėra itin politiškai angažuoti, socialinė ir
politinė kritika yra labiau atrastų paveikių formų
pasekmė, o ne kryptinga poetinė gairė. Mesijus savo
tekstais gvildena ir rimtas globalias problemas, antai
eilėraštis Nelieskit mėlynojo gaublio, geriau žinomas
kaip repo daina, kalba apie šiukšlių, rūšiavimo ir
taršos iššūkius:
Šaukit riebią bonką šampano,
lai kamštis pramuša riebią skylę ozone.
Verčiau papilkit pamazgų, kad paslystų terorizmas –
štai kaip turi veikti tikrasis pacifistas!
<…>
Sėdime kėdėse, sofose ir postuose.
Gliaudome prekes lyg riešutus ir skęstame jų lukštuose.
Jei savo atliekas sukrautumei sau po subine,
tai tikriausiai nosimi jau liestum mėnulį!
Ane? Ane?..

Esė
Neatsitiktinai pasirinktas imperatyvas auditori
ją priverčia suklusti labiau nei įprastai ir atsigręžti
į savo pačių elgesį, o tekstas savo gudriai pateikta
didaktika tampa klausytojų suprantamas gerokai
lengviau ir noriau.
Taigi, Ž. Kudirkos slemui būdingas universa
lumas, patrauklus įtaigumas ir savotiška sceninė
raiška yra dalis jo poetinės sėkmės.

Marius Povilas Elijas Martynenko
(g.1993)
Nuo 2015-ųjų trejus metus iš eilės atstova
vo Lietuvai Europos slemo poezijos čempionate
(2015-aisiais surinko daugiausiai taškų, kurių da
lies neteko dėl viršyto laiko, 2016-aisiais užėmė
III vietą). Elijo (šiuo vardu prisistato skaitymuose)
biografija labai marga, todėl tekstuose beveik visa
da atsispindi vienokios ar kitokios asmeninės pa
tirtys – gaisras, kurį sukėlė namie besigamindamas
fejerverkus, psichiatrinės ligoninės prisiminimai
ir kiti. Pasak paties Martynenko, autobiografišku
mas – svarbiausias jo tekstų elementas: „Rašau tik
apie labai konkretų svaigulį, geismą, pyktį, sielvartą,
džiaugsmą, nuostabą – tai, ką patyriau pats. Man
teksto stuburas privalo egzistuoti tikrovėje, o tą
stuburą galima tik papuošti įžvalginėmis pinavi

jomis ir apkaišyti refleksijos rūtomis.“3 Bene daž
niausios kūrybos temos – žmonių santykiai, sve
timumas, paviršutiniškumas, gyvenimo ironija.
Tekstuose dažnai galima rasti religinių, kultūrinių,
literatūrinių nuorodų, (pseudo)mokslinių faktų,
kuriems čia pat pateikiama gyvenimiška paralelė,
tarsi siekiant logiškai pagrįsti savo poziciją. Eilėraš
čiai (forma, tiesa, dažniau primena prozos tekstą,
jie nėra rimuojami ar eiliuojami) gašlūs, balan
suojantys ties vulgarumo riba, suprantama, nėra
cenzūriniai. Girdint tekstą gyvai, jis dar aštresnis
ir įtaigesnis – neįprastai žemas Elijo balso tembras
kuria keistą, tarsi raminantį išminčiaus toną, tei
giantį nepatogius dalykus. Kūryba pasižymi tirš
tu gyvumu, aštria ironija ir žodžiais ypač sunkiai
apibrėžiamu skausmingumu, atrodo, nukreiptu į
nieką ir į viską tuo pat metu, tačiau tikėjimas gyve
nimu ir žmogiška viltis vis vien išlaikomi:
Nepripratau
…Mano endokrinologas man patinka. Mes pasikalbame. Jis man sako, kad yra vienas žmogus,
kuriam tikimybė mane nužudyti yra septynis kartus
didesnė negu visiems kitiems. Tas žmogus tai aš pats.
Jam atsakau, kad išvengsiu pavojaus, jei nužudysiu
jį pirmas.

Daiva Kairevičiū
tė. Šnipas į šiaurės
rytus, 2016
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Mano endokrinologas sako, kad aš ir devyni mano
draugai – keturi iš mūsų susirgs vėžiu. Sakau jam,
kad man vienodai, aš atsikratysiu draugų. Jis man
sako, kad tokiu atveju, pats vienas susirgsiu keturiais
vėžiais. Kelioms sekundėms patikiu jo žodžiais.
Mano endokrinologas klausia, ką daryčiau sužinojęs, kad gyvensiu pusmetį? Aš reaguočiau į tai kaip
į visus kitus terminus ir deadline’us – penkis mėnesius
malčiau šūdą, o ties šeštuoju pasibaisėčiau savimi…
Asmeninė patirtis ir jos autentiškumas leidžia
priartėti prie klausytojo, jam atsiverti; klausytojas,
savo ruožtu, tapatinasi su teksto subjekto, veikian
čio pirmuoju asmeniu, patirtimis, gali pažvelgti
į pasaulį iš autoriaus perspektyvos. Natūralus ir
nuoširdus Elijo santykis su kuriamais tekstais tam
pa viena didžiausių jo kūrybos vertybių.

***
Taigi, poetinės lietuviško slemo specifikos
apibendrinimus kol kas galima taikyti tik atskirų
poetų kūrybai, o kokia kryptis nusistovės nacio
nalinėje slemo scenoje, paaiškės po kiek laiko, šiai
poezijos krypčiai labiau įsitvirtinus visuomenėje ir
susiformavus specifinėms jos tradicijoms.

Skirtingi visuomenės požiūriai
Slemas, kaip ir dauguma naujų ar netikėtų kūry
binės raiškos formų, neišvengiamai yra kvestionuo
jama visuomenės, todėl egzistuoja keletas skirtingų
slemo poezijos vertinimų. Pagrindiniai, žiūrint
paprastai, yra du – slemo šalininkai ir priešininkai
(neretai klasikinės poezijos atstovai ar mėgėjai). Ka
dangi nėra bendros platformos, kurioje galėtų vykti
diskusija, o ir nežinia, kiek reikalinga ir produktyvi
ji galėtų būti, įvairios nuomonės dažniausiai reiškia
mos tik pavienių straipsnių ar publikacijų pavidalu,
nekuriant nuolatinio ir abipusio dialogo.
Svarbiausi argumentai, teigiantys slemo svarbą
ir aktualumą – tai platforma, skirta tiesiogiai ko
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munikuoti su masėmis, gaivinti poeziją ir apeliuoti
į platesnę auditoriją nei klasikinės poezijos skaity
mai, pastaruoju metu vis uždaresni ir kuo toliau,
tuo labiau veikiantys pagal principą „savo–sau“,
kai kūryba (beveik) nėra transliuojama visuome
nei. Aušra Kaziliūnaitė straipsnyje Stebuklingas apsiaustas, poezija ir „kabakai“ slemo ir kitos moder
nios poezijos svarbą klasikinės poezijos kontekste
pateisina taip: „Veikiausiai niekas niekada šioje
[tradicinės poezijos] sferoje nesiatrofavo, tiesiog
kintant socialiniam kontekstui, nelikus būtinybės
tiesiogiai socialiai angažuotis ir kovoti už valstybės
laisvę, poezija nusprendė užsiimti kiek įdomesne
bei meniniu požiūriu labiau priderama veikla –
pasimasturbuoti.“4 Taigi, slemas tampa vis arti
mesnis ir patrauklesnis tiems, kurie mieliau leistų
laiką neformalioje, priimančioje atmosferoje, bet
vienaip ar kitaip domisi kultūra. Šis argumentas
neretai naudojamas norint pabrėžti slemo galimy
bę gaivinti susidomėjimą ne tik moderniąja, bet ir
klasikine poezija. Kitas klausytojams patrauklus
aspektas – jie gali gyvai ir natūraliai reaguoti į sle
mo pasirodymus, nejausdami spaudimo „teisingai“
interpretuoti girdimos kūrybos ar mandagiai rea
guoti į skaitomus tekstus. Galimybė tiesiogiai ko
munikuoti su poetu, išreikšti nuoširdžią nuomonę
skatina abipusį publikos ir kūrėjo pasitikėjimą – čia
niekas nėra autoritetas, klausytojas laikomas lygia
verčiu poetui, jis gali vertinti tekstą, girti, kritikuo
ti – kuriama tiesioginė diskusija. Trečia, slemas išsi
vystė kaip gerokai reaktyvesnė bei greičiau ir geriau
prie šiuolaikinio pasaulio tempo prisitaikiusi meno
rūšis. Greičiau reaguodama į aktualijas, pasaulio
ir lokalius įvykius, slemo poezija tampa patraukli
dėl savo „šviežumo“ – beveik iškart diskutuojama
apie tai, kas tuo metu yra svarbu visuomenei. Kitas
slemo bruožas – kūrinių atlikimo ekspresyvumas ir
gyvumas, kuris žavi daugelį dėl įvairių priežasčių:
tekstui tarsi suteikiama dar viena raiškos dimensija,
autoriui lengviau išreikšti (o klausytojui – suprasti)
idėjas pasitelkiant ne tik tekstą, bet ir balsą; galiau
siai, modernus gyvenimo būdas pasižymi didžiuliu
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tempu, todėl skirti laiko atidžiam teksto skaitymui
ir analizei darosi savotiška prabanga.
Oponuojantys slemui dažniausiai pabrėžia jo
atitrūkimą nuo tradicinių poetinių formų, raiškos
ir absoliučiai priešingas paskirtis – kol „tikroji“
poezija ieško atsakymų į amžinybės, žmogiškosios
būties, prigimties raiškos klausimus, slemas esą
kalba apie paviršinius, laikinus dalykus. „Slemas
siūlo komunikuotis su bet kuo ir bet kur – ir įsi
vaizduoti tai esant poezija. Neneigsime, jog tai irgi
savotiškas ištrūkimas, atsipalaidavimas ar komuni
kacija, kurios taip geidžia mūsų adrenalino išsiil
gę kūnai ir sielos. Bet tai paliečia tik žmogiškojo
bendravimo išorę, tai tik vienkartinis, momentinis,
iliuzinis ištrūkimas, vežantis tik čia ir dabar plokš
tumoje. Poetinę komunikaciją įsivaizduoju kaip
kylančią iš vidaus ir nukreiptą į vidų – savąjį ir kito
vidų“, – argumentuoja Marijus Šidlauskas praneši
me Kas nėra poezija?5, 2011-aisiais skaitytame festi
valyje Poetinis Druskininkų ruduo. Taip pat neretai
keliamas slemo tekstų meninės vertės klausimas,
ypač juos vertinant atskirai nuo atlikimo ekspresi
jos. Čia vertėtų pabrėžti, kad tam prieštarauja pati
slemo koncepcija – ši poezija sąmoningai vystyta
kaip vienalytė teksto ir ekspresijos visuma, todėl
tokia dekonstrukcija ignoruoja pirminę ir pagrin
dinę slemo paskirtį. Kitas argumentas (tiesa, buvęs

gerokai populiaresnis prieš penkerius–šešerius me
tus, slemui esant visiškai jaunai srovei Lietuvoje,
dabar pasitelkiamas vis rečiau), siekiantis pagrįsti
priešinimąsi slemo performatyvumui – ekscentriš
ka teksto ir jo atlikimo forma, kardinaliai besiski
rianti nuo tradicinių poezijos skaitymų. Toks kon
servatyvus požiūris ir jo kaita trumpai apžvelgiami
Virginijos Cibarauskės pranešime Poezijos ribos ir
beribiškumas XXI amžiuje: kas baisiau?, skaitytame
2017 metų Poezijos pavasario tarptautinėje poetų
ir literatūros kritikų konferencijoje: „Dar neseniai
slemas buvo laikomas ekscentriška tikrosios poe
zijos niekintojų pramoga. Stebino tiek tekstų po
būdis (ironiški, grindžiami žodžių žaismu, prisod
rinti vulgarybių), tiek atlikimo būdas (skaitoma
tarsi nerimtai, ne taip, kaip „normaliuose“ skai
tymuose), tiek atlikimo vieta – kavinės, barai.“6
Toks priežasčių derinys, nepamirštant skaitymuo
se kuriamo šilto bendravimo, varžybų ir publikos
simpatijų elementų, socialinės tematikos, pasak
R. Brundzaitės7, naikina distanciją, reikalingą vi
savertei estetinei patirčiai, todėl slemas laikytinas
populiariąja, lengvąja poezija.
Apibendrinant galima teigti, kad, praėjus be
veik dešimtmečiui, kai slemas gyvuoja Lietuvoje,
pirminis kultūros atstovų skeptiškumas po truputį
pradėjo mažėti (visgi galima akivaizdžiai matyti vy

Daiva Kairevičiūtė.
Šnipas į vakarus,
2016
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resnės ir jaunosios kartų požiūrių skirtumą, grei
čiausiai nulemtą pirmųjų kultūrinio inertiškumo
ir pastarųjų atvirumo įvairovei), o visuomenėje
vis dar formuojasi brandesnis požiūris į skirtingų
poetinių krypčių koegzistavimą – slemas iš esmės
neneigia tradicinės poezijos, tik siūlo naują ir (ypač
plačiajai visuomenei) patrauklią alternatyvą. Nėra
vienos teisingos pozicijos – kiekvienas gali nuspręs
ti, kuo laikyti slemą ir koks jo santykis su tradici
ne poezija – ar tai trumpalaikis publikos užgaidas
tenkinantis poetinis cirkas, ar lygiavertė modernios
poezijos rūšis.

***
Slemo poezija, ir pasaulyje, ir Lietuvoje būda
ma gana nauja meno kryptis, greitai tapo populiari
tarp įvairių kultūrų ir publikų. Dėl savo masišku
mo ir lengvo dalyvių įsitraukimo ji toliau vystosi
kaip vis įtakingesnė kultūrinė platforma, kuri yra
atvira be galo plačiam atlikėjų, temų ir nuomonių
spektrui ir skatina individų dialogą ir dalyvavimą
visuomenėje. Nuo pat atsiradimo dėl susiklosčiu
sio atvirumo slemo poezijos raida tapo palanki
įvairiems žmonėms, ypač marginalizuotoms visuo
menės grupėms, pagaliau galėjusioms pateikti savo
perspektyvą. Tad natūralu, kad slemo sklaida nėra
uždaro kultūrinio elito, o veikiau bendruomeninės
komunikacijos įrankis.
Kaip ir bet kokią naujovę, slemo poeziją visuo
menė vertina skirtingai. Daliai slemas atrodo tik
nerimtas, lengvabūdis poetinis žaidimas, kitiems –
klasikine forma neapsiribojanti galimybė kalbėti
apie tai, kas yra svarbu. Todėl dėl meninės vertės
neretai nesutariama (kai kurių kultūrininkų laiko
ma populiariąja, lengvąja poezija), tačiau dėl to sle
mas nepraranda savo aktualumo ir komunikacinių
gebėjimų, atvirkščiai – atsiranda vis daugiau juo
besidominčių ir teigiančių slemo poveikį gaivinant
visuomenės susidomėjimą tradicine poezija.
Beveik neišvengiamai kyla klausimas, ar galima
slemo poezijos kokybę vertinti bent kiek objekty
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viai, turint omenyje visus subjektyvius vardiklius:
tekstus vertinančią atsitiktinę komisiją, atlikėjo ge
bėjimą ir rašyti, ir atlikti tekstus, pasirinktų temų
jautrumą, tačiau tokiu atveju pirmiausia reikia at
sakyti į klausimą, ar tai reikalinga. Galbūt pakanka
susidaryti asmeninį santykį, galbūt įmanoma siekti
kažkokių daugiau ar mažiau teisingų išvadų.
Apibendrinant verta paminėti, kad slemui Lie
tuvoje dabartinis laikotarpis yra ir labai svarbus, ir
įdomus. Galima gyvai stebėti gilėjančią tradiciją ir
iš lėto besiformuojančius bendresnius lietuviško
slemo bruožus, kartu liudijant įvairovę, vertingą
vien dėl savo dinamiškumo. Tiesa, slemo kultū
ros jaunumas lemia ir tai, kad ji lietuvių vis dar
menkai tyrinėta ir aprašyta, todėl sunku pateikti
objektyvias tezes ar išvadas; vis dėlto tai rodo ir to
kios analizės poreikį, ypač norint geriau ir išsamiau
susipažinti su šiuolaikine kultūra ir ją suprasti.
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Knygos Slemas Lietuvoje! pristatymas: parodomosios slemo var
žybos, https://www.youtube.com/watch?v=obOn1KpL9EQ
9:13-9:30, 2012
Jurga Tumasonytė. Su Naujais metais, Jurga // Slemas Lietuvoje! – Kitos knygos, Kaunas, 2012, p. 234.
Marius Povilas Elijas Martynenko: Mano priešas – žmonių
persisotinimas, suzombėjimas, atbukimas, kalbina D. Raibys,
http://literaturairmenas.lt/2016-12-09-nr-3594/3664-po
kalbiai-zodis-i-zodi/5646-marius-povilas-elijas-martynen
ko-mano-priesas-zmoniu-persisotinimas-suzombejimas-at
bukimas, 2016
Aušra Kaziliūnaitė. Stebuklingas apsiaustas, poezija ir „kabakai“, http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-02-10-aus
ra-kaziliunaite-stebuklingas-apsiaustas-poezija-ir-kaba
kai/57773, 2011
Marijus Šidlauskas. Kas nėra poezija?, http://www.bernar
dinai.lt/straipsnis/2011-11-07-marijus-sidlauskas-kas-nerapoezija/71684, 2011
Virginija Cibarauskė. Poezijos ribos ir beribiškumas XXI
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Ramunė Brundzaitė. Slemas. http://literaturairmenas.
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Justyna Vansovič

Aš (ir) pasaulis – tu man ar aš tau?
Režisierės Airidos Gintautaitės spektaklį Neišmoktos pamokos Lietuvos rusų dramos teatras teikia
aukščiausiam teatro meno apdovanojimui Auksiniam scenos kryžiui gauti.
Artimiausias spektaklis Lietuvos rusų dramos
teatre 2018 m. gegužės 5 d.
Kiek kartų esu kartojusi, kad mokykloje me
džiagą išmokau „tik tam kartui“, kad fizikos for
mules pamiršau kartu su atiduotu kontroliniu, jog
nėra jokios prasmės „kalti“ teoriją, jeigu vis vien
ją pamiršiu. Šis spektaklis grįžta prie pastarųjų
klausimų iš pagrindų. Veiksmas rutuliojasi mo
kyklos aplinkoje. Mokiniai nuolat gilinasi į klau
simus: Kodėl vadovėlyje Aš ir pasaulis pridedamas

jungtukas „ir“? Kodėl mokytojai mūsų neišmokė
pastebėti asmeninio ryšio su medžiaga, kurios mo
komės? Ar tai, kas demokratiška, yra humaniška?
Neišmoktos pamokos – tai spektaklis apie jaunus
žmones, jų minčių susiskaldymą, vidinį skausmą,
bet kartu ir apie neveiksmingą „sausos“ mokykli
nės teorijos „kalimą“, mokymo metodų mokyklose
sustabarėjimą.
Spektaklyje Neišmoktos pamokos pagal to paties
pavadinimo Aleksandro Špilevojaus pjesę vaidina
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Jono Vait
kaus 2018 metų laidos auklėtiniai Kamilė Galkutė,
Emilija Jaujininkaitė, Giedrė Kederytė, Gabrielė
Ladygaitė, Iveta Raulynaitytė, Fausta Semionovai
tė, Juozas Ališauskas, Mantas Barvičius, Skoman
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Gabrielė Ladygaitė

tas Duoplys, Karolis Legenis, Pijus Narijauskas,
Tomas Šečkus.
Įdomu pastebėti, kad spektaklyje labai mažai
dialogų, o monologus aktoriai nukreipia tiesiai į
žiūrovus, nepalikdami anapus scenos sėdinčiųjų
abejingų, tik stebinčių pasirodymą. Šis spektaklis
žiūrovo dėmesį prikausto stipriu aktorių įsigyveni
mu, subtilia kalbine aktorių raiška – ištariami žo
džiai tokie skambūs, muzikalūs, jog ilgainiui riba
tarp kalbėjimo ir dainavimo pamažu ima tirpti.
Svarbu paminėti ir įtaigią aktorių choreografiją –
atskirų charakterių personažai susijungdavo į mil
žinišką daugialypį kūną, nelyg mechanizmą, kuris
įkūnydavo kalbančio veikėjo jausmus bei mintis.
Kalbant apie aktorių vaidybą, mano dėmesį
atkreipė detaliai spektaklyje išvystyti personažų
charakteriai. Vienas įsimintiniausių buvo Kamilės
Galkutės vaidmuo – aktorė įkūnijo drovią, jautrią
septintokę, kurią berniukai uždarė persirengimo
kambaryje, nurengė ir, prieš jos valią, lietė, tyri
nėjo jos kūną. „Juk dauguma to norėjo...“ – tyliai
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prabėga mintis galvoje. K. Galkutės emocijos buvo
tikros, natūralios, neperspaustos. Atrodė, kad prieš
mus, žiūrovus, stovi maža, tyra, trapi mergaitė,
išsigandusiomis akimis ieškanti bent menkiausio
išsigelbėjimo, užtarimo. Dauguma berniukų buvo
kupini smalsumo, genami instinktų. Klasiokai ne
sivargino suprasti mergaitės ir matė ją tik kaip be
sielį tyrinėjimo objektą.
Dėmesį prikaustė ir Gabrielės Ladygaitės per
sonažas. Paauglė, apsirengusi provokuojančiais
drabužiais, tatuiruotėmis išmargintu kūnu ir išdar
kytais, suveltais plaukais prabyla į žiūrovus kupina
pykčio, neapykantos, kaltinimų. Nepriekaištinga
kūno kalba, skvarbus aktorės žvilgsnis ir balsas
kūrė destruktyvios paauglės prototipą. Tokiame
G. Ladygaitės personažo elgesyje įžvalgesnis žiū
rovas galėjo įskaityti užslėptą potekstę: ar matote,
kuo tapau, prie ko privedė demokratiškos, bet ne
humaniškos pamokos?
Neišmoktos pamokos kelia atjautos, vienybės,
harmonijos su žmogų supančia aplinka, problemą.
Dažnai mėgdavau kartoti, kad mokykla man – an
tri namai, nes didelę dalį savo laiko praleisdavau
būtent joje. Todėl jokiu būdu negalėčiau pritarti
minčiai, kad mokykloje išmokstame faktų apie
mus supantį pasaulį, o jau namuose – moralės,
atjautos ir meilės. Manau, tai, ko mokomės mo
kykloje, turi kalbėti apie mus pačius, apie tai, ko
dėl mums svarbu išmokti istoriją, skaityti grožinę
literatūrą, sportuoti. Kai nematome prasmės to,
ką darome, visas mokymasis tampa paprasčiausia
rutina ar net betiksliu įsakymų vykdymu – „nes
taip liepia mokytojas“. Puikų pavyzdį parodė pats
spektaklis – kūno kultūros pamoka tapo atskirų
pratimų rinkiniu. Ir pedagogas nekalba mums apie
sporto naudą, apie tai, kaip tai svarbu mūsų sveika
tai. Mokytojas mums nepaaiškina, kad „kūnas – tai
sielos šventykla, kuri reikalauja pagarbos, meilės“
(citata iš spektaklio). Kaip tiksliai pastebėjo šių
metų J. Ivanauskaitės premijos laureatė G. Gru
šaitė: „Laikydamas egzaminą, mokinys turi dėstyti
dalykus, kurių iš jo tikimasi. Tai palaužia žmogaus
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vidinį balsą. Šešiolikmečiai muštruojami kalbėti
tai, ko negalvoja ir nejaučia. Po to nuo tų skirgailų
reikia ilgai gydytis traumas ir lietuvių literatūros jie
bijo kaip kraujinių vėdarų“1.
Vardininkas – kas?, kilmininkas – ko?, naudi
ninkas – kam?.. Pagaliau išvardiję visus linksnius,
aktoriai provokuojamai klausia: „O kur atleidinin
kas? O kur padėkininkas? Yra tik sorry ir thanks.
Bet tai niekuo nepadeda!“ Tokią pamokose dėsto
mos medžiagos ir mokinio dvasinės savijautos at
skirtį spektaklyje dar ryškiau atspindi mokyklose
dėstomos etika bei tikyba. Pastarieji dalykai yra
dėstomi kaip dar dvi atskiros pamokos ir, jeigu
tvarkaraščio sudarinėtojai pasistengia, jos būna
„nugrūstos“ į paskutinės penktadienio pamokos
vietą. Taigi kyla klausimas, ar tai neparodo tikros
šių disciplinų vietos visame mokymo kontekste.
Dar kartą prisiminkime vaikų enciklopedijas, va
dovėlius pavadinimu Aš ir pasaulis. Jungtukas „ir“
sukuria didelę prarają tarp manęs ir to, kas mane
supa; padaro tarpą tarp mano savijautos, minčių ir
to, ko mane moko mokykloje. Toks atskyrimas iš
dalies paaiškina ir etikos bei religijos, kaip atskirų
pamokų, atsiradimą. Todėl belieka klausti, ar iš tie
sų esame tokie skirtingi, visiškai „neįsipaišantys“ į
pulsuojančią visatos gyvybę.
Kiek laiko dar skaudės, kaip stipriai dar gels, ar
ilgai dar liko gyventi pagal taisyklę – arba aš jiems,
arba jie man? Taigi vietoj pabaigos, norėčiau pa
teikti dar vieną ištrauką iš spektaklio Neišmoktos
pamokos... „Tokios čia taisyklės. Nes jei tu nebėgsi,
tu būsi paskutinis valgyklos eilėje. O jei tu būsi pas
kutinis valgyklos eilėje, tu ne tik kad negausi ska
nesnių ir minkštesnių dar tik vakar keptų mokyk
los valgyklos bandelių, bet negausi ir tos arbatos,
į kurią dar nespėta prispjaudyti mūsų mokyklos
mokinių, atbėgusių į valgyklą anksčiau už tave. To
dėl, suskambus mūsų bjauriai zvimbiančiam skam
bučiui, mes nedelsdami bėgome į mūsų mokyklos
valgyklą, mes bėgome nuskindami visus ir viską.
Bėgome, kad gautume minkštesnę bandelę, bėgo
me, kad į arbatą prispjaudytume mes, o ne mums.“

Dmitrijaus Matvejevo nuotraukos

1

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-02-23-g-grusai
te-mokykla-ismoko-bijoti-lietuviu-literaturos/168528 [žiū
rėta 2018 02 23]
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Ugnė Palukaitytė

Spalvinga jauno žmogaus
gyvenimo mozaika
Režisierė Greta Gerwig debiutavo su trenksmu.
Praėjusias metais pasirodęs jos filmas Lady Bird no
minuotas net penkiems Oskarams ir trims BAFTA
apdovanojimams, prieš tai tapo dviejų Auksinių
gaublių laureatu. Netrukus po pasirodymo Lady
Bird tapo ir viena geriausiai įvertintų juostų bene
populiariausioje kino kritikų bei žiūrovų filmų ver
tinimo platformoje Rotten Tomatoes. Vis dėlto taip
sėkmingai debiutavusi Greta Gerwig kino pasau
lyje tikrai nėra naujokė. Nepriklausomo JAV kino
mėgėjai režisierę gali prisiminti vaidinančią tokiose
juostose kaip Megės planas, 20-ojo amžiaus moterys,
Su meile į Romą, Frances Ha ar Mistress America –
ji prisidėjo ir prie dviejų pastarųjų filmų scenarijų
rašymo. Viename interviu Greta Gerwig pasakojo,
kad, nors niekada nesimokė kino mokykloje, jau
kone dvidešimt metų sukiojasi filmavimo aikštelėje
ir yra išbandžiusi kiekvieną darbą, kokį tik galėjo:
nuo pagalbinių garso įrašymo darbų ir montavi
mo iki kostiumų ir scenarijų kūrimo1. Naudinga
patirtis, įgyta dirbant įvairius darbus su skirtingais
režisieriais, atsispindi itin įtaigiame ir brandžiame
režisierės debiutiniame kūrinyje.
Apie paauglės Kristinos tapsmą suaugusiąja bei
savasties paieškas pasakojančios juostos scenariju
je, kurį rašė pati režisierė, nemažai autobiografinių
detalių. Kaip ir filmo herojė, Greta Gerwig lankė
katalikišką mokyklą, vėlyvosios paauglystės metus
išgyveno pačioje XXI a. pradžioje ir, visų svarbiau
sia, taip pat užaugo Sakramente – Amerikos mas
tais nedideliame vidurio Kalifornijos miestelyje.
Pati režisierė prisipažino, kad Lady Bird – savotiš
kas meilės laiškas Sakramentui2. Iš tiesų, pagrindi
nės veikėjos santykis su gimtuoju miestu, kuriame
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susipina ir noras kuo greičiau ištrūkti, ir meilė, ku
rią suvokia tiktai palikusi namus, atspindi gilų ir
asmenišką režisierės ryšį su rodomomis vietovėmis.
Tą patį būtų galima pasakyti ir apie vaizduojamą
laikotarpį, kurio atmosfera kruopščiai ir su neį
kyria nostalgija konstruojama pasitelkus detales,
nuo šmėsčiojančių užuominų apie Irako karą iki
filme skambančio Justino Timberlake’o 2002 metų
hito Cry Me A River. Tiesa, visame juostos garso
takelyje nėra nė vienos atsitiktinės dainos – pra
šydama atlikėjų sutikimo filme panaudoti jų kūri
nius, Greta Gerwig kiekvienam išsiuntė šmaikščius
laiškus, kuriuose detaliai išaiškino savo santykį su
dainomis ir kodėl būtent jos privalo skambėti filme
Lady Bird. Nenuostabu, kad visi iki vieno atlikėjai
sutiko, o asmeniškumas ir akivaizdi režisierės meilė
kuriamai istorijai padėjo ją papasakoti nuoširdžiai
ir originaliai.
Kitas filmo pranašumas yra dinamiškas siužeto
plėtojimas, paremtas dialogu. Gretai Gerwig pui
kiai pavyko sukurti natūralius veikėjų pokalbius
bei jų nuotaikų kaitą (pavyzdžiui, scena automobi
lyje, kai idiliška atmosfera, pasitelkus kelias taiklias
dialogo eilutes, netrunka peraugti į aštrų Kristinos
ir jos mamos barnį, pasibaigusį merginos šuoliu
tiesiog iš važiuojančio automobilio). Šis gebėjimas
suvaldyti dialogą ypač svarbus tokioje juostoje kaip
Lady Bird, kurioje sąveikauja daugybė personažų
ir jų tarpusavio pokalbiai virsta veiksmo ašimi.
Patys sudėtingiausi santykiai ir įtaigiausiai sukur
ti portretai, žinoma, yra Kristinos (aktorė Saoirse
Ronan) ir jos mamos Marijonos (aktorė Laurie
Metcalf ). Kristina stengiasi tapti savarankiška as
menybe, atrasti tikrąjį, niekieno neprimestą savą
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jį identitetą – dėl to mergina reikalauja ją vadinti
Lady Bird, o ne tėvų suteiktu vardu. Jos jaunatviš
kai kategoriški pareiškimai ar spontaniški poelgiai
ne kartą sukelia šypseną – Kristina nė kiek nesi
drovi su jai patinkančiu vaikinu entuziastingai dis
kutuoti apie Jimą Morrisoną, nors tiksliai nežino,
kas tas Morrisonas yra, ar nugvelbti iš mokytojo
kabineto dienyną su matematikos pažymiais. Vis
dėlto jaučiame, kad Kristina pažeidžiama ir jai rei
kalinga parama iššūkių kupiname savęs atradimo
kelyje. Deja, ji dažnai jaučiasi taip, tarsi nesulauk
tų tos paramos iš rūpestingos, tačiau perdėm prag
matiškos ir griežtos mamos. Ilgainiui suvokiame,
kad filmas yra ne tik Kristinos, bet ir jos mamos
kelias savęs link: viena iš jų turi tapti suaugusiąja,
kita – išmokti paleisti. Gyvybingas Saoirse’os Ro
nan ir Laurie Metcalf tandemas neleidžia nė aki
mirką suabejoti dukros ir motinos santykių, kupi
nų įtampos ir drauge beribės meilės, sudėtingumu,
tad nenuostabu, kad ryškūs jųdviejų pasirodymai
įvertinti Oskarų nominacijomis.
Filmo tematika aprėpia dar daug rimtų ir svar
bių klausimų: čia susiduriame su netekusio darbo
Kristinos tėčio depresija, merginos pirmąja meile
ir seksualine patirtimi, klasine nelygybe, savotiška
geriausios draugės išdavyste siekiant pritapti prie
populiarių ir pasiturinčių bendraamžių. Viena
vertus, tai suteikia filmui papildomų sluoksnių,
tačiau, kita vertus, toks platus temų ratas kažin
ar leidžia iš tiesų įsigilinti į kurią nors iš jų. Tar
kime, išaiškėja, kad pirmasis Lady Bird vaikinas
Denis yra homoseksualus ir kad nežino, kaip apie
tai pasakyti šeimai, tačiau ši siužeto linija, kaip ir
daugelis kitų, lieka tik užkabinta ir neišplėtota –
taip ir nesužinome, kaip Deniui sekėsi dorotis su
iškilusiais sunkumais. Panaši bėda ištinka ir ku
riant kai kurių personažų portretus: jų tiek daug,
kad kai kurie tampa greičiau savotiškomis karika
tūromis (pavyzdžiui, komiškas antrosios Kristinos
simpatijos, pretenzingo ir šalto pseudointelektualo
Kailo, paveikslas) ar Kristinos patirčių ženklais nei
savarankiškais charakteriais. Tik probėgšmais užsi

Filmo Lady Bird kadrai

minus apie tam tikras temas, sunku pasiūlyti neti
kėtų požiūrio kampų į jau ne kartą kine nagrinėtas
paauglystės problemas – jų gausa greičiau tarnauja
kaip marga Kristinos paauglystės laikų visuma, ta
čiau nesuteikia galimybės giliau apsvarstyti dauge
lio problemų, su kuriomis susiduria veikėjai.
Taigi juostoje Lady Bird Greta Gerwig pateikia
gana fragmentišką, tačiau su dėmesiu detalėms bei
nuoširdumu sukurtą spalvingą jauno žmogaus gy
venimo mozaiką. Norisi su nekantrumu laukti to
lesnių jaunos režisierės, kuri yra vos penktoji mo
teris, nominuota Oskarui už geriausią režisieriaus
darbą, kūrinių.
1

2

https://nofilmschool.com/2017/10/finding-home-gretagerwigs-feature-debut-lady-bird
Ten pat.
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Nuo scenarijaus
iki filmavimo užkulisių
Pokalbis su kūrybine Audriaus Juzėno filmo Pelėdų kalnas komanda

Vasario 20 dieną kino teatre Skalvija buvo ro
doma režisieriaus Audriaus Juzėno filmo Pelėdų
kalnas premjera. Po šio seanso vyko susitikimas su
kūrybine filmo komanda – scenarijaus autoriumi
Pranu Morkumi, prodiusere Justina Ragauskaite
bei aktorėmis Rūta Šmergelyte, Severina Špakovs
ka ir Anastasija Marčenkaite. Pokalbį vedė Sonata
Žalneravičiūtė.
Sonata Žalneravičiūtė: Kaip suprantu, buvote
dar visai jaunas kūdikėlis, kai šitie įvykiai vyko, jei
gu jums tik šešiasdešimt?
Pranas Morkus: Kažkas paskleidė gandą, kad šis
filmas yra pagal autobiografinius motyvus – o man
tada buvo aštuoneri ir gyvenau kitame mieste. Šiame
filme yra tik du epizodai, kurie paremti tikru įvy
kiu – pirma yra dirigento Serapino istorija. Kita sce
na – Versalio restorane. Visa kita yra fantazijų vaisius.
Sonata Žalneravičiūtė: Jeigu sakote, kad tai
yra fantazijos vaisius, tai, kiek žinau, tas fantazijos
vaisius nuo istorijos negalėjo būti tiek toli nukry
pęs, nes minimos labai aiškios datos, prie jų su
grįžote. Kiek jums ta istorija yra šiuo momentu
svarbi?
Pranas Morkus: Mano kaltė yra trejopa: pir
moji kaltė yra ta, kad tai, ką parašiau, ne viskas
pateko į filmą, o kadangi scenaristas visados yra ne
antras numeris gamybos etape, tai ir neįmanoma
gintis. Antroji kaltė – tai teks teisintis už tai, ko aš
niekados nesugalvojau, niekados neparašiau ir ne
parašyčiau už jokius pinigus, bet filme yra. Na, o
tiesioginiai pasiteisinimai turėtų būti už tai, kas yra
filme, ir yra taip, kaip ir buvo sugalvota scenarijuje.
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Sonata Žalneravičiūtė: Būtų įdomiausia, jeigu
jūs pasiteisintumėte dėl to, ko nebuvo jūsų scena
rijuje.
Pranas Morkus: Mano scenarijuje nebuvo sce
nos kino teatre, finale (salė juokiasi). Taip pat ir dėl
jos premjera man nebuvo tokia ypatingai džiaugs
minga, kaip norėtųsi. Kartais tai būna džiaugs
mingi įvykiai, kai matai produktą – šita scena man
apnaikino malonumą. Aš tikiuosi, kad ji kokiu
nors stebuklingu būdu išgaruos, na o dabar jūs ją
matėte, nežinau, gal kam nors ji visai ir nieko.
Sonata Žalneravičiūtė: Norėjau paklausti jūsų
ir kartu prodiuserės – kai buvo filmuojama Ekskursantė pagal Prano Morkaus scenarijų, ir aktorė, kuri
vaidino pagrindinį vaidmenį, štai užaugo. Žinau,
kad Ekskursantė nebuvo gerinama – scenaristas ir
režisierius kartu neaptarinėjo kokių nors pokyčių.
Ar šitame filme tai buvo?
Pranas Morkus: Šiame absoliučiai. Aš šį filmą
pamačiau tik tada, kai jis jau buvo juodraštiniame
variante. Tad jokios įtakos jam nepadariau ir net ne
galėjau padaryti, nes režisierius visados būna atseit
svarbesnis asmuo. Šiaip filmas turėjo esminių sun
kumų, dėl to, kad tokių filmų kaip šis niekas ne
finansuoja. Jeigu filmas turi visuomeninę vertę, pa
vyzdžiui, istorinis filmas, jis filmuojamas už kitokius
pinigus, ir šičia jaučiasi biudžetas. Gal žiūrovui nela
bai, bet labiausiai dėl to prisikentėjo Justina (prodiu
serė – J. V. past.), ir ta Auksinė pelėda, kurią jai įteikė
vokiečių delegacija, yra pelnyta, netgi per maža.
Sonata Žalneravičiūtė: Kaipgi ten buvo su
Pelėda ir už ką ji buvo įteikta? Kokios ten buvo
bėdos?
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Justina Ragauskaitė: Scenarijų mes gavome
125 lapų, o filmas pastatytas pagal 91 lapą ir mes
matome, kokia yra dabartinė filmo trukmė.
Sonata Žalneravičiūtė: Tai būtų dvi serijos?
Justina Ragauskaitė: (Juokiasi) Daug kas ir
juokauja – reikėjo daryti trilogiją. Dėl biudžeto
Pranas yra visiškai teisus. Tokį daugialinijinį isto
rinio žanro filmą stengiantis daryti kiek įmanoma
autentišką, ypač dailės prasme, statyti yra labai
brangu. Prodiuserio darbas – visą laiką ieškoti
kompromisų tarp scenaristo ir režisieriaus. Nors
Pranas sako, kad nieko nebuvo derinta, bet bandy
mų buvo. Labai gerai atsimenu dieną, kai Juzėnui
įpyliau kuro, daviau šimtą eurų ir išsiunčiau pas
Praną į Palangą ir sakiau, negrįžk anksčiau negu po
penkių dienų, kad galų gale jie susitartų, kaip ten
kas turi būti.
Sonata Žalneravičiūtė: Tarėsi dėl pinigų ar dėl
scenarijaus?
Justina Ragauskaitė: Dėl scenarijaus, nes mes
tikrai turėjome dalį išmesti ir labai aiškiai apsi
spręsti, ką išmesti. Galbūt, kaip jūs sakote, žiūrovai
nejaučia, bet aš iki šiol labai gerai prisimenu visas
scenas, kurių, deja, teko atsisakyti. Taip pat teko

atsisakyti visos filmo pradžios, kurioje iš esmės yra
pristatomi pagrindiniai herojai. Dėl ko, neabejo
ju, salėje esantys žmonės bent jau pirmą valandą
buvo pasimetę tarp visų personažų, nes neįvyko jų
pristatymas.
Sonata Žalneravičiūtė: O kaip jums, mergi
noms – kai vyko atranka, jums iš karto buvo siū
lomi kažkokie konkretūs vaidmenys, ar jau vyko
bandymai?
Rūta Šmergelytė: Vyko normalus kastingas, o
kastinguose vis vien turbūt tu kastinguojiesi ne iš
karto į savo vaidmenį, o į daugelį kitų, nes man
teko ir Rita, ir Rozmari, ir Gerda, ir Aldona. Bet
pasakiau – noriu Aldonos, ir gavau Aldoną.
Anastasija Marčenkaitė: Mums iš tikrųjų, taip
pat kaip ir Rūtai, pasitaikė kiekvienai pabandyti po
kelis vaidmenis – aš taip pat bandžiausi Aldonos
vaidmenį, Ritos. Bet mes su režisieriumi nuspren
dėme, jog tuo momentu aš pagal tipažą ir pagal
savo išgyvenimus labiau tinku Silvos vaidmeniui.
Justina Ragauskaitė: Scenarijuje savo eilu
tę turi arba kažkokį veiksmą atlieka, atmetus visą
masuotę, net keturiasdešimt šeši herojai, ir tai dar
vienuolika jų buvo išmesta iš pradinio varianto.

Pranas Morkus, Rūta
Šmergelytė ir Sonata
Žalneravičiūtė
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Sonata Žalneravičiūtė: O kai skerdei gyvū
ną – nieko?
Rūta Šmergelytė: Kažkaip aš ten drąsiai buvau
nusiteikusi, mane apmokė ir dirbau su veterinaru.
Viskas buvo tikra, įrankiai tikri. Aš buvau pasiruo
šusi ir kauliukus sulaužyti, bet neteko, nes visi kiti
buvo gan pakraupę, kad aš išdrįsau.
Justina Ragauskaitė: Jeigu tiesiai šviesiai, tai
net vyrai – apšvietėjai ir garsistai – iš tos patalpos
išbėgdavo sakydami, kad nebegali ten būti nuo
tvaiko. O Rūta kaip stovėjo, taip atstovėjo.
Pranas Morkus: Ir dar manęs laukia nemalo
nus susitikimas, gal kaip nors praslysiu. Scenarijuje
turėjo tam tikrą rolę toks šunytis. Aš galvojau, kaip
jį pavadinti, ir pavadinau vardu Erda, o tik po vis
ko prisiminiau, jog tai yra vienos mano pažįstamos
dukters vardas (salė juokiasi).
Anastasija Marčenkaitė

Pranas Morkus: Užbaigdamas pasakysiu, kaip
reikia žiūrėti šį filmą (juokiasi). Pirmiausia – jis ne
buvo sumanytas kaip jubiliejinis filmas. Šiame fil
me veikėjai yra tautos – ir vyrai, ir moterys. Atsisa
koma ideologinių, publicistinių apnašų. Yra rusai
ir yra lietuviai. Vienas vokietis Kaune. Pagrindinė
šio filmo ašis yra meilė, kuri kartu yra ir neapykan
ta. Na, o klausimas, kurį uždaviau sau pačiam –
kurios moterys yra geresnės?
Sonata Žalneravičiūtė: Rūta, kokia scena
buvo sunki filmuojantis?
Rūta Šmergelytė: Sunkiausia, matyt, buvo
pati pirma, pačios pirmos pamainos scena. Buvo
mažas intarpėlis, kai mes bėgom pas Šmelingą. Tai
tas bėgimas po laivu man ir buvo turbūt sunkiau
sias, nes tai buvo visiškai pirmas kartas, esi išleistas
tiesiog prabėgti. O į visą kitą kažkaip įsigyveni.
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Sonata Žalneravičiūtė: Ar galėtumėte po fil
mo pasakyti, kad tai yra šiokia tokia istorinė re
konstrukcija?
Pranas Morkus: Filme pateiktas naujas po
žiūris į vokiečius, mat iškart po karo propaganda
ugdė neapykantą vokiečių tautai. Tik chronologija
yra labai paini. Medžiaga rinkta iš žmonių pasa
kojimų, tekstų, laikraščių. Su mano gyvenimu tai
neturi nieko bendro.
Žiūrovas: Ar yra kokia galimybė parodyti filmą
festivalyje Rusijoje ar Ukrainoje?
Justina Ragauskaitė: Šitam filmui Rusijoje
absoliutus banas. Vyko kontrolinė peržiūra krašto
apsaugos ministerijoje, taigi jis tikrai į tą šalį nie
kada neįvažiuos. O dėl Vakarų Europos – kai kurie
festivaliai bijo, kad tema yra kiek per lokali, tačiau
labai gyrė filmo kinematografiją. Koprodiuseriai iš
Didžiosios Britanijos teigia, jog tai – pirmas Balti
jos šalių filmas, kuris turi šansų pakliūti į Kanus, ir
mes bandysime ten patekti, tad palinkėkite mums
sėkmės.
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Šio renginio išvakarėse atskirai pakalbinome
dvi filme vaidinusias aktores Rūtą Šmergelytę (Al
dona) ir Severiną Špakovską (Rozmari) apie išban
dymus kino aikštelėje.
Kokioje scenoje jums buvo sunkiausia vaidinti
fiziškai, psichologiškai?
Severina Špakovska: Dvi įsiminė labiausiai dėl
šalčio – viena futbolo stadione, o kita ant Pelėdų kal
no, kur vyko šokiai. Mes po rūbais turėjome kažkokį
pašiltinimą, bet batai buvo plonyčiai. Todėl tas šal
tis mums buvo tikras išbandymas. Kita iš sunkesnių
scenų vyko restorane. Buvo viena iš paskutinių pa
mainų ir labai trūko laiko, dėl to viską darėme labai
greitai. Norėjosi dar daug kartų kartoti sceną, bet dėl
laiko trūkumo, dėl tų pačių pinigų, apie kuriuos kal
bėjo prodiuserė, tiesiog reikėjo labai spaustis.
Rūta Šmergelytė: Aš nežinau, ar mano vaid
muo buvo labai psichologinis. Ir atrodo, kad turiu
porą scenų, kur emociškai nereikia daug išgyventi,
bet turbūt sunkiausia buvo su vaiku. Tiesiog buvi
mas su vaiku ir meilė jam. Tuo metu atrodė, kad
norisi gyventi taip, lyg jis būtų tavo, kad tie namai
būtų tavo, kad žmonės, kurie yra aplink tave, būtų
tau artimi. Tai ir yra tas aktorinis darbas, kuriame
tu turi prisigretinti, prisiartinti personažo gyveni
mą, o tai atima daugiausiai pastangų.
Deja, šiandienos susitikime filmo režisierius Aud
rius Juzėnas negalėjo dalyvauti, taigi norėjome paklausti jūsų, galbūt jautėte, kokia scena buvo sunki
pačiam režisieriui?
Severina Špakovska: Labai nenorėčiau už ki
tus kalbėti, bet žinau, kad visos scenos, kuriose yra
nuogumo, ne tai kad nėra padaromos, bet tiesiog
yra sunkios dėl elementarių dalykų – nes yra inty
mios, nes žmonės, kurie tai daro, turi gerai jaustis.
Ir režisierius dažniausiai padeda sukurti atmosferą.
Taigi galbūt žodis „sunkios“ ne visai tas, bet šios
scenos reikalavo daug pastangų ir darbo. Režisie
rius yra emocionalus žmogus, bet tai, kaip jis mus
„uždegdavo“, labai veikė ir padėjo.

Rūta Šmergelytė

Nojaus Vaitaičio nuotraukos

Ar galėjote prisidėti prie filmo kūrimo, ar vis dėlto turėjote vaidinti griežtai pagal scenarijų?
Rūta Šmergelytė: Režisierius visada prieš sce
ną, dar nepradėjus filmuoti, klausdavo: „Kaip tu
tą sceną įsivaizduoji? Kaip mes ją darysime?“ Ir
tu eini, kol kamera nesisuka, bandai kažką dary
ti, nes turi daug pagalbinių priemonių – turi visus
rekvizitus, partnerį, tekstą ir belieka viską sujungti
į vieną ir parodyti kažkokį savo variantą. O paskui
režisierius, jeigu jam kažkas netinka, tave taiso, pa
sako techninius dalykus, kaip, pavyzdžiui, patrauk
ti ranką, nes užstoja akis ar partnerio profilį.
Ar buvo tokių akimirkų, kai reikėjo „perlipti“ per
save, vaidinti taip, kaip nesijauti viduje, nes tai, pavyzdžiui, prieštarauja tavo įsitikinimams?
Rūta Šmergelytė: Man reikėjo, nes pirmą
kartą susiduriant su kažkokia didesne produkci
ja, vaidinant ne tik tarp savų, t. y. studentiškuose
filmuose, būna nelengva. Nes kamera nėra tavo
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didžiausia draugė ir, kaip Juzėnas sako, teatras ir
kinas yra priešai, jie vienas kitam nei palankūs, nei
parankūs. Kiekvieną kartą pamačius kamerą, atro
do, sustingsti, tau „surakina“ kaklą. Kadangi nėra
patirties, galvoji, ar tavo rankos geroje pozicijoje,
ar turėtų labiau išsilenkti. Kaip matai save ir kaip
tave mato per mažą ekranėlį, yra du skirtingi daly
kai. Tai ir yra lipimas per save, nes nėra taip, kaip
tu galvoji, kad bus. Tad dar nelabai suprantu, kaip
iš tiesų reikia ruoštis buvimui aikštelėje. Manau,
reikia būti labai paslankiam.
Reikia būti paslankiam kamerai, režisieriui?
Rūta Šmergelytė: Taip, nuolatos reikia žinoti
kontekstus, reikia išsianalizuoti savo personažą,
susikurti jo žingsnius, kad bet kokiomis aplinkybė
mis ar bet kokią pastabą gaudamas galėtum mani
puliuoti ir veikti visais įrankiais.
Ką jums asmeniškai suteikė šis filmas?
Rūta Šmergelytė: Aš tik po filmo supratau,
kas man įvyko. Kadangi filmavimo metu tu nesu
vaidinti visos savo linijos iš karto. Praeina kažkiek
laiko, po kokių keturių mėnesių vėl sugrįžti į savo
scenas, todėl labai sunku viską išgyventi nuosekliai.
Tačiau dabar, dėl viso Vasario 16-osios sureikšmi
nimo, šimtmečio, pamačius filmą, supranti, kad
tuo metu buvo daug drąsos, ryžto.

Kaip vyko atranka? Nemažai filmo veikėjų yra iš
LMTA Eglės Gabrėnaitės kurso. Ar atrinko nemažai
jūsų kurso studentų dėl to, kad jau esate „susižaidę“
scenoje?
Rūta Šmergelytė: Manau, kad ne. Manau, kad
taip įvyko atsitiktinai. Visi į atranką ėjome atskirai.
Ir pirmame atrankos etape tu bandaisi vienas, todėl
nemato, ar mes kartu esame „sulipę“, ar ne.
Ar tarpusavio bendradarbiavimas prieš kamerą ir
scenoje yra panašus?
Rūta Šmergelytė: Gaivinimo scenoje su Arnu
Danusu (Šmelingas – partizanas) buvo mažai part
neriavimo (juokiasi). Jis ten guli be sąmonės. Bet
kartu tai buvo ir didžiausia partnerystė, abu buvo
me nuogi. Bet tu pažįsti žmogų, tu ketverius metus
su juo buvai, todėl toje scenoje nebuvo labai su
dėtinga. Yra drąsa pažinti. O su Mantu Zemlecku
(Kovas – partizanų vadas) ir vaiku buvo įdomu
pirmą kartą susidurti aikštelėje, nes mes niekada
nebuvome kartu vaidinę. Ši pamaina mums buvo
sunki, nes buvo sunku išlaikyti vaiko dėmesį, ir visi
aikštelėje buvo pervargę.
Ačiū už pokalbį.
Pokalbius spaudai parengė
Justyna Vansovič ir Nojus Vaitaitis

Kadras iš filmo Pelėdų kalnas.
Luko Juzėno nuotrauka
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Domantas Milius

Kubricko filmų muzika
Stanley Kubrickas, tik sukūręs patį pirmajį
savo trumpametražį dokumentinį filmą Day Of
The Fight (Kovos diena, 1951), iš karto pradėjo
galvoti apie muzikos vietą ir jos reikšmę kino fil
me. Režisieriui muzika nebuvo svetima: jis grojo
mušamaisiais mokyklos orkestre (nors dauguma
orkestrantų skųsdavosi, kad jaunasis Kubrickas
nelabai sekdavo, kas per repeticijas vyksta, nes bū
davo labiau įnikęs į savo nešiojamąją kamerą), o
vėliau mušė būgnus grupėje The Swing Band, su
kuria mokyklos šokiuose grodavo populiariausias
tų laikų melodijas.
Jau pirmajame dokumentiniame savo filme
Kovos diena režisierius nenorėjo naudoti vadina
mosios archyvinės muzikos, tad – neįprastai doku
mentiniam žanrui – savo kuriamam filmui pradėjo
ieškoti kompozitoriaus. Viskas baigėsi tuo, kad
kurti muzikos savo filmams Kubrickas pasikvietė
mokyklos laikų draugą Geraldą Friedą, su kuriuo
retkarčiais bendradarbiaudavo kurdamas anksty
vuosius savo filmus. Muzika kitam dokumentiniam
filmui Flying Padre (Skraidantis tėvas, 1951) buvo
sukurta visiškai nežinomo kompozitoriaus Natha
nielio Shilkreto, o Geraldas Friedas kūrė muziką
visiems vėliau Kubricko sukurtiems filmams – Fear
And Desire (Baimė ir troškimas, 1953), Killer’s Kiss
(Žudiko bučinys, 1955) bei Paths Of Glory (Garbės keliai, 1957). Jau 1960 metais sukurtam filmui
Spartacus muziką kūrė kur kas labiau elitinis kom
pozitorius Alexas Northas.
Spartacus buvo kuriamas prižiūrint kino kom
panijoms Universal ir Bryna, su kuria nuo filmo
Garbės keliai Kubrickas ir jo prodiuseris Jamesas
B. Harris buvo sudaręs penkerių metų bendradar

biavimo sutartį. Milžiniška pinigų suma (didžiau
sia per visą Kubricko karjerą) buvo investuota į
filmą, todėl ir kompozitoriaus pasirinkimas buvo
nulemtas kino kompanijų vadovybės. Tačiau nerei
kia atmesti ir galimybės, kad pats Kubrickas jautė,
jog Friedo kompozicinis stilius galėjo būti visiškai
svetimas holivudiškojo stiliaus filmams. Arba jis
pagalvojo, kad tinkamai panaudotas solidus kom
pozitorius, gali atnešti didesnės naudos filmui nei
Friedas.
Kubrickas, kaip režisierius, greitai tobulėjo ir
evoliucionavo. Visuose savo filmuose jis visada do
mėjosi karu, žmonių elgsena, pesimizmu, likimu,
kasdieniška žmonių gyvensena ir socialinių (bei
karinių) sluoksnių hierarchija. Tai matoma ir iš jo
pasirinktų filmų žanrų: du filmai apie karą (Fear
And Desire, Paths Of Glory) bei du tamsiojo kino
atstovai (Killer’s Kiss, The Killing). Žiūrint filmą po
filmo, darosi akivaizdu, kad Kubricko filmų sti
listika buvo toli nuo klasikinio holivudinio kino.
Žmonių elgsena, neigiamų filmo veikėjų atspin
džiai (siekiant sulyginti gėrį su blogiu), groteskiš
kas filmo scenų pateikimas ir žmogiškosios lemties
klausimas turėjo tiesiogiai ir įtaigiai atsispindėti
filmo muzikoje.
Su Friedu jaunasis režisierius pradėjo savo ke
lią. Nors Kubricko ambicijos režisuojant pirmą
savo pilnametražį filmą (Fear And Desire), kuria
me plėtojo alegorines–psichologines–meilės te
mas, buvo milžiniškos, tačiau galimybės renkantis
kompozitorių ir aktorius buvo ribotos. Visą filmo
kūrimo personalą režisierius rinkosi ne pagal jų
profesionalumą ar gebėjimus, bet pagal pažintis.
Kai Kubrickas paskambino Friedui ir pakvietė kur
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ti muziką savo filmui, pačiam kompozitoriui, ku
ris tuo metu dirbu orkestro muzikantu, kvietimas
buvo netikėtas. Todėl, kurdamas muziką Kubricko
filmui, kompozitorius labiau galvojo apie auditori
ją koncertų salėje ir jos lūkesčius nei filmo audito
riją ir jos nusiteikimą klausantis kino filmo muzi
kos. Friedas kūrė muziką kiekvienai scenai atskirai,
o tai itin sulėtino filmo produkcijos tempą ir galų
gale nedavė trokštamo rezultato: muzika egzistavo
su filmu, bet ne pačiame filme.
Nors režisierius visiškai nesikišo į kompozito
riaus darbą pirmame savo filme, tačiau kurdamas
Žudiko bučinį, jis šalia Friedo sukurtos originalios
muzikos paprašė filmo garso takelyje panaudoti ir
neoriginalią muziką. Būtent Normano Gimbelio
ir Ardenneso Clara’os dainą Kartą (Once) jis matė
kaip pagrindinį meilės motyvą, tad Friedo darbas,
režisieriaus paliepimu, buvo šią dainą įkomponuoti
į filmo scenas, prieš tai sukuriant daugybę įvairios
sudėties instrumentinių šios dainos versijų. Nors
daina Kartą iškėlė tą pačią problemą kaip ankstes
niame režisieriaus filme – ji buvo tarsi svetimkū
nis (nei specialiai sukurta, nei specialiai pritaikyta
konkrečiai filmo scenai), tačiau čia jau matome
režisieriaus norą pačiam rinktis muziką.
Kitame savo filme Garbės keliai Kubrickas vėl
grįžta prie tvarkos–chaoso tematikos. Čia jis sten

giasi parodyti, kad draugai ir priešai yra vienoje
barikadų pusėje. Tai jis siekė parodyti per vieną
kariaujančiąją pusę – prancūzus, taip paversdamas
vokiečius tarsi fantomais, kurie filme figūruoja mi
nimaliai. Taigi prancūzų gretose taip pat yra gerųjų
ir blogųjų pusės. Vadovai, dievai, kariai – visi filme
yra atskirti jiems būdinga muzika: kol vieni pra
bangiose pilyse linksminasi Johanno Strausso valsų
ritmu, kiti karinių būgnų tratėjimo fone patiria
karo siaubus, kad galų gale būgnų dundėjimas už
leidžia vietą švilpiančių kulkų ir sprogimų garsams.
Tai kone geriausia Geraldo Friedo sukurta muzika
Kubricko filmui. Čia ryškiausiai ir sėkmingiausiai
atsiskleidžia idėjos, anksčiau bandytos pritaikyti
Kubricko filmuose, kai realistinis garsas yra natūra
liai įpinamas į filmo garso takelį (kaip tai matome
paskutinėje stoties scenoje filme Žudiko bučinys):
naudojant mušamuosius kaip kylančios grėsmės
perspėjimo ženklą, sujungiant juos su neoriginalia
The Faithful Husar (Ištikimo husaro) daina, kurioje
girdime ir prancūzų himno motyvų. Taip randasi
nauja muzikos paskirtis Kubricko filmuose – sce
nos, situacijos ironijos prabrėžimas, tai matome ir
vėlesniuose jo filmuose.
Spartacus filmo muzika, kurią sukūrė Alexas
Northas, yra geriausias pavyzdys, kodėl Kubrickas
nenorėjo standartinio kino filmų muzikos kom

Karo kambarys – viena įžymiausių dekoracijų filmų istorijoje (filmas Dr. Keistameilė)
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pozitoriaus. Kubrickas mėgo ekstremalumą, todėl
jam patiko, kai muzika filme užimdavo pirmą vie
tą, kai ji žiūrovą sukrėsdavo iki sielos gelmių, kai
žiūrovas susikoncentruodavo į pačią muziką labiau
nei į ekrane matomą veiksmą. To nebuvo įmanoma
pasiekti su nusistovėjusia filmų muzika ir jos egzis
tavimo kanonais filme, kur ji būdavo tarsi nema
toma ir paslėpta. Todėl filme Spartacus režisierius
atsisakė visų klasikinių kino muzikos šablonų (la
biausiai į klasikinius filmo muzikos rėmus telpantis
opusas yra Šiaurės Spartako muzikinis motyvas) su
kurdamas tiems laikams nevisiškai tradicinį filmą
garsine/muzikine prasme.
Filmo kūrimo procesas buvo tarsi žaidimų
aikštelė, kurioje išmokti nauji dalykai atsispindėjo
naujesniuose Kubricko filmuose. Filme Spartacus
muzika jau tiesiogiai atspindėjo aktorių nuotaikas,
išgyvenimus. Filmo garso takelyje net galėjome iš
girsti muzikinių motyvų iš nebyliojo periodo filmo
Miesto šviesos su Charlie’u Chaplinu... Tačiau, sa
vaime suprantama, tokio žaidimo filmu rezultato
mes neišvystame galutiniame filmo variante.
Vėliau Kubrickas įsigijo autorines rimto Peterio
George’o romano apie branduolinės atakos pavojų
Red Alert teises. Tik, užuot sukūręs rimtą dramą
ar dokumentiką, kuri būtų dar labiau įbauginusi
visuomenę, jis nusprendė palikti realią globalinio

sunaikinimo galimybę, bet visa kita paversti absur
diška tragikomedija.
Kitame Kubricko pagal Red Alert knygą sukur
tame filme Dr. Keistameilė, arba Kaip aš nustojau
jaudintis ir pamilau atominę bombą (Dr. Strangelove Or: How I Learned To Stop Worrying And Love
The Bomb, 1964) įvykiai rutuliojasi trijose skirtin
gose vietose. Pirmoje istorijos linijoje, kuri ir yra
atsakinga už dramos veiksmo plėtojimą, pakvaišęs
amerikiečių oro bazės generolas Džekas Riperis
(aktorius Sterling Hayden) duoda nurodymus pra
dėti branduolinę ataką prieš Sovietų Sąjungą, nes
rusus reikia kuo greičiau išnaikinti, kol jie neužkrėtė
visų savo komunizmu. Tuo metu britų karinių oro
pajėgų karininkas Lajonelis Mandreikas (aktorius
Peter Sellers) per radiją išgirsta muziką, o ne naujie
nas apie sovietų įsiveržimą į JAV. Suprasdamas, kad
Džekas visus apgavo, Lajonelis iš jo bando išpešti
kodą, kuris galėtų sustabdyti būsimą oro ataką.
Antrosios istorijos linijos veiksmas vyksta lėktuve
B-52, kur užsispyręs majoras King Kongas su savo
įgula milžinišku greičiu artėja prie Sovietų Sąjun
gos. O trečiosios istorijos linijos veiksmas vyksta
Pentagono Karo kambaryje (viena garsiausių kino
dekoracijų), kur JAV prezidentas Merkinas Maflis
(tas pats aktorius Peter Sellers), žiaurus generolas
Bakas Turgidsonas (aktorius George C. Scott) bei

Kirkas Douglasas filme Spartacus
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Majoras King Kongas ant atominės bombos filme
Dr. Keistameilė

Peteris Sellersas dr. Keistameilė vaidmenyje

išprotėjęs invalidas, buvęs nacis ir karo strategijos
vadovas, daktaras Streindžlavas (tas pats Peter Sel
lers...) nesėkmingai bando sustabdyti artėjantį Tre
čiąjį pasaulinį karą. Sovietų Sąjungos atstovas juos
informavo apie jų sukurtą Pasaulio pabaigos mašiną, kuri gali nušluoti viską nuo Žemės paviršiaus ir
automatiškai bus aktyvuota, jei kas nors sumanytų
užpulti Sovietų Sąjungą.
Didžiausių pagyrimų nusipelnė Peteris Seller
sas, kaip koks Monty Python veikėjas suvaidinęs
net tris skirtingų šalių personažus, vienas iš jų
daktaras Keistameilė, kuris JAV prezidentą vadina
Mein Führer ir kurio mechaninė ranka nenustoja
rodyti nacių pasveikinimo bei jį smaugti. O ir pati
susiklosčiusi idėja, jog nuo kokakolos automato
priklauso pasaulio likimas, yra unikali. Čia ameri
kiečiai yra animacinės karikatūros, rėkiančios viena
ant kitos kaip kokie 12 įtūžusių vyrų (12 Angry
Men, 1957), nors ir girtas sovietų generalinis sek
retorius yra neką mažesnė satyra. Tai filmas apie
beprasmiškas ir komiškas lenktynes, kai abi šalys
visada nori būti vienu žingsniu priekyje kitos.
Šiame filme svarbus naudojamų dainų tekstas
ir potekstė. Dainų žodžius žiūrovas turėtų gerai ži
noti, kad perprastų tą situacijos ironiją, kuri kyla

iš muzikos ir matomo vaizdo. Tai ypač matoma ir
epiniame filmo finale, kuriame skamba Veros Lynn
1939 metų klasikinė daina Mes dar susitiksime (We’ll
Meet Again). Čia režisierius specialiai panaudojo to
kios melodingos ir svajingos dainos tekstą: Mes vėl
susitiksime, kas žino, kada, kas žino, kur, kad pabrėž
tų situacijos ironiškumą, kai pasaulis iš tikrųjų yra
sunaikinamas po atominio sprogimo ir nebelieka
nei kam, nei kur, nei kada daugiau susitikti.
Taigi šitaip per filmo muzikos elementą Kub
rickas siekia tiesiogiai paveikti išankstinį žiūro
vų nusistatymą, esamas normas bei nekintamas
elgsenos klišes. Visuose savo ateityje sukurtuose
filmuose jis gvildena socialinės elgsenos ir hierar
chijos problemas ar situacijas, kurios dažniausiai
pateikiamos tos situacijos ironiškumą pabrėžian
čios muzikos kontekste. Nors, reikia pastebėti,
tokio genialaus režisieriaus kaip Kubrickas filmai
iš esmės pasižymėjo muzikiniu banalumu ir ne
originalumu. Jo filmų muzika niekada (išskyrus
Kosminė odisėja: 2001) nepasižymėjo unikalia sin
teze su siužetu, specifine kinematografija ir aktorių
vaidyba, taip kaip Alfredo Hitchcocko, Martino
Scorsese’s, Davido Fincherio ar Steveno Spielbergo
filmai. Apmaudu.
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Gabrielė Dimaitė Tymarskis

Lagaminas...
Dar vakar kvepėjo pavasariu, o šiandien krinta
sniegas. Nenuostabu – sausis. Permaininga žiema,
bet, kaip ir dera, savo metu ji ir nugali. Tamsus
ankstyvas rytmetis. Kartu su būreliu žmonių kuk
lioje stotelėje laukiame traukinio. Tačiau nesigrūdu
po stogeliu su visais, o atsitraukiu kiek tolėliau, kur
prasideda įėjimas į parką. Jei nereikėtų skubėti, lai
kytis taisyklių, normų, eičiau gilyn į parką. Nors
dar tamsu lyg naktį, žibintų šviesoje spindi baltas
takas. Nė vienos pėdos. O sniegas ir toliau krinta
ant medžių, ant kelio ir ant manęs. Nešalta. Aplin
kui ramybė… Iš kurios pabudina atriedantis trau
kinys. Kartu visa mase žmonių skubiai sulipame
vidun ir nudardame miesto centro link.
Darbe, atsidariusi elektroninį paštą, randu
laišką nuo tolimos giminaitės su klausimu: „Kas
tau yra lietuvybė?“ Šio klausimo negalėjau išmesti
iš galvos visą dieną. Todėl, grįžusi namo, iš karto
puoliau rašyti…
Gimiau ir augau sovietinėje Lietuvoje, Vilniu
je. Kai mano buvo devyneri, Lietuva atgavo Nepri
klausomybę. Atsimenu mitingą Vingio parke – be
galo karšta diena, bėgo prakaitas, daug žmonių.
Atsimenu sovietų tankus, mane prižadinusius iš
miego, ir kaip žiūrėjau pro langą į tolstantį tėtį,
kuris bėgo į tamsą, tolyn prie Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos. Atsimenu Baltijos kelią, stovin
čius ir rankomis susikibusius žmones. Skambėjo
dainos, pakelėse degė laužai. Atsimenu, kaip ant
Gedimino pilies suplevėsavo trispalvė Lietuvos
vėliava vietoj buvusios sovietinės, kaip nugriovė

Vernon Hills, 2018, sausio 23

Lenino paminklą ir, autobusui sustojus stotelėje,
jau nebesakė „Lenino aikštė“, o „Lukiškių aikštė“.
Atsimenu ant Katedros fasado atstatytas šventų
jų statulas, Tris Kryžius ant Trijų Kryžių kalno ir
statomą Gedimino paminklą Katedros aikštėje. Ir
kaip Mindaugo karūnavimo dieną Vilniaus gatvė
mis iškilmingai žygiavo kareiviai. Daug kas stovi
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Vernon Hills, 2018, sausio 23. Autorės nuotraukos

akyse: į Lietuvos prezidento rinkimus skubantys
euforiškai nusiteikę tėvai, žmonių pripildytos gat
vės per Kaziuko mugę, rankų darbo pintinės, me
diniai šaukštai, verbos, laikini pinigai – talonai su
žvėreliais, pakeitę rublius ir kapeikas. Atsimenu
drauges, savo kiemą ir kad mokykloje nebereikėjo
dėvėti uniformų. Ir kaip braidžiojau jūros pakrante
rankiodama audros išmestus gintarėlius...
O kai man buvo septyniolika metų, visa šeima
emigravome į Ameriką. Buvo žiemos metas, artėjo
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naujas šimtmetis... Pamenu kankinančius svarsty
mus, ką pasiimti, atsirinkti iš savo gyvenimo Lie
tuvoje – kuris daiktas, suvenyras man brangesnis,
reikalingesnis. Ar tilps viskas į lagaminą?.. Lėktuve
negalėjau sumerkti akių, gyvenimas lyg filmas bėgo
pro akis. Ir vėliau dar ilgai mintimis vis grįždavau
snieguotu keliu namo, tyliai stovėdavau prie savo
langų, tik juose jau matydavau naujų šeimininkų
siluetus...
Dabar man trisdešimt šešeri. Didesnė gyveni
mo pusė nugyventa jau ne Lietuvoje. Ir ta nelietu
viškoji dalis – tai sąmoningoji, brandos dalis. Ne
Lietuvoje baigiau mokslus, ne Lietuvoje sutikau
būsimą vyrą, ištekėjau. Ne Lietuvoje gimė vaikai,
tiek daug visko – jau nebe Lietuvoje... Ir jau turiu
savo namus, į kuriuos irgi veda snieguotas takelis.
Prie namo auga pušis, kurią žiemą puošiame kalė
diniais žaislais, o vasarą džiaugiamės paukščiukais
inkilėlyje. Kiemelyje skleidžiasi tulpės, pražįsta ro
žės. Čia mano vaikų pasaka, čia jų vaikystė – pir
mieji žingsniai, pirmieji ištarti žodžiai.
Ką tad konkrečiai galėčiau atsakyti į klausi
mą apie lietuvybę man? Deja, tai – ne šiuolaikinė
Lietuva, ne masių euforija apie pučiamą Lietuvos
istoriją, liaupsinamą politiką, seimūnus ir prezi
dentus. Nei garsios kalbos apie klestinčią piliečių
gerovę... Lietuva man yra lagaminas, į kurį kažkada
sukroviau visą savo vaikystę ir kurį toliau tempiu
per gyvenimą.
Tamsią žiemos naktį kelią nušviečia pakelės ži
bintai ir matosi nutolusio žmogaus pėdos. Bet ne
paliaujamai krinta snaigės. Jos užkloja žingsnius ir
lieka tik baltas baltas sniegas...
2018, Čikaga

Istorijos atspindžiai

Valentinas Kulevičius

Smolensko karas – pamiršta
Abiejų Tautų Respublikos pergalė
Smolensko karas – tai karinis Abiejų Tautų Respublikos ir Maskvos kunigaikštystės konfliktas, vykęs
nuo 1632 metų spalio iki 1634 metų pavasario. Nepaisant sąlygiškai neilgos trukmės, šis konfliktas buvo
reikšmingas. Istoriografijoje Smolensko karas yra laikomas „paskutine Abiejų Tautų Respublikos istorijoje
prieš Rusiją laimėta pergale“1. Nors Smolensko karas
yra atskiras ir gana trumpas ATR politinės ir karybos
istorijos epizodas, galima teigti, kad, norint geriau
suprasti šį istorinį įvykį, būtina atsižvelgti į šiek tiek
platesnį kontekstą. Smolensko karą galima vertinti
ir kaip vieną iš XVI–XVII amžiaus Lenkijos ir Lietuvos konflikto su Maskvos valstybe epizodų, ir kaip
XVII amžiaus pradžios ATR ir Maskvos karų tiesioginį tęsinį. Smolensko karas yra tarsi „pamirštas“ ne
tik Lietuvos viešojoje erdvėje, bet ir istoriografijoje.
Lietuvių kalba niekada nebuvo išleista nė viena monografija, kuri būtų skirta vien tik Smolensko karo
problematikai. Tokia monografija 2001 metais buvo
išleista tik lenkų kalba2. Dauguma darbų, kuriuose yra bent kiek užsimenama apie Smolensko karą,
dažniausiai yra įvairios Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos
istorijos sintezės. Informacijos apie šio konflikto karinius aspektus taip pat galima rasti įvairiuose karybos
istorijai skirtuose enciklopediniuose leidiniuose3. Ir
Abiejų Tautų Respublikos karyba, ir pačios Abiejų
Tautų Respublikos istorija Lietuvoje nesulaukia pakankamo tyrėjų dėmesio. Taip pat galima teigti, kad
trūksta jau esamų tyrimų sklaidos ir šio laikotarpio
istorijos populiarinimo visuomenėje. Šios aplinkybės
nulėmė tai, kad Smolensko karas šiuolaikinės Lietuvos visuomenei yra mažai žinomas.

Karo priežastys ir strateginė
Smolensko reikšmė
Pagrindinė karo priežastis buvo Maskvos vals
tybės siekis užimti Smolenską, kuris buvo pra
rastas Deulino paliaubų sutartimi. „Deulino pa
liaubos – Lietuvos ir Lenkijos sutartis su Rusija,
pasirašyta 1618 m. gruodžio 11 d. Deulino kaime
(Maskvos gub.) dėl paliaubų keturiolikai su puse
metų (nuo 1619 m. sausio 3 d. iki 1633 m. liepos
3 d.). Sudaryta per karalaičio Vladislovo Vazos žygį
į Maskvą. Sureguliavo abiejų valstybių tarpusavio
santykius, kurie buvo pablogėję, kai Lietuva ir
Lenkija 1611 m. atsiėmė Smolenską.“4 „Pagal jas
Lietuva atgavo anksčiau jai priklausiusias Smolens
ko, Černigovo, Dorogobužo, Naugardo Seversko
ir kitas žemes. Nors buvo sudarytos paliaubos,
Vladislovas Vaza neatsisakė savo ketinimų dėl
Rusijos sosto (nepripažino išrinkto caro Michailo
Fiodorovičiaus). Turėdamas Maskvos bajorų pasi
rašytą jo išrinkimo aktą, ir toliau vadinosi Rusijos
caru.“5 Gintauto Sliesoriūno teigimu, „Tai neten
kino paties karalaičio, taip pat Maskvos, kuri siekė
formalaus pretenzijų į caro vainiką atsižadėjimo.
<...> Mirus Zigmantui Vazai, Maskva, nelaukda
ma paliaubų pabaigos, pradėjo vadinamąjį Smo
lensko karą (1632–1634), vildamasi susigrąžinti
1610–1618 m. praradimus, taip pat užbėgti už
akių Vladislovo Vazos, neatsižadėjusio caro titulo ir
pretenzijų į valdžią Maskvos valstybėje, galimai ka
rinei akcijai.“6 Abiejų Tautų Respublikos karai su
Maskva ir kitomis priešiškomis valstybėmis vyko
teritorijoje, kuri gamtinėje geografijoje vadinama
Rytų Europos lyguma. Kaip tik šioje teritorijo
je egzistavo Abiejų Tautų Respublika ir Maskvos
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valstybė. Galima teigti, kad aiškių geografinių ribų
tarp šių valstybių nebuvimas nulėmė ne tik poli
tinių, bet ir karinių konfliktų pobūdį šiame regi
one. Dideliuose lygumų plotuose, esančiuose tarp
Vilniaus ir Maskvos, egzistavo sąlygiškai nedaug,
tačiau itin svarbių taškų, kurie (priklausomai nuo
situacijos ir galimybių) galėjo būti naudojami ir
gynybai, ir tolesnei ekspansijai. Vieną ar kelis to
kius svarbius centrus kontroliuojanti valstybė įgau
davo strateginį karinį ir politinį pranašumą. Vienas
svarbiausių tokių centrų (galbūt net pats svarbiau
sias) buvo Smolenskas. Šis miestas dar 1395 metais
buvo užimtas Lietuvos valdovo Vytauto didžiojo,
kuris jį pavertė tuo metu nuolat stiprinamo ir ple
čiamo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės šiaurės
rytuose buvusio gynybinių pilių tinklo dalimi7.
Strateginę reikšmę ir karyboje, ir politikoje Smo
lenskas išlaikė ir ateinančiais šimtmečiais; dėl jo
buvo kovojama ir XVI–XVII amžiuje. XVII am
žiuje miesto įtvirtinimai buvo tobulinami ir toliau:
„Smolenskas buvo stipri Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės tvirtovė – miestą juosė ąžuolinė siena su
keturkampiais bokštais, pastatyta ant aukšto pyli
mo. Sienos apatinė dalis viduje ir išorėje buvo už
pilta moliu. Šių įtvirtinimų praktiškai nebuvo gali
ma įveikti nei pabūklais, nei apgulties taranais, nei
sunaikinti minomis ar ugnimi. Ką apgulties metu
priešui pavykdavo apnaikinti, jos gynėjai tuoj pat
vėl atstatydavo.“8 Smolenskas buvo vienodai svar
bus ir LDK, ir Maskvai, nes, pasak Broniaus Dun
dulio, Smolenskas buvo savotiški „vartai“ į šių vals
tybių žemių gilumą: kas kontroliuodavo šį miestą,
tas galėdavo sėkmingai vykdyti tolesnę ekspansiją į
priešo žemes9. Būtent tai buvo viena iš svarbiausių
1632–1634 metų karo dėl Smolensko priežasčių.

(įskaitant ir Zaporožės kazokus)10. Nėra aišku, ar
Maskva šį kartą tikrai mobilizavo 100 000 karių,
tačiau toks skaičius yra ganėtinai realus, nes dar per
Livonijos karą Ivanas IV sugebėjo surinkti 80 000
karių turinčią kariuomenę. Įvertinus istorio
grafijoje pasirodančius skirtingus skaičius, galima
teigti, kad Maskvos kariuomenė, lyginant su ATR
pajėgomis, kiekybiniu atžvilgiu buvo pranašesnė
nuo 50 % iki 3–5 kartų. Povilas Lasinskas pateikia
tokius duomenis apie Maskvos valstybės kariuo
menės sudėtį: „Rusijos kariuomenę (105 tūkstan
čiai karių) sudarė ne tik reguliarieji daliniai, bet
ir kazokai, baškirai, totoriai, mariai. Bajorų buvo
aštuoni tūkstančiai, kazokų – aštuoni tūkstančiai,
pėsčiųjų šaulių – 34 tūkstančiai. Naujosios rikiuo
tės daliniai (šeši tūkstančiai) buvo privilegijuotas
karių kontingentas. Jie skirstėsi į kareivių, raitarų
ir dragūnų dalinius.“11 Abiejų Tautų Respubli
kos kariuomenė pasižymėjo geresne organizacine
struktūra. Pasak Valdo Rakučio, „Tiek viena, tiek
kita šalis bandė sueuropinti savo kariuomenes, ta
čiau Vladislovui tai pavyko geriau: jo kariuomenė
buvo suskirstyta į tautinius ir svetimšalių dalinius,

Kariuomenės ir karo vadai
Įvairiose istoriografinėse pozicijose būna nuro
domi gana skirtingi kariaujančių pusių karių skai
čiai: puolančių maskvėnų pajėgose galėjo būti nuo
32 000 iki 100 000 karių, o besiginančiose ATR
pajėgose galėjo būti nuo 15 000 iki 24 000 karių
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imta daugiau remtis dragūnais, sukurta geresnė
artilerijos administravimo sistema.“12 Maskvos ka
riuomenė buvo gausesnė, tačiau kokybinį prana
šumą turėjo Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė, nes
XVII a. pirmoje pusėje joje buvo taikomos nau
jos vakarietiškos karybos idėjos ir principai, todėl
šiuo laikotarpiu ATR buvo pajėgi ne tik atremti
Maskvos valstybės, Osmanų imperijos bei Švedijos
atakas, bet ir pati organizuoti karo žygius. Maskvos
valstybė ir Abiejų Tautų Respublika per Smolens
ko karą kovojo tarpusavyje be jokių sąjungininkų.
Maskva bandė sudaryti prieš ATR nukreiptą sąjun
gą su Švedija ir Osmanų imperija, bet tai baigėsi
nesėkme, nes Švedija tuo metu buvo įsitraukusi į
Trisdešimtmetį karą, o Osmanų imperija kariavo
su Iranu13. Pagrindinis Maskvos valstybės kariuo
menės tikslas buvo Smolenskas. Maskvėnų suma
nymas rėmėsi prielaida, kad, 1632 metais mirus
ATR valdovui Zigmantui Vazai, Respublikoje kils
tarpuvaldžio sukeltas chaosas, todėl Lietuva ir Len
kija nebus pajėgios kariauti. Todėl tikėtasi lengvai
užimti Smolenską. Tačiau tarpuvaldis neužsitęsė,
nes lietuvius ir lenkus greitai išsirinkti naują ka
ralių paskatino Maskvos puolimas Smolensko
kryptimi14. Abiejų Tautų Respublikos valdovo
Vladislovo Vazos sumanymas rėmėsi Nyderlan
dų apgulties pamokomis, kai Smolenską apgulusi
Rusijos kariuomenė pati buvo apsupta ir privers
ta pasiduoti15. ATR karo veiksmams vadovavo
LDK etmonas Jonušas Radvila ir ką tik išrinktas
naujasis karalius Vladislovas Vaza. „Jonušas Radvi
la (1612 –1655) – LDK lauko (nuo 1646 m.) ir
didysis etmonas (nuo 1654 m.), Vilniaus vaivada
(nuo 1653 m.). Paskutinis žymus LDK karo vadas,
turėjęs karinį išsilavinimą. Pasižymėjo sugebėjimu
palaikyti kariuomenėje geležinę drausmę, linkęs į
riziką ir žiaurumus karo metu.“16 Vladislovas Vaza
buvo Zigmanto Vazos sūnus. „Tuo tarpu patsai
Vladislovas krašte buvo labai mėgiamas. Tėvas vi
sose iškilmėse jį laikydavo greta savęs, ir bajorija
buvo įpratusi laikyti jį natūraliu įpėdiniu. Be to,
tėvas jį buvo įtraukęs ir į valstybės valdomąjį darbą.

Ne kartą jis vadovavo karo žygiuose ir atliko nema
ža kitų valstybinių darbų. Tėvui mirštant, jis buvo
jau subrendęs vyras – turėjo 36 m. amžiaus. Savo
taktu ir gabumais jis nusipelnė visų pagarbą.“17
Vladislovas Vaza palaikė itin gerus santykius su jo
tėvo skriaudžiama opozicija, todėl po Zigmanto
Vazos mirties Vladislovas greitai tapo ATR kara
liumi, nes opozicija tikėjosi, kad Vladislovas Vaza
po savo tėvo mirties atitaisys jo padarytas skriaudas
opozicijai (šie pažadai buvo įgyvendinti)18. Abu
karo vadai buvo gerai pasirengę dalyvauti karo
veiksmuose ir jiems vadovauti. Kitaip nei tikėjo
si Maskvos caras, ATR pasitiko Maskvos pajėgas
kaip niekad vieningai. Tuo metu Maskvos valstybei
vadovavo caras Michailas Romanovas, Romanovų
dinastijos pradininkas. Maskvos kariuomenei va
dovavo Michailas Borisovičius Šeinas, kuris gynė
Smolensko miestą nuo lenkų ir lietuvių pajėgų dar
vadinamosios Didžiosios suirutės Rusijoje metu
(prieš dvidešimt metų iki Smolensko karo). Nor
manas Daviesas teigia, kad „Karą inspiravo zemski
nio susirinkimo kvietimas imtis keršto“19. Atsižvel
giant į tuo metu dar nepasibaigusias vadinamosios
Didžiosios suirutės Rusijoje pasekmes, galima teig
ti, kad Maskvos valstybės planai užimti Smolenską
buvo skuboti ir nerealistiški. Buvo imtasi ir diplo
matinių priemonių, tačiau karo metu paaiškėjo,
kad iš potencialių maskvėnų sąjungininkų gauti
pažadai nebuvo įvykdyti: nei Krymo totoriai, nei
Švedijos karalius Gustavas Adolfas, nei Osmanų
imperija dėl įvairių priežasčių per Smolensko karą
maskvėnų neparėmė 20.

Karo eiga
„Smolenskas buvo viena didžiausių tvirtovių
visoje Rytų Europoje. 1595–1602 metų laikotar
piu maskvėnai, kuriems tuo metu priklausė tvir
tovė, pastatė 6,5 km ilgio išorinę sieną, kuri buvo
13–19 metrų aukščio ir 5–6 metrų storio, o lie
tuviai ir lenkai vėliau vakarinėje tvirtovės pusėje
pastatė kronverką, kuris buvo sustiprintas moliu ir
žemėmis.“21 Tokia tvirtovė galėjo sėkmingai gintis
41

Istorijos atspindžiai

Peter Paul Rubens. Raitas Vladislovas Vaza; 1624

net ir turėdama sąlygiškai nedidelį gynėjų skaičių.
Iš esmės taip ir nutiko – Smolenską per karą gynė
labai nedidelis skaičius gynėjų. Teigiama, kad karo
pradžioje Smolensko tvirtovėje buvo įmontuotos
tik 32 patrankos, o ATR įgulą sudarė tik 884 pės
tininkai ir 932 kavalerijos kariai. Vienintelės kitos
ATR pajėgos šiose apylinkėse buvo 3000 karių,
vadovaujamų Lietuvos didžiojo etmono Kristupo
Radvilos22. Pagrindiniai karo veiksmai vyko būtent
čia, netoli Smolensko apylinkių. Kristupas Radvila
įkūrė stovyklą maždaug 30 kilometrų nuo Smo
lensko ir rengė reidus į maskvėnų užnugarį tam,
kad suardytų jų logistiką ir aprūpinimą. Svarbu
ir tai, kad Kristupas Radvila sugebėjo keletą kar
tų prasiveržti pro rusų apsiausties žiedą ir atvedė į
Smolenską apie 1000 kareivių ir atsargų tam, kad
sustiprintų tvirtovę ir pakeltų gynėjų dvasią23. Ne
gana to, grūdai ir pašarai iš apylinkių jau buvo su
vežti į Smolenską, todėl maskvėnų kavalerija buvo
neveiksni ir negalėjo sutrukdyti Kristupo Radvilos
reidų24. Karo pradžioje iniciatyvą turėjo maskvė
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nai, vėliau ją perėmė Abiejų Tautų Respublika.
Galima išskirti tris pagrindinius šio karo etapus:
1) maskvėnų žygį Smolensko link (1632 metų ru
duo); 2) Smolensko apgultį (1632 metų pabaiga –
1633 metų vasara); 3) apgulties nutraukimą, pa
skatintą atvykusios ATR kariuomenės (1633 metų
vasara – 1634 metų pradžia). Maskvos valstybės
kariuomenė kirto LDK sieną spalio pradžioje, o
spalio 28 dieną pradėjo Smolensko apgultį. Būtų
tikslinga manyti, kad maskvėnai karo iniciatyvą
prarado būtent po nesėkmingos Smolensko apgul
ties. Smolensko karo eigą gana išsamiai aprašo Pau
las Dukesas: „Po Zigmanto III mirties 1632 metais
vadinamasis zemskinis susirinkimas pritarė karui
prieš ATR, tačiau ataka buvo atidėta dėl to, kad
Krymo totoriai sulaužė ankstesnius susitarimus ir
užpuolė Rusiją. Nepaisant to, maskvėnų armija,
vadovaujama bojarino M. B. Šeino (kuris pasižy
mėjo Smolensko gynyboje per Didžiąją suirutę ir
tikėjosi naujame karo žygyje gauti dar daugiau gar
bės), pajudėjo į žygį Smolensko link. Šeinas itin
lengvai paėmė visus miestus, kurie stovėjo netoli
Smolensko, o prie paties Smolensko atsidūrė 1632
metų pabaigoje. Tuo metu Švedijos karalius Gus
tavas Adolfas žuvo mūšyje ir nebegalėjo suteikti
maskvėnams žadėtos pagalbos. Kol potencialus Fi
lareto sąjungininkas turkų sultonas buvo užsiėmęs
karu su Persijos šachu, Vladislovas IV ruošėsi kont
ratakai prieš Rusiją, likusią be jokių sąjungininkų.
Po nevisiškai saugios Smolensko apgulties žiemą,
Šeinas nusprendė apšaudyti miestą ir pasikasti po
sienomis ir taip jį užimti dar 1633 metų pavasario
pradžioje, tačiau miesto įgula atsilaikė, o tuo metu
Rusijos armijoje prasidėjo ligos ir pakriko draus
mė, prasidėjo nesutarimai tarp vadų. Negana to,
lenkų ir lietuvių padrąsinti, Krymo totoriai įsiver
žė į Rusijos gilumą net iki pat sostinės, todėl dalis
Šeino armijos atsitraukė ginti namų, kol likusieji
bandė įgauti pranašumą pasinaudodami netvar
ka, kuri kilo atsiradus totorių partizanams, kurie
baugino ir lenkus, ir rusus. Baigiantis 1633 metų
vasarai, Vladislovas atėjo prie Smolensko su tūks
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Nežinomas autorius.
Maskvos karo vado
Michailo Šeino kapituliacija
prie Smolensko

tančiais nenuvargintų karių, ir tada Šeinas suprato,
kad turi rimtų problemų, nes likusi dalis Rusijos
armijos negalėjo būti iki galo mobilizuota dėl to
torių antpuolių ir neramumų visuomenėje. Ginčai
tarp Rusijos karo vadų stiprėjo, todėl Šeinas 1634
metų pradžioje buvo priverstas sudaryti paliaubas.
Šeinui teko stebėti, kaip pusė jo samdinių perėjo į
priešo pusę ir palikti Smolenską turint apie 8000
karių, likusių nuo kampanijos pradžios, o iš viso jų
būta 35 000.“25 Respublika kiekybinį pranašumą
mūšio lauke prieš maskvėnus įgavo tik tada, kai
1633 metų rugsėjį atvyko kazokų pastiprinimas,
kurių pajėgas galėjo sudaryti nuo dešimties iki
dvidešimties tūkstančių kareivių. Spalio pradžioje
apsiaustis buvo pralaužta, o Šeinas buvo priverstas
atsitraukti su likusiais kariais ir įkurti stovyklą, o
vėliau ir paprašyti paliaubų26. Maskvos kariuome
nė kapituliavo 1634 metų kovo 1 dieną. Derybos
dėl taikos sąlygų, prasidėjusios balandžio 30 dieną,
gegužę buvo užbaigtos Polianovkos sutarties pasi
rašymu.

Karo rezultatai
Netrukus buvo pasirašyta Polianovkos taika,
įtvirtinusi karo rezultatus (iš esmės šia taika buvo
užfiksuota teritorijų priklausomybė, susidariusi po
1618 metų Deulino paliaubų). „Polianovkos tai
ka – Lietuvos ir Lenkijos taikos sutartis, 1634 m.

birželio 14 d. sudaryta su Rusija Semleve, prie
Polianovkos upės (tarp Dorogobužo ir Viazmos),
užbaigė 1632–1634 m. karą. Rusija atsisakė pre
tenzijų į Livoniją ir visų žemių (išskyrus Serpeisko
ir jo srities), užimtų per 1632–1634 m. karą, ir įsi
pareigojo Lietuvai ir Lenkijai sumokėti 200 000 rb
kontribuciją. Lietuva ir Lenkija įsipareigojo išvesti
savo kariuomenę iš Rusijos. Jos valdovas Vladislo
vas Vaza atsisakė pretenzijų į Rusijos sostą. Nutarta
nedelsiant be išpirkos apsikeisti belaisviais.“27 Tiks
lūs abiejų kariavusių pusių nuostoliai nėra žinomi,
bet labai tikėtina, kad maskvėnų nuostoliai galėjo
būti kur kas didesni negu ATR. Daug kur nuro
doma, kad Maskvos karo vadas Šeinas už tai, kad
pralaimėjo, buvo nubaustas mirties bausme kaip
„išdavikas“. Galima pagrįstai konstatuoti, kad Mas
kva tiesiog nebuvo iki galo pasirengusi tokio masto
kariniam konfliktui. Nepaisant to, kad buvo siekia
ma reformuoti maskvėnų kariuomenę pagal nau
jausias Europos karybos tendencijas (tai iš dalies
pavyko), kariuomenė dar nebuvo iki galo parengta
karo veiksmams. Nepaisant didelio išankstinio ruo
šimosi ir reformų, karas buvo pradėtas skubotai,
todėl kai kurie dalykai nebuvo tinkamai organizuo
jami (pavyzdžiui, tiekimas). Maskvos valdovai ir
karo vadai pervertino savo galimybes ir nuvertino
Abiejų Tautų Respublikos galimybes, nenumatė
įvairių galimų karo eigos scenarijų. Karo planuo
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se potencialiems Maskvos sąjungininkams buvo
skirtas pernelyg didelis vaidmuo; pradinis planas
galėjo būti realizuotas tik su Švedijos ir Turkijos
pagalba (kurios taip ir nesulaukta). Maždaug pusę
metų trukusi Smolensko apsiaustis išvargino ne tik
miesto gynėjus, bet ir maskvėnus, kurie jau nebuvo
pajėgūs efektyviai gintis nuo ATR karaliaus Vladis
lovo IV atsivestų pajėgų. Tai, kad dalis Šeino sam
dinių karo metu perėjo į ATR pusę, leidžia daryti
prielaidą apie disciplinos ir motyvacijos stoką Rusi
jos kariuomenėje. ATR kariuomenė buvo sėkmin
giau reformuota, labiau motyvuota ir disciplinuota
bei turėjo gerus karo vadus. Vladislovas IV atvedė į
mūšio lauką gerai aprūpintas ir pailsėjusias pajėgas,
kurias parėmė ir kazokai. Svarbų vaidmenį atliko
ir itin gerai įtvirtinto Smolensko gynėjai su Kristu
po Radvilos kariais. Kristupui Radvilai pavyko su
trikdyti maskvėnų tiekimą ir logistiką, o ATR tuo
metu nesusidūrė su jokiomis tiekimo problemomis.
Smolensko karą Abiejų Tautų Respublikai paleng
vino ir tai, kad Maskvos valstybę tuo pat metu
puldinėjo Krymo totoriai, priversdami rusus ati
traukti dalį kariuomenės ir neleisdami mobilizuoti
daugiau kariuomenės. Kitaip nei maskvėnų, ATR
karo vadai buvo vieningi ir nedarė nei taktinių, nei
strateginių klaidų. Pagrindinis Maskvos strateginis
politinis ir karinis tikslas – Smolensko užėmimas,
nebuvo pasiektas. Nepaisant to, kad ATR pavyko
sutriuškinti Maskvos valstybę ir apginti Smolens
ką, galima teigti, kad šis karinis konfliktas iš esmės
tik laikinai (maždaug dviem dešimtmečiams, t. y.
iki 1654 metų invazijos arba vadinamojo „tvano“
laikotarpio) pristabdė Maskvos ekspansiją į Abiejų
Tautų Respublikos žemes. Tolesnių karinių kon
fliktų tarp Lietuvos–Lenkijos valstybės ir Maskvos
valstybės nebuvo įmanoma išvengti, – juos sąlygojo
ne vien politinio pobūdžio nesutarimai dėl terito
rijų ar kitų dalykų, bet ir geopolitinė bei geostrate
ginė priešprieša ir netgi civilizaciniai skirtumai. Vis
dėlto Respublika gavo maždaug du dešimtmečius
taikaus atokvėpio, o Smolenskas išliko ATR sudė
tyje iki pat 1667 metų.
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