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Kultūros gyvenimo žurnalas jaunimui

Austėjos Mikuckytės-Mateikienės pokalbis
su geriausia jaunąja ArtVilnius’20 menininke
Vilnius Jazz jaunieji talentai
Pokalbis su režisieriumi Tadu Montrimu
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Dailė

Austėja Mikuckytė-Mateikienė

Magnetito ambasadorė
Su menininke Rūta Spelskyte kalbasi Austėja Mikuckytė-Mateikienė.

11-ojoje tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje ArtVilnius’20 geriausia jaunąja menininke
(iki 35 metų) tapo trisdešimt penkerių metų Rūta
Spelskytė-Liberienė.
„Tarpdisciplinininkės kūryboje dominuoja
gyvų organizmų skulptūros ir instaliacijos. Ji dirba
su retais mėginiais, šviesos ir pigmentų emisijomis,
įsivaizduojama ateities alchemija, analizuoja augalus, gyvūnus bei savybes, kurios gali būti lavinamos
ir atrastos.“
Dalyvavau Rūtos Spelskytės kūrybinėse dirbtuvėse Nacionalinėje dailės galerijoje. Susitikimą menininkė pradėjo apsilankymu parodoje Laukinės
sielos. Baltijos šalių simbolizmo dailė ir papasakojo
apie savo santykį su peizažu, parodydama ją „užkabinusius“ kūrinius.

Rūtos Spelskytės kūrybinės dirbtuvės Nacionalinėje dailės galerijoje

Kūrybinėse dirbtuvėse sužinojau mokslinę
fantastiką primenančių faktų apie augalų ir gyvių
pasaulį: šviečiantys dumbliai, iš vabaliukų išgautas Berlyno mėlis, magnetitas paukščių snapuose
ir žmogaus galvoje... Ir viską menininkė pasiūlė
pačiupinėti ir pauostyti. Kiekvieną eksponatą tyrinėjau su vaiko smalsumu ir „užsikrėčiau“ poetine
žingeidumo būsena.
Patyrinėjus Rūtos Spelskytės kūrybos ir paieškų atradimus, knietėjo daugiau sužinoti ir apie
šios unikalios autorės kūrybos proceso užkulisius:
kaip įvyko šis posūkis į gamtos mokslus, kaip tie
įdomieji faktai pasiekia autorę, kaip jos kūryboje
mokslas koreliuoja su poezija...
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Dailė

Rūta Spelskytė. Sodas, kurio nemačiau

Skaičiau, kad Tavo kūryboje esama ir nesusikalbėjimų, dialogo tarp žmonių klaidų temos?
Nesusikalbėjimai buvo bakalaurinio darbo pavadinimas. Tema gimė paprastai – tiesiog nesusikalbėjau su konkrečiu žmogumi, pagalvojau, gal
nesusišnekėjimų įvyksta ir dažniau. Idėja tokia:
tyrinėdama, kaip nesusikalbu, pamatysiu klaidas ir
išmoksiu susikalbėti.
Turėjau rezidenciją Paryžiuje, iš jogurto indelių, pakelių pasigaminau mechanizmus, kurie juda
priešingomis kryptimis ir neva fiksuoja dialogą,
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vėliau turėjau peržiūrėti menamą užfiksuotą medžiagą – tai įsivaizdavimo pratimas. Tada sukūriau
keliolika atspaudų, ką tie mechanizmai tariamai
užfiksavo: kadrai panoraminiai arba iš viršaus. Toks
dirbtinis pasakojimas, bet naratyvas paprastas.
Paskui viskas išsirutuliojo per magistrinį – sukūriau seriją Tylaus kalbėjimo metodai. Nesusikalbėjimai persikėlė į masinius nesusikalbėjimus:
kankinimai, sprogdinimai, mūšių vietos. Raižydavau tų pasaulio vietų, kuriose tie nesusikalbėjimai
įvykę, vaizdus. Kūriniuose – tik poetiški landšaftai. Pavyzdžiui, Aušvico erdvė: barakai nugriauti ir

Dailė
tas vaizdas kalba tylėdamas – tyla yra labai svarbi
to lauko akivaizdoje. Tai – nesusikalbėjimo temos
pratęsimas, tik didesniu masteliu.
Kaip iš nesusikalbėjimų temos perėjai į augalų ir gyvūnijos tyrinėjimą?
Vienas perėjimo sluoksnis nuoseklus. Tyrinėjau
pievas, kuriose vyko skaudžius padarinius atnešę
nesusikalbėjimai. Pavyzdžiui, Napoleonas su kažkuo kovėsi – ieškojau kultūrinių žymių. Galiausiai
priėjau prie išvados, kad pievoje neįstengiu iššifruoti augalų kalbos – pavyzdžiui, nežinau, kokias
medžiagas jie kaupia po sprogimo. Esu atsidūrusi
prieš didelį kiekį informacijos, kuri man yra neprieinama, nes neturiu įrankių, kaip ją atskleisti.

Rūta Spelskytė. Antrojo pasaulinio karo bombos krateris

Rūta Spelskytė. Geležies oksidas

Kitas perėjimo sluoksnis susijęs su asmenine
istorija. Atsikrausčiau gyventi į sodo sklypą. Žemės išknaisiotos, aš nieko ten nesodinau, bet pradėjo lįsti augalai, pradėjau juos rinkti, kataloguoti. Iš to išaugo augalų kūrinių serija Sodas, kurio
aš nemačiau.
Nėra taip, kad nusprendžiau: karų temą užmetu ir pradedu gėlytes tyrinėti. Viskas iš asmeninių
patirčių, kurias aš kartais išeksportuoju, o kartais
sugalvoju tinkamą naratyvą, kuris nėra žiauriai nutolęs nuo autentiško.
O ar tas nesusikalbėjimo aspektas kažkokiu būdu veikia augalų ir organizmų temoje?

Rūta Spelskytė. Kalninis elniaragis (liejimo formos)

Galima būtų pereiti ir į tą temą. Dabar aš domiuosi žmonių, augalų ir gyvūnų tarpusavio ryšiais.
Taip jaučiuosi saugiau nei tyrinėdama vien žmonių santykius. Vadovaujuosi požiūriu, kad Žemė –
vientisas organizmas. Medis su grybu, paukštis su
3

Dailė

Rūta Spelskytė ir parašiutas prie Dariaus ir Girėno tilto

žeme susišneka. Tie dalykai kelia susidomėjimą,
susižavėjimą. Perėjau prie kitų kalbėtojų, kurie yra
labiau susikalbėtojai.
Ar Tavo kūrybai aktualus ekologinis kontekstas?
Kaip tik vakar mano dirbtuvėse buvo apie tai kalbama – turi vabalą, iš kurio gali išgauti tobulą raudoną spalvą, o iš grybo ištraukinėji ksylindeiną,

kuris gali medieną nudažyti žaliai. Košenilio vabalai apskritai gyvena tik tris dienas, tu jį užmuši, kad
spalvą pasigamintum. Šilką gaminant irgi kokonas
verdamas gyvas, bet yra alternatyvių būdų – galima palaukti, kol drugys išlenda – jis pusę kokono
sugadina, bet iš likusios dalies galima pasigaminti
šilko. Kaip elgtis? Ar pagarbiai, ar instrumentiškai?
Kartais sunku apsispręsti.

Parengiamieji darbai parodai Elniaragio ūsas (VDA parodų salės Titanikas)
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Dvylika metų vandenyje mirkytas ąžuolas ir mirkomo ąžuolo vandens spalva

Draugai gyveno po klevu, bet jis užaugo toks
didelis, kad, kilus audrai, virsdamas viską išverstų, be to, viskas puvo dėl šešėlio, kurį jis metė,
ir draugai nusprendė jį nupjauti. Kaip ir negerai
ekologiniu požiūriu, bet jų pasaulyje tai teisingas
sprendimas. Konkrečiose situacijose kartais priimi
sprendimus, kuriems lyg ir nepritartum.
Profesorius Edwardas O. Wilsonas kalba apie
eremoceną – age of loneliness (vienatvės amžius).

Kristalai, ochra ir trilobitai Timofėjaus dvaro oranžerijoje

Pasak jo, žmogus toks kietas, kad viską aplink išnaikinęs lieka vienas. Jis turi tokį pasiūlymą – pusę
Žemės palikti kaip rezervatą augalams ir gyvūnams.
Tai visiškai nerealu, bet man ši mintis patinka.
Jamesas Lovelockas nustumia žmogų ant antro
laiptelio, o į pirmą vietą iškelia dirbtinį intelektą.
Mes labai įsijautę į pasaulio valdymą. Esi žmogus –
esi susimovęs, ir kažkas gali žalą sutvarkyti, bet turi
užleisti savo pozicijas. O žmogus iš esmės mėgsta
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Rūta Spelskytė. Skruzdžių liūtas ir augalas, kuriame gyvena skruzdės (ArtVilnius’20)

valdyti. Lovelockas yra sukūręs tam galios pasikeitimo momentui terminą novocenas – age of hyperinteligence (hiperintelekto amžius).
Esu skaičiusi, kad, užuot eskizavusi, užsirašinėji įvairias mintis, kuri eilėraščius. Kaip tai vyksta?
Kas apskritai yra eskizavimas. Galbūt bet koks
eskizas ar planas kitame kontekste jau virsta baigtu
kūriniu. Todėl taip sunku apibrėžti ir atsakyti.

Rūta Spelskytė. Kalninis elniaragis (ArtVilnius’20)
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Aš vis dar neeskizuoju. Bet, tiesa, jeigu turiu galimybę, nusipiešiu išsidėliojimui planelį.
Anksčiau labai daug rašydavau, dabar daugiau
plepu negu rašau, nes dėstau.
Darau pratimą, kurį darydavau ir anksčiau –
užsirašau dienos įvykius. Paauglystėje rašiau dienoraštį, o dabar tik nuotrupas, persipynusias su darbų
sąrašų nuotrupomis.

Dailė
Akademinio eskizavimo nemėgau. Mes turėdavome daug valandų akademinio piešimo, eskizavimo. Aš nelaikiau savęs gera piešėja, nors man
smagu piešti sau. Eskizavimas man buvo toks visiškas svetimkūnis. Dalykai, kurių moko, kurie kaip
privalomi – jie sukelia atmetimo reakciją. O paskui
pamatai, kad tau visai faina juos daryti. Iš naujo
turi juos atrasti.
Kokia ekspozicija buvo meno mugėje „ArtVilnius“?
Kokia jos pasakojama istorija?
Ten buvo ekspozicija, paremta disertacijos paroda ir darbais, pradėtais kultūros komplekse Sodas’
2123, esančioje AltLab laboratorijoje, pastarieji –
mėlynos spalvos ir kitokių pigmentų tyrimai.
Pasirinkau patyrinėti daugiausia žvėris ir augalus. Galvodama, kad tarp jų jaučiuosi geriausiai.
Sąmoningai atsisakyta dalies objektų, kurie buvo
disertacinėje parodoje, bet buvo susiję su žmonių
santykiais: vyras sudegina žmonos mašiną ir pan.
Tokie objektai buvo palikti namie.
Vienas iš svarbių momentų – magnetitas. Aš
jau tampu magnetito ambasadore (juokiasi). Mag
netitas – medžiaga, kurios yra paukščių snapuose,

neseniai atrasta, kad jos turi ir žmogus. Vadinasi,
mes galėtume jausti magnetinius laukus, bet nejaučiame. Tai įdomu, kalbant apie žmonių ir gyvūnų
ryšius, jusles. Mes nelabai žinome, ką galime jausti
ar pajusti. Įdomu tyrinėti ir gal net ir treniruoti
neįvaldytas jusles, o gal jų įvaldyti ir neįmanoma...
Parodoje taip pat buvo piešinys iš pikselių. Aš
nuėjau į Tado Ivanausko muziejų ir pabandžiau
įsivaizduoti, kaip būtų, jei aš ten dirbčiau, ir supratau, kad nuolat galvočiau, jog žvėrių iškamšos pajudės, man ten net vaidentųsi. Atsidūriau aktyvioje
šizofreniškoje situacijoje ir supratau, kad reikia
„atjungti“ jusles. Todėl aš robotukinu tą vaizdą –
perteikiu jį pikseliais. Nieko prieš darbą muziejuje
neturiu, bet mano santykis su tais gyvūnais, su jų
iškamšomis per aktyvus.
Įkvėpta pasėdėjimo muziejuje, pradėjau lankyti
pamokas pas amerikiečių taksidermijos meistrę per
Zoomą. Pasirinkau ją, nes ji dirba su meno parodomis, muziejais, turi gražų, mažiau makabrišką
santykį su gyvūnais. Mane užvežė ir tas faktas, kad
vabalai, o ne žmonės daro vieną iš darbų kuriant
iškamšą – nuo kailio iki kaulo esančią mėsą nugraužia būtent jie. Man patiko tas momentas, kad

Rūta Spelskytė. Apie mėlyną
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Rūta Spelskytė. Veneros kriauklė

žmogus tik surežisuoja situaciją, o vabalai atlieka
darbą – pripažinimas, kad kažkas padaro geriau nei
žmogus.
Muziejuje eksponuojamos ir stumbro, stirnos
galvos – norėjau turėti gyvūnus, bet atkartotus
kita medžiaga, kuri veiktų kaip pakankama idėjai.
Stirnos galva – stirnos kaukolę padengiau lateksu
ir tada kaip pirštinę nuėmiau. Ją palietus, jausmas,
lyg būtų gyva ir tikra. Siejasi su patirtimis iš Tado
Ivanausko muziejaus ir eksponuota šalia minėto
pikselinio piešinio.
Kaip sužinai visas tas įdomybes, kurias pasakoji savo
kūriniais?
Pavyzdžiui, kaip atsirado magnetitas: grafikos specialybės studentus nusivedžiau į Gyvybės mokslų
centrą (slėnį), kad jiems papasakotų apie matymą,
nes dirbame su vizualiai priimamu meno kūriniu.
Tai buvo 3–4 valandas trukęs nuostabus pasakojimas, ir papasakojo apie tą medžiagą – magnetitą.
Jau metai, kaip nesiliauju mąsčiusi šia tema.
Mano senelis buvo architektas. Jis yra palikęs
spalvos – geležies ferocianido, Berlyno mėlynos –
indelį. Tas palikimas sukoreliavo su patirtimi dirbtuvėse, kur iš jogurto buvo ištraukiamos bakterijos,
8

dirbome su Litmus milk, kuris, reaguodamas į skirtingus pH, pamėlynuoja. Ir kilo mintis, kad noriu
užsiauginti mėlyną spalvą. Prisiminiau, kad turiu
mėlynos spalvos miltelių buteliuką. Dar vėliau
auginau pelėsį, atsirado kriauklė, iš kurios galima
išgauti purpurinę spalvą. Pradėjau rinkti mėlynus
objektus. Dalis procesų mažiau poetiški: susirašinėji su laboratorijomis, ieškai, klausi, ar galėtų atsiųsti melsvai šviečiančių dumblių.
Norėjau gauti kobalto vamzdelių, kurie naudojami per operacijose, kai užkalkėja kraujagyslės.
Galvojau, man reikia šitų vamzdelių, be to, jie susiję su širdimi, be to, pagaminti iš kobalto, vadinasi,
turi būti mėlyni, tačiau jie sidabrinės spalvos. Jie
atmesti, bet mintis tebekirba: o gal čia mėlyna, bet
tiesiog nesimato, kad mėlyna.
Kai perėjau prie augalų, nebegalvojau apie karus. Tačiau netikėtai prie pat savo miško radau Antrojo pasaulinio karo bombų kraterių. Atsitiktinis
atradimas, kuris parodė, kad nepabėgsiu nuo to,
ką tyrinėjau. Iš to ir mano kūrinys – ochros skritulys – yra tokio skersmens kaip tas bombos krateris.
Žvelgiant į miške rastą apskritą duobę, kilo tik dvi
versijos: arba bombos krateris, arba linmarka. Linmarka – duobė su vandeniu, kur mirkomi linai,

Dailė
kad taptų tinkami naudojimui. Rašiau vietos girininkui, tačiau atsakymą gavau kitaip – vienas giminaitis papasakojo, kad pažįsta žmogų, kuris girdėjo
skrendant lėktuvą ir kaip krito lėktuvo numesta
bomba. Man pasisekė, kad pavyko rasti tą žmogų.
Tad kaip sužinau apie įdomybes? Chaotiškas
atsitiktinumų rezginys.
Yra ir nesėkmių atvejų. Prisimenu, kad būdama maždaug penkerių važiavau traukiniu ir galiniai vagonai užsidegė. Bandžiau surasti apie tai
informacijos, bet nepavyko nieko sužinoti. Rašiau
visiems visokius laiškus – susidūriau su situacija,
kai tampa nebeaišku – gal net ir nedegė.
Kūrėjai dažnai kalba apie pauzės momentus, kai išsisemia, negauna, pavadinkime, įkvėpimo. Ar Tau,
kuriančiai visai kitokiomis priemonėmis, taip pat
pasitaiko tokių situacijų?
Pasakoju saldainiukus. Niekas nėra apsaugotas nuo
tokių dienų. Pastaruosius kelerius metus vienu

Rūta Spelskytė. Nesumedžiota stirna

metu dirbu prie kelių temų. Jei vienoje jų jau šakės,
tada galiu perkelti dėmesį į kitas – tai lengvesnė nevilties forma. Na, o jei sunkesnė, išgeriu vitamino
D ir bandau išbūti tą dieną.
Man padėjo didesnė savidisciplina, kurią padiktavo sūnaus priežiūra ir dėstytojavimas – realybė
man pasiūlo neužsikuisti ties neviltimi. Anksčiau
buvo lengviau ilgai būti prasmegus, dabar neturiu
tokios prabangos. Tai mane smarkiai gelbėja, nes
esu gana melancholiška.
O ar sunku gauti visų tų egzotiškų medžiagų, kurias
naudoji kūriniuose arba tiesiog eksponuoji?
Turiu šviečiančius dumblius, bet nepavyko gauti
šviečiančių bakterijų. Žvejys pamatė, kad tamsoje
žuvys šviečia, paaiškėjo, kad dėl bakterijų. Kauno
botanikos sode dirbanti dr. Asta Malakauskienė
pradėjo auginti tas bakterijas ant petri lėkštelių.
Aš tyliai stebėjau situaciją feisbuke, galvojau, kad
galėsiu tų bakterijų gauti. Užklupo karantinas, laboratorija buvo uždaryta, ir ta istorija nutrūko –
bakterijos nebešviečia.
Yra tokia menininkė Marguerite Humeau – ji
sugalvojo sukurti liquid human. Ji išguglino visas
medžiagas, kurios sudaro žmogų. Viską sumaišius,
toks kreminės spalvos skystis išeina – per eBay nusipirko daugumą elementų. Tad kartais gauti tų
medžiagų gana paprasta.
Aš per karantiną daugiau laiko galėjau leisti
smėlynuose. Važinėjau po smėlio, žvyro karjerus –
Vilniaus, Trakų rajonuose – ir ieškojau trilobitų.
Man patiko patys smėlynai. Kita atmosfera, augalai užgrūdinti, ir šviesa lyg kitokia. Dar vienas susidomėjimų buvo ochra. Tai – geležies oksidas, su
kuriuo dirbau vienos parodos metu. Lietuvos vandenys, valydami gyventojams tiekiamą vandenį, sukaupia geležies oksido, šis jiems nereikalingas, tad
atiduodamas Kauno keramikos gamyklai. Norėjosi
surasti jo pačiai, žemėje. Tad viena iš priežasčių keliauti į smėlynus – ochros paieškos. Anksčiau auginau kristalus, tad norėjau surasti, kaip realybėje
atrodo žeodos. Ir dar tų išnykusių gyvūnų paieš9
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kos. Man ta poezija labai patinka. Per pusę metų
pavyko dvi trilobitų uodegas rasti.
Šiuo metu paieškos pristabdytos. Trilobitai iš
Maroko, Ohajo valstijos taip pat pateko į mano
kolekciją, po to tai persikėlė į meno kūrinį, kuris
buvo eksponuotas meno mugėje ArtVilnius. Taip,
trilobito mano mintyse buvo tiek daug, kad perėjau prie jo gaminimo. Jų yra tūkstančiai skirtingų – tokie gyvūnai duoda laisvę tai daryti, – susikurti savo variantą. Yra daug šansų, kad egzistuoja
būtent toks, tad interpretuodama nesusipykstu su
gyvūnu.
Ką dabar dar kuri paraleliai?
Dabar didelių darbų pabaiga: įvyko kelios parodos, buvo dirbtuvės NDG, vakar – Vitebsko gat
vėje išdalinau objektus, palikau būsimų dirbtuvių
dalyvius mąstyti (pradėjome laboratoriją, kurioje
permąstome gyvo organizmo panaudojimą kaip
medžiagą).
Dėstau apie meno kūrinio naratyvus – kviečiu perkratyti mąstymo būdą. Pavyzdžiui, yra toks
pratimas: kaip įsivaizduoti kitą dimensiją, kurią
galime apskaičiuoti, bet negalime apčiuopti. Arba
pasikviečiame astrofiziką, kad papasakotų apie gravitaciją.
Turiu kitos parodos viziją. Noriu skirti laiko
kaulų porcelianui. Keletą metų esu dirbusi su kera-

Rūta Spelskytė. Pasiilgau, 2008, sausa adata (serija Nesusikalbėjimai)
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mika. Ir besitęsiantis mėlynos spalvos tyrinėjimas.
Dar turiu mintį skaityti paskaitas apie gyvus organizmus.
Kur žadi panaudoti „ArtVilnius“ premiją?
Šviečiančias bakterijas vis tiek reikia gauti. Ir daug
yra kitų medžiagų, su kuriomis noriu paeksperimentuoti. Jos brangios. Kibiro latekso, magnetito
10 kg norėtųsi. Menininkui išleisti premiją medžiagoms visai nesunku, tad džiaugiuosi premija.
Noriu ir kaulų porceliano įsigyti. Kaulų porcelianas – pusė sudėties – molis, o kita pusė – kaulų
milteliai. Samė Marét Ánne Sara kuria porcelianą
iš elnių kaulų. Norvegijos valdžia sako, kad per
daug žemių užima elniai ir nurodo skaičių, kiek
jų galima laikyti. Maret yra eksponavusi nušautų
elnių kaukoles Documentoje, vėliau svarstė, kaip
dar panaudoti kaulus, taip pradėjo dirbti su porcelianu.
Menininkė nuosekliai kovoja su valstybe dėl
elnių skaičiaus, daro skulptūras. Kaulų porcelianas
yra dar skaidresnis, plonesnis ir tvirtesnis nei paprastas porcelianas. Atrodo trapus, bet nėra – estetinis, pojūtinis skirtumas. Ir įdomu pasvarstyti apie
tai, kad kaulai panaudojami. Tai – tas pats moralinis, diskusinis objektas. Daug pinklių atsiranda,
bet gaminu gyvūnų atvaizdus, tad galbūt veiksmai
vienas kitą pateisina.

Dailė

Rūta Spelskytė. Pasakyk jam, 2009, sausa adata (serija Nesusikalbėjimai)

Panašu, kad daug bendradarbiauji su mokslininkais.
Stengiuosi nebūti visiška diletantė, bendradarbiaujame, bet kartais galiausiai pasirenku poetinį kelią.
Su astrofiziku skaitėme tekstą apie gravitaciją,
buvo sudėtinga suprasti, bet man buvo džiugu ir
malonu klausyti ir pasiimi tai, ką gali protu apčiuopti – to kūriniui pagaminti užtenka.
Su magnetitu panašiai – pasakojo apie akį, o aš
užsivežiau vien ant paminėto magnetito.
Toks bendradarbiavimas vyksta per pokalbius,
nebūna taip, kad samdyčiau konkrečiai užduočiai
atlikti.
Viena studentė dirbo su slenkančiu grybu – sužinojau, kad Lietuvoje yra vienintelė mokslininkė,
kuri juos tyrinėja. Paaiškėjo, kad ji šia tema nebedirba, atsidūrėme aklavietėje. Po to sužinojau, kad
vienas pažįstamas menininkas daug metų tuos grybus augina.

Mokslas ir poezija Tavo kūrybos palydovai. Kaip jie
sudera?
Ir vienas, ir kitas man yra labai reikšmingi. Neturiu pretenzijos būti didžia mokslininke. Esu diletantiška tose srityse, bet bandau suvokti, kaip tas
pasaulis sukasi ir patiriu malonumą klausydama
biologų, fizikų, bet yra estetika, poezija, kurie ir
nulemia sprendimus.
Tačiau kurdama kūrinį niekada nesivadovauju
vien juslėmis. Jei duotų drobę, išsiaiškinčiau, iš ko
pagaminti dažai, ir tik tada taškyčiausi. Bet poezija,
poetiškoji dalis irgi svarbu.
Žmonėms mano parašytas tekstas, kuris lydi
kūrinį, kartais būna net svarbesnis. Rašau juos
greitai ir paprastai – tai tiksli informacija arba
pojūtis. Jie man svarbūs, svarbu, kad jie yra, bet
nelaikau savęs didžia rašytoja. Faina, kad kartais
žmonės sako: paprastai nemėgstu parodose skaityti
tekstų, bet mano perskaito. Geras.
11

Proza

Aurimas Novikovas

Kaip atrodėme iš aukštai
Kaip pradėti istoriją, kurios pats nesuprantu?
Buvo pirmųjų pandemijos metų įkarštis, rugpjūčio vidurys, ketvirta ryto. Dar tamsu, bet ne ilgam.
Saulė tuoj turėjo imti kapstytis iš už horizonto,
nors laiko per akis. Žinoma, jau ne komendanto
valanda, bet ten, kur ėjau, taisyklės griežtesnės.
Negalėjau savęs sustabdyti. Kažkas lyg šaukėsi
manęs. Prisipyliau termosą kavos, apsirengiau juodžiausiais drabužiais, įsispyriau į batus ir leidausi į
kelią. Žengdamas pirmuosius žingsnius, dar atkalbinėjau save ir tam turėjau aibę progų – prieš akis
keli kilometrai kelio. Nusispjoviau ir ėjau tolyn.
Kai perėjau Žvėryną ir Vingį jugiantį tiltą, grįžti neliko prasmės. Rodos, bet kada gali apsisukti,
bet, vos kirtus bet kokį kelią į Vingį, iš minčių
išsprūsta visos užkampiuose glūdėjusios mintys ir
lieka tik artėjantis parkas. Ta vieta magiška, bet
gal tai tik sapalionės ir mano sugižusio mąstymo
tvarinys. Palengva švito ir buvo žvarboka, nepasakytum, kad šias kelias dienas įsidienojus tapdavo pragariškai karšta. Taip karšta, kad, pūsdamas
vaiko baseinėlį, per kelias minutes permirkau nuo
prakaito. Dabar, išeidamas iš namų, pabučiavau jį
į kaktą, o kai žmona klausiamai atsisuko, pasakiau,
kad ištrūkstu pabėgioti. Jokio įtarimo ir jokio kaltės jausmo, tik bėgti nebuvo ko.
Niekad nedariau nieko panašaus. Kai reikėdavo pravėdinti smegenis, dažniau ieškojau apleistų
pastatų. Šniukštinėjimai po juos – ar tai būtų apleistas kalėjimas, ligoninė, bažnyčia ar bunkeris –
išvalo protą. Rečiau, kai nesumojau, kokią naują
vietą aplankyti, gaudžiau krovininius traukinius.
Kartais net atstumas nesvarbu, pakakdavo iš Vilniaus stoties nukakti iki Panerių, pastovėti ant
12

grūdus ar šiaip ką vežusio vagono stogo, ir tiesiog
pėsčiomis grįžti namo. Prieš kelias naktis mane
pašaukė Vingis. Nesupratau, kodėl, bet negalėjau
paleisti jo iš minčių. Porąsyk pabudau vos užmigęs.
Šiąnakt – tik nesu tikras sapnavau ar ne – būsiu
įminęs mįslę. Beveik prieš dešimtmetį su būsimąja
žmona – anuomet buvome neseniai susipažinę paaugliai ir nė nesu tikras, ar buvome kartu ilgiau nei
porą mėnesių – kiūtojome Vingio parko estradoje
ir gurkšnojome primitivo iš butelio, ir vieną akimirksnį pagalvojome, kaip turėjome atrodyti nuo
estrados stogo. Kaip atrodėme iš aukštai. Žvilgtelėjau į stogo kraštą. Neįsivaizduoju, pasakiau,
bet veikiausiai ir nesužinosime, nors kaip tik tą
akimirką pasirodė, kad pamačiau iš viršaus į mus
žvelgiantį žmogų. Kiek vėliau kelissyk dirstelėjus
jo nebebuvo. Po kiekvieno bandymo jį pamatyti,
draugė vis kartodavo – kaip atrodytume iš aukštai,
ar būtumėm labai maži, o gal būtume persikreipę ir
kuproti, ir kaip iš tolo atrodytų vaikų pašonėje pastatytas vyno butelis. Reikia užkopti, atsakiau. Nieko
nereikia, tarė.
Pakeliui Vingio link nė gyvos dvasios. Jau pakankamai šviesu, kad nebijotum už medžių kiūtančių vagių, bet vis dar nė vieno sportuojančio,
nė vieno vedžiojančio šunį, jokių šiukšliavežių ar
policijos automobilių. Dar keli žingsniai, kelios
trakštelėjusios šakos, štai aš čia. Giliai įkvepiu ir
einu toliau.
Estrados laiptais į viršų, poaukštė metalinė
tvorelė, baltos kopėtėlės ir aukštėjantys turėklai.
Pirmieji žingsniai baisūs, net atrodo, kad sijos vis
dar aptrauktos rasa ir bet kada galiu paslysti ir žnektelėti žemyn. Vėjo šuorai lengvai pučia į nugarą lyg
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vesdami tolyn. Bijodamas dairytis kopiu aukštyn.
Viliuosi, kad parke žmonių nėra, nes toks nuotykis veikiausiai atrodytų prastai ir greitai tektų tepti
slides. Dar keli žingsniai ir pasiekiu viršų. Parkas,
po kurį dažnai dairydavomės, dabar kaip ant lėkštutės. Kojos nebevirpa ir baimė nugarmėti žemyn
atslūgo. Žvelgiu į žemai tvyrantį parką ir išstūmiu
visas mintis, iki akys nuslysta žemyn, į apatinį dešinį estrados kampą. Štai ten prieš daug metų sėdėjome susiglaudę ir gurkšnojome vyną, sapaliojome
apie didingus niekus ir pamiršome laiką. Štai taip
atrodėme iš aukštai, dvi mažytės figūros.
Saulė jau nušvietė parką. Metas keliauti atgal.
Tolumoje, čia link vedusioje nuokalnėje iš miško,
pasirodė šunį vedžiojantis žmogus su riedučiais.
Kažkur suriaumojo užvedamas automobilis. Kiek
tolėliau suguldyti oro balionai.
Tą akimirką nutirpsta kojos ir pritūpiu. Kiek
apsvaigo galva, tvirčiau įsikimbu į turėklą. Rodos,
laikas sustojo. Žmogus su riedučiais stabteli ir pasivadina šunį. Palenkiu galvą, kad netyčia žemyn
nuo akinių stiklų neatsispindėtų koks paklydęs
saulės spindulys. Žinoma, riedutininkas manęs
nepastebėjo ir gal jo dėmesį patraukė kitas šuns
vedžiotojas, bet nusukęs akis pamačiau visai netoli
manęs paliktą metalinį pilką kavos puodelį. Buvau
tokį matęs. Kažkieno žingsniai. Tamsiai apsirengęs
žmogus su gobtuvu ant galvos skubėdamas leidosi
žemyn. Švilptelėjau, bet jis nesustojo. Dėjau paskui jį, bet jis buvo greitesnis, tiesiog sliuogė žemyn,
peršoko tvorelę ir nubėgo medžių link, kol aš atsargiai lipau žemyn. Kojoms pagaliau pasiekus žemę,
bėgu prie suolo, kur paskutinįsyk jį mačiau. Nieko.
Tik keli sportuoti atėję jaunuoliai.
Žmogus su gobtuvu stovėjo Čiurlionio gatvės
link vedusioje įkalnėje. Skubėjau paskui, jis ėjo
neatsisukdamas. Nenutuokiau, kas jis toks, bet turėjau jį pavyti. Degė nenumaldomas smalsumas ir
klaikus gėdos jausmas, kad nenutuokiau ant estrados stogo buvęs ne vienas. Sekiau jį iki pat išėjimo
iš parko vis mažindamas atstumą. Perėjome Čiurlionio gatvę. Žmogus su gobtuvu nėsyk neatsisuko,

ėjo visai neskubėdamas, leisdamas, kad pasivyčiau.
Švitrigailos ir Kudirkos gatvių sankryžoje jis kirto
gatvę, puoliau paskui, matydamas, jog jis ketino
įšokti į stotelėje sustojusį autobusą. Jam įlipus,
durys užsivėrė ir autobusas pajudėjo, dar spėjau
trenkti į galinį stiklą ir sušmėžuoti vairuotojo galinio vaizdo veidrodėlyje. Jis smogė ant stabdžių
pedalo ir durys švokšdamos atsidarė. Autobuse vos
keli žmonės. Trys juodai apsirengę vyrai, su ant
pečių nuleistais gobtuvais. Nenumaniau, kurį iš
jų sekiau. Atsisėdau ant galinės sėdynės ir stebėjau
juos. Pravažiavome Lukiškių aikštę, Operos ir baleto teatrą, Katedros aikštę, bet nė vienas neišlipo,
niekas į autobusą neįlipo. Dar tik kiek po šeštos
ryto, šeštadienis. Autobusui riedant pro Šv. Onos
bažnyčią, vienas iš keleivių ėmė krapštytis po kup
rinę. Ne tas. Liko du. Jis išlipo prie bažnyčios,
paskui jį iššoko kitas, avėjęs baltus sportbačius.
Ne tas. Likome dviese. Laukiau, kada jis išlips, ir
kai autobusas sustojo Užupio stotelėje, šalia Tymo
turgaus, jis šoko lauk ir nubėgo Barbakano link.
Pasileidau paskui, bet jis ir vėl nutolo, peršokdamas po kelis į kalną vedusius laiptus. Kakta žliaugė
prakaitas ir pragariškai norėjau gerti, bet nebuvo
kada apie tai galvoti. Vėl trumpam pamečiau jį iš
akių. Vos begaudžiau kvapą, kai jis sušmėžavo Subačiaus ir Bokšto gatvių sankirtoje. Kodėl jis ėmė
bėgti, nesuvokiau. Vien dėl to turėjau jį pavyti ir
pamatyti, kas jis.
Jis nėrė į Savičiaus gatvę ir kai prilėkiau ten,
tepamačiau, kaip jis nėrė į vieną iš vidinių kiemų
ir užtrenkė paskui save duris. Už manęs liko apleista Savičiaus gatvės bažnyčia. Priėjau vos pravirus
medinius vartus. Atsargiai juos pravėriau ir puikiai
žinojau, kur patekau. Visai šalia siauriausia gatvė
mieste ir turėjau jį rasti ten. Žinojau, kad jis ten
bus, žinojau, kad jis bėgo čia ne šiaip sau. Galėjau
net užuosti, kas jis. Nuo tos minties net nuliejo
šiurpas. Priekyje automobilių stovėjimo aikštelė,
ramiai snaudė keli prabangūs nauji automobiliai,
šalia įsikūrę svečių namai. Netoli jų spragtelėjo
uždegamas žiebtuvėlis. Šioje vietoje nuolat slėp13

Proza
davausi nuo miesto šurmulio ir nuolat įžiebdavau
kibirkštį, leisdamas sau kelias minutes iš šio miesto
tiesiog išnykti.
Tai akmenimis grįstas ir iš abiejų pusių pastatais užremtas senas siauras akligatvis. Jo gale stovėjo tamsiai apsirengęs ir galvą po gobtuvu paslėpęs
vyras. Priėjau prie jo ir jis nebebėgo. Stovėjo nusisukęs. Priėjęs išgirdau jo alsavimą, galėjau pajusti
jo širdies dūžius. Nespėjau nieko pasakyti, kai jis
atsisuko ir pervėrė mane lediniu žvilgsniu. Tai buvau aš.
– Ei!
– Ei!
Pora šūksnių ir štai aš čia, vis dar ant Vingio
parko estrados stogo, vienas pats. Jokio kavos
puodelio šalia ir jokio žemyn skubančio žmogaus.
Kažkas apačioje šaukė ir žinojau, kad šaukė man.
Šiukšliavežiai, sustoję netoli estrados, šaukė, kad
nulipčiau ir nekvailiočiau. Jiems aš buvau savižu-

dis, ir gal jie neklydo. Dėjau į kitą pusę nei atėjau,
skubėjau nulipti, kol neatvyko policija, nes nebūčiau turėjęs, kaip pasiteisinti. Nušokau ant žemės
ir pritūpiau už sienos, laukdamas, kol šiukšliavežiai
pajudės, bet jie neketino niekur važiuoti. Nuslinkau už estrados, kur dienomis veikė lauko kavinės
ir batutų parkas, ir nėriau tarp medžių.
Kaip atrodytume iš aukštai, paklausė ji. Neįsivaizduoju, atsakiau ir pamačiau ant stogo mus stebėjusį žmogų. Jis vilkėjo mano drabužius ir turėjo
mano kavos puodelį. Tai buvau aš, pasiruošęs po
kone dešimtmečio perverti save patį lediniu žvilgsniu ir priminti, kaip nekaltas itališkas primitivo užaugo iki to, ką vadiname šeima.
– Žinai, kaip mes atrodėme iš aukštai? – paklausiau grįžęs namo.
Ji klausiamai pažvelgė, nusišypsojo, tamsi siaura garbana užkrito ant veido, laukė.
– Nepatikėsi.
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Dovydas Saldis

Čempionas
Dar vieną!
Tik tiek pavyko sušukti barmenui po vakaro,
praleisto geriant degtinę. Daug kalbant įsisvaigdavo galva, todėl per daugybę gėrimo vakarų išmoko
reikšti mintis kiek galima glausčiau. Stikliukas greitai vėl buvo pilnas. Jį taip pat greitai užsivertė ir vėl
paliko tuščią. Sėdėjo vienas, todėl nebuvo kam sakyti „į sveikatą“. O sėdėti su kažin kuo ir nesinorėjo. Išgėręs kaskart pasinerdavo į savo apmąstymus.
Mintys nukeldavo į kitą vietą ir laiką. Netolimą
praeitį. Ten kaskart išgyvendavo savo triumfo momentą – matė ant ringo grindų gulintį priešininką,
teisėją, skaičiuojantį iki dešimt ir kažkokį žmogų,
juosiantį jam pasaulio čempiono diržą. Fanfaros ir
konfeti. Kiekvienas, stebėjęs kovą, ploja atsistojęs
ir siunčia palaikymo šūksnius.
Gyvenimo tikslas pasiektas. Vardas jau įrašytas į
istoriją. Ateina suvokimas, kad atsipirko kiekviena
treniruotė. Atsipirko kiekvienas kartas, kai pasirinkai sunkų darbą ir kovos įgūdžių tobulinimą vietoj
linksmybių. Tokią akimirką galima net apsiverkti iš
laimės, nors ir tiki, jog vyrai neverkia. Išriedėjusias
ašaras maskuoja prakaito lašai po sunkios kovos.
Nors ta euforijos akimirka iškart dingo, jos
pasekmės išliko. Buvo pasaulio čempiono titulas,
kurį reikėjo ginti. Kovotojas neužmigo ant laurų.
Dirbo taip pat sunkiai, kaip ir prieš tampdamas
stipriausiu pasaulyje. Būsimi varžovai rikiavosi vienas po kito. Visi jie sakė, kad laimės, bet rezultatas
būdavo toks pat: priešininkas lieka patiestas, o jis
su diržu ant juosmens.
Buvo spėliojama, kad čempionu jis liks iki pat
karjeros pabaigos. Kad liks kaip geriausias visų
laikų kovotojas, niekada nepralaimėjęs ir niekada

nekritęs ringe nuo priešo smūgio. Kaskart, kai eidavo gatve, girdėdavo praeivius tarpusavyje besišnabždant: „Žiūrėkit, čempionas eina...“ Netgi tie,
kurie nė karto nestebėjo kovų, žinojo, kaip atrodo
geriausias pasaulio kovotojas. Svarbiausia buvo
tai, kad kiekvienas su pagarba į kovotoją kreipėsi
„čempione“ ir tai tapo nauju jo vardu.
Ir staiga viso to neliko. Visi spėjimai apie kovotojo ateitį netapo tikrove. Nors tai turėjo būti
tik eilinis vakaras, eilinė kova, bet viskas tarsi apsivertė: finale jis gulėjo ant grindų nukautas, o
priešininkas stovėjo aukštai iškėlęs rankas, kol jam
tas pats nepažįstamasis juosė diržą. Pirmas pralaimėjimas buvo itin skaudus. Tačiau jis pasiryžo vėl
iškovoti tai, kas, jo nuomone, priklausė tik jam.
Pirma kova po pralaimėjimo, o rezultatas tas pats –
kūnas guli, teisėjas skaičiuoja iki dešimt ir nepavyksta atsikelti. Ir vėl nutarė, jog nebus vertas net
kovotojo vardo, jeigu nemėgins iš naujo. Tačiau ir
trečias bandymas baigėsi taip pat. Po jų sekė vienas
pralaimėjimas po kito.
Po šitiek daug nepavykusių bandymų kovotojas buvo priverstas nutraukti karjerą. Kažkoks
komitetas neišdavė licencijos kovoti. Kalta buvo jo
sveikatos būklė. Po tiek triuškinančių smūgių kūnas nebebuvo toks kaip anksčiau.
Pabaiga nebuvo tokia, kokios siekė. Pasitraukiant jo nepalydėjo su fanfaromis ir konfeti, kaip
tapus čempionu. Nebuvo nieko. Tačiau skaudžiausia, kad žmonės, taip liaupsinę, jį visiškai pamiršo.
Nebeliko čempiono vardo. Dabar jis išvis neturėjo
vardo. Todėl kiekvieną vakarą visaip bandydavo
degtine nusiplauti tą nevykusią karjeros pabaigą.
O gerdamas pats savęs vis klausė:
15
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galėto kūno ir nuėjo. Nugalėtasis ilgai gulėjo ant
šaligatvio. Įraudusiais skruostais bėgo didelės ašaros. Jau nebesistengė slėpti, kad verkia. Ir po dar
vieno skaudaus pralaimėjimo jis klausė savęs:
– Jeigu aš ne čempionas, tai kas aš?

Šūvis
Sugautasis buvo patupdytas ant kelių. Rankos
buvo tvirtai surištos už nugaros. Taip elgtis numato protokolas. Tik ten yra žodžiai „antrankiai“ ir
„surakinti“, o karo metu visas metalas griežtai naudojamas ginklams gaminti ir greitai teko pamiršti
tokią prabangą kaip antrankiai. Iškart jį pagavus,
buvo atimti visi jo daiktai. Iki karo tai būtų paprasta vagystė. Bet protokolas tai įvardija kaip „priešiškų asmenų priverstinį daiktų nusavinimą“. Po to
vykdavo apklausa. Aišku, protokolas po apklausos
sąvoka paslepia paprasčiausią tardymą. Apklausus
sugautajam buvo užrišta burna ir akys. Taip irgi nu-
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– Jeigu nesu čempionas, tai kas aš?
Neatsakius į šį klausimą ir pasibaigus pinigams
degtinei, kas vakarą tekdavo išslinkti iš baro tuščiomis.
Taip buvo ir šiandien. Bet kelią namo pastojo
kažkoks treninguotas vaikėzas.
– Turi rūkyt? – paklausė.
Aišku, kad cigaretė buvo tik pretekstas prikibti.
Greičiausiai jam labiau reikėjo jo piniginės. Ją ir
atidavė. Vis vien buvo tuščia.
– Aš tau ką, į durnių panašus? Dabar tai gausi! – užriaumojo jis.
Vėl teko stoti į kovą kaip ir kadaise. Su atsiradusiu priešu buvusį kovotoją aplankė nušvitimas
ir taip ilgai ieškotas apmąstymų atsakymas: jeigu
jį įveiksiu, vėl būsiu tuo, kuo buvau kadaise. Todėl
kariauti ėjo taip pat ryžtingai, kaip tą dieną, kai
tapo čempionu.
Tačiau ryžtas buvo užgesintas vienu vieninteliu vaikėzo smūgiu. Kovotojas, tįsodamas ant šalto
grindinio, matė savo priešą, žvelgiantį į jį iš aukšto.
Vaikėzas abejingai numetė tuščią piniginę ant nu-
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mato protokolas. Kaip simboliška. Iš šnipo atimti
jo akis ir burną – pagrindinius jo darbo įrankius
pamatyti ir pranešti žinias priešui. Kaip iš paukščio
atimti sparnus. Visa tai buvo standartinės procedūros pagavus priešų šnipą. Procedūroms atlikti buvo
parinkta vieta prie raudonų plytų sienos. Tik jau
seniai nebebuvo aišku, kur yra plytų raudonis, o
kur kraujas. Nebuvo aišku ir kuri dėmė ant sienos
kada atsirado. Vieta irgi buvo nustatyta protokolo.
Nešinas užtaisytu ginklu, atžingsniavo šnipą
sugavęs karininkas. Protokole buvo numatyta, kad
šnipai turi itin pavojingo priešo statusą ir atlikus
prieš tai minėtas procedūras yra baudžiami mirties
bausme, neatsižvelgiant į tai, ką pavyko sužinoti
apklausos metu. Bausmę vykdo jį sugavęs karininkas. Būtent to jis atėjo. Būtent tam ši vieta ir buvo
skirta.
Tą akimirką, kai šnipą pagavo slampinėjantį
po stovyklą, karininkas matė, kad jo priešo kūnas
pasidavė baimei, o jį išvydę plačios akys tarsi klausė „kas dabar bus?“. Paprastai visi pagautieji arba
plūsdavo keiksmais ir prakeikimais, dalis prisipažindavo ir išpasakodavo viską, o kiti maldaudavo
pasigailėti ir nesustodami šaukdavosi Dievo ar kitos aukštesnės jėgos, kad jį išgelbėtų. Tačiau dabar
klūpėdamas jis spinduliavo visišką ramybę ir tyliai
kvėpavo. Net nemurmėjo. Tai karininką kiek sutrikdė. „Galbūt jis susitaikė su tuo, kas jo laukia?
O gal net ir paskutinėmis akimirkomis nenori parodyti silpnumo?“ – pagalvojo karininkas.
Tačiau mąstyti nereikėjo. Reikėjo atlikti darbą.
Dėl šito šnipo priešai sužinodavo, kur slepiasi jo
ginklo broliai. Dėl šito šnipo daugybė žuvo, nors
galėjo gyventi. Jeigu paliks jį gyvą ir paleis, pats
stos į jo vietą. Protokolas numato ir tai, kad karininkas, neįvykdęs mirties bausmės, laikomas išdaviku ir pats gauna itin pavojingo priešo statusą. O
paleistas šnipas tikrai sugrįš pas jo priešus su žiniomis ir bus dar daugiau mirčių. Nuo to karto, kai
pirmąkart pamatė krentantį bendražygį, jis suprato, kad daugiau niekada nebenori matyti mirties.
Nebenori jausti to apgailėtino jausmo, kai tavo

draugas prašo tave išgelbėti jį, o tu nieko negali padaryti. Tačiau jam ir toliau reikėjo išgyventi karą,
ir toliau matyti mirtį, kuri visais atvejais buvo beprasmė. Ir viduje labai troško, kad šita beprasmybė
baigtųsi šiandien. Tačiau šaukė pareiga.
Prisidėjo ginklą prie peties, kad būtų patogu
šauti, įsitaisė į poziciją. Uždėjo pirštą prie nuleistuko. Nusitaikė. Įsitempęs kurį laiką stebėjo šnipą.
Jis ir toliau alsavo ramybe. Beliko nuspausti. Tačiau
tai tapo labai sunku. Sunkiausia per visą karo laikotarpį. Viduje jis norėjo, kad baigtųsi tas besaikis žudymas, tačiau pats dabar stovi su ginklu rankoje ir
pats turi žudyti. Jis norėjo ginti ir puoselėti. Jis nenorėjo nei griauti, nei naikinti. Todėl ko bus verta
kario gyvybė, jeigu jos kaina yra kitų karių mirtis?
Kuo mes geresni už savo priešus, jeigu vienas kitam
darome lygiai tą patį, tik iš namų mums siunčia palaikymo šūksnius, o mūsų priešams siunčiami tik
šlykščiausi žodžiai. Kol esama tvarka liks tokia pat,
šis užburtas ratas suksis tik greičiau, įtraukdamas
vis daugiau gyvybių. O tie protokolai, kurie neva
nustato tvarką, yra beverčiai, jeigu tos menamos
tvarkos kaina yra chaosas. Tačiau jis davė kario priesaiką, kuri įpareigojo laikytis nustatytos tvarkos.
Karininkas negalės ramiai gyventi, jeigu nužudys.
Jeigu nenužudys, pats nebegalės gyventi. Taip lėmė
likimas, kad šiandien vienam viskas baigsis.
Visa tai nebegali tęstis! Tai turi baigtis, ir nesvarbu, kokia kaina! Jeigu to nori protokolas – tebūnie! Žodžiai iš karininko burnos veržte išsiveržė ir
suplėšė tylą. Surištas šnipas pirmą kartą krūptelėjo.
Šaltas ginklo vamzdis prisiglaudė prie vieno iš
kūnų. Tokią akimirką žmogus puikiai supranta,
kas liečiasi prie odos ir kas tuojau atsitiks. Karo
metu tai tampa labiau pažįstama nei mamos apkabinimas. Todėl visą kūną apima drebulys, jis
tampa nevaldomas. Girdėti tik dviejų žmonių
kvėpavimas. Trakšteli ginklo saugiklis, o pirštas
vėl nuslysta ties nuleistuku. Šįkart jis nebeturi to
neįveikiamo sunkumo. Šįkart šaulys jaučia, kad jis
plunksnos lengvumo. Su abiejų įkvėpimu sekundei
stoja tyla. Šūvis.
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Ir nedera tavo takai
Su mano dangaus brydėm.
Jonvabalio aklumu
Naudotis galima. Neuždrausta.

Kutuliu ir šiurpuliu,
Aš tavo skersvėjis tirpus.
Katė benamė,
Katė rudens džiazo ritmu.

Tik kuris, kur daugiau mato...
Tas šviečiantis ar sekantis?
Tau, kaip mano persekiotojui, nesvarbu,
Kas uždrausta miškų.

Atvirlaiškiai, blizgės, medus –
Cukrus klampus.
Truputis objektyvumo
Ir jau kartūs nuodai.

Neapgina tamsoj, jokių draudimų,
Apsaugota tik tiek,
Kiek pajėgiu apšviest.
O viduje tamsu juk. Akluma.

Žodžių žaismas – lietus.
Sausrose tu be mano murkimo.

Ir tiek to šydo.
Tiek nakties.

Iš mano knygų lentynos
Bandėm išspausti daugiau
Nei buvo pakuotėje.
Skiedėme vynu.
Tirštėjo mintys,
Lengvėjo širdis.
Aš žinojau, kad laimėsiu.
Tu, kad kovosi.
Pakeitėm valsą į tango.
Sužlugo naktis,
Mano nuogas petys
Dabar tavo nerimastis.
Tavęs laukiu
Sugrįžtant į šokių aikštelę jau ryt.

***
Melu grynins melagius
Melancholiški varnėnai,
Vargdienių žmogaus
Birios stagnacijos pilni.
Padangėj nuskandins juos lyrinius,
Skęsti nemokančius dėžutėj konservuos.
Nesuprastus bukins ir niekins,
Koja per veidą brūkšt ir klumpt.
Ir kas kūrėjai bulves,
Supratę slėpsis taip,
Lig auditorijos teismo dienos,
Kol taps didžiais jos sąmonės lėmėjais.
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Kęstutis Subačius

Jaunas žmogus žinių visuomenėje
Mūsų pasaulis dar niekada nebuvo
toks sudėtingas ir prisotintas informacijos.
Tatjana Černigovskaja

Iš tiesų šie biologijos mokslų daktarės, neuromokslų ir psicholingvistikos profesorės, sąmonės
teorijos ekspertės Tatjanos Černigovskajos žodžiai
labai tiksliai apibūdina jauno žmogaus situaciją dabarties pasaulyje. Svarstydamas remsiuosi mokslininkės mintimis, o šio teksto idėją ir kryptį inspiravo
prieš ketvertą metų mirusio garsaus rašytojo, filologo, kalbotyrininko (semiotiko) Umberto Eco Atviras
laiškas savo anūkui, publikuotas, rodos, 2014 metais.
Visais laikais žinios buvo labai vertinamos,
dažniausiai jos buvo prieinamos tik išrinktiesiems,
perduodamos iš kartos į kartą ne vien žynių (labai
dera tarpusavyje lietuviški žodžiai „žinios“ – „žynys“). Anais laikais žiniomis naudotis, jas saugoti
galėjo tik to meto visuomenės elitas – šventikai,
brahmanai, žyniai ir pan. Šventos, ir ne tik, žinios
buvo perduodamos sakytine forma. Vertėtų prisiminti ir sakytinės literatūros tradiciją. Stebina
tokie milžiniškos apimties indų sanskrito literatūros šedevrai – šventraščiai Mahabharata (ilgiausią
versiją sudaro apie 200000 šešiolikaskiemenių eilučių arba apie 100000 dvieilių (šlokų) ir perpus
trumpesnė Ramajana (48000 eilučių arba 24000
dvieilų (šlokų), ilgus šimtmečius egzistavę tik sakytine forma, perduodami iš kartos į kartą ir tik apie
V amžių (spėjama) užrašyti Vjasos (Mahabharata)
ir Valmiki (Ramajana). Jei lygintume Homero Iliadą (15650 eilučių) ir Odisėją (12109 eilutės), šie
graikų epai atrodo kaip nykštukai, o ką jau kalbėti
apie K. Donelaičio Metus (2968 eilutės).

Manau, kad ilgus amžius žinios, žinojimas
buvo prieinami tikrai ne kiekvienam, tik išrinktiesiems, todėl žinios buvo itin vertinamos, su jomis buvo elgiamasi pagarbiai, atsargiai, ko gero, ir
atsakingai, o žmonės, jas saugoję, buvo ano meto
visuomenės elitas.
Viskas kitaip yra šiais laikais, kai per kelias sekundes mes galime vienu mygtuko paspaudimu
surasti bet kokią mus dominančią informaciją, kai
žinių gausa ne tik stebina, bet ir baugina, trikdo,
klaidina, stulbina savo mastais. Šiandien žinios nuvertinamos, jos nebesvarbios. Daug žinantis žmogus nebesulaukia vertos pagarbos, geriausiu atveju
yra pavadinamas eruditu, jei dar kas nors atsimena
šį žodį. O ką gi daryti su tokia žinių gausa jaunam
žmogui, kaip nepasiklysti, kaip susiorientuoti, susigaudyti, kurios žinios vertingos, kurios tikros, nes
atsirado daugybė vadinamųjų netikrų žinių (fake
news). Kažkaip logiškai nedera šie du žodžiai „netikros žinios“.
Jau kelis dešimtmečius, dirbdamas mokykloje,
pastebiu, kad jaunimas pradėjo mokytis tik tam
kartui. Iš tiesų mokymosi įpročiai mokyklose labai
pasikeitę. Mokomasi arba bent stengiamasi kai ką
įsiminti tik vienam kontroliniam darbui, tik vienai
pamokai, tik vienam atsakinėjimui ar tik vienam
egzaminui. O po to viskas jauno žmogaus galvoje
išsitrina. O kam ilgėliau įsiminti, jei gali greitai,
per kelias sekundes, surasti reikalingą informaciją
internete. Drįsčiau teigti, kad anksčiau pagrindinis
mokymosi metodas buvo kalimas, t. y. visus faktus,
teorijas, ilgiausius literatūros kūrinius ir t. t. buvo
stengiamasi išmokti atmintinai. Tatjana Černigovskaja teigia, kad žmogaus smegenys – tai didžiulės
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atminties kompiuteris, kuris fiksuoja kiekvieną
mūsų veiksmą, žingsnį, darbą. Tai, beje, kartoju
savo mokiniams jau daugiau kaip tris dešimtmečius. Ir, norint kai ką prisiminti, reikia mokėti tik
sužadinti atmintį, prikelti iš pasąmonės tam tikrą
detalę, epizodą, ir tavo atmintis atgis, prisiminsi ir
tai, apie ką net neįtarei, kad esi įsiminęs. Vertėtų
prisiminti garsų daugiatomį Marselio Prousto romaną Prarasto laiko beieškant ir romano pirmojoje
dalyje Svano pusėje aprašytą ne mažiau garsų epizodą apie liepžiedžių arbatą ir madlen pyragaičius,
kurių kvapas ir skonis sužadino herojui prisiminimų laviną, virtusią vienu gražiausių romanų pasaulyje. Beje, įdomu, kad Nobelio premijos laureatas
rašytojas Anatole’is France’as šmaikščiai yra pasakęs, kad gyvenimas per trumpas, o Proustas – kad
per ilgas. Štai čia ir aš pademonstravau kažkokias
galbūt tik man svarbias žinias. Žmogaus smegenys,
jų galimybės yra beribės, tad pagrįstai mokslininkė
Tatjana Černigovskaja teigia: „Smegenys įsimena
viską, pro ką praėjo, ką pabandė, ką užuodė, ką
palietė. Smegenys nėra rėtis, pro jas niekas neišbyra. Todėl nereikia klausyti prastos muzikos, skaityti
prastos knygos.“ Manau, reikia skaityti geriausias
knygas, klausytis geros muzikos, žavėtis dailės šedevrais. Kai kas gali galvoti, kad iki XX a. pradžios
ne tiek jau daug buvo sukurta, tarkim, literatūros
šedevrų. Ir anų laikų besimokantiesiems buvo lengviau, be to, ne tiek daug buvo ir raštingų, išsilavinusių žmonių, gal dar ir dėl šios priežasties tada
į juos buvo žvelgiama su didžiausia pagarba. Tik
dėl to „ne tiek daug“ galima būtų ginčytis. Tarkim,
A. Puškino laikais kūrė ir buvo gan žinomi daugiau
nei keturiasdešimt poetų. Išgarsėjo ir paliko žymę
literatūroje tik A. Puškinas, M. Lermontovas ir dar
keli, o dešimtys poetų ir jų kūryba liko žinoma tik
literatams ar poezijos mėgėjams. Antikos laikais
didieji tragikai taip pat buvo produktyvūs – Aischilas parašė apie 90 tragedijų (išliko tik 7), Sofoklis – apie 120 (išliko taip pat 7), Euripidas –
apie 90 (išliko 18). Garsusis ispanų dramaturgas
Lòpe de Vèga parašė daugiau nei 1800 komedijų
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ir 400 autosakramentalijų. Dar prieš karą J. Ambrazevičiaus, J. Griniaus ir A. Vaičiulaičio Visuotinės literatūros vadovėlyje buvo pristatomi tokie
dabar jau pamiršti autoriai ir jų kūriniai: T. Tasso
Išvaduotoji Jeruzalė, L. Ariosto Pašėlęs Rolandas,
G. Hauptmanno dramos ar J. Miltono Prarastas
rojus. Tad kiekviena karta, manau, turėjo optimalų
kiekį autorių ir literatūros kūrinių, t. y. literatūros
sąrašas nebuvo nė kiek ne trumpesnis nei dabar.
Tik dabarties literatūros kūrinių atrankos problema – menkaverčiai, vienadieniai kūriniai, atrinkti pagal literatūros vadovėlių autorių skonį, kurį,
beje, paveikė jaunystėje skaitytų kūrinių nostalgija ir noras pademonstruoti ir įsiūlyti kitiems savo
kadaise perskaitytas knygas. Apie kokį dar literatūros kūrinių kanoną galime kalbėti? Prisiminkime žodžio „kanonas“ reikšmę ir prasmę. Ir dabar
galima būtų atsakingai, be abejo, tik turint norą,
nuovoką ir literatūrinę uoslę, atrinkti meniškiausius, aktualiausius, moraliai nepasenusius kūrinius.
Tikiu, tada jaunimas kitaip pažvelgtų į dėstomą literatūros kursą. Taigi kiekviena epocha, kiekvienas
laikotarpis pasižymėjo literatūros kūrinių gausa ir
besilavinantiems užteko peno, tad nevertėtų šių
dienų jaunimui dejuoti dėl per ilgo brandos egzaminų literatūros kūrinių sąrašo.
Visai kitokia situacija tiksliųjų, gamtos mokslų srityje. Mokslas per pastarąjį šimtmetį taip toli
pažengė, kad net dėstant vien tik mokslo istoriją
neužtektų dvylikos vidurinės mokyklos metų. Tat
jana Černigovskaja teigia, kad mes negalime laikyti
mokyklos suole jauno žmogaus po 16 ar net 18
metų, norėdami perteikti jam visą žmonijos patirtį, visą mokslo raidą ir pasiekimus. Todėl dar
svarbiau yra atsirinkti tai, ko reikia ir ko reikės būsimoms kartoms, kad jos galėtų kelti prasmingus
klausimus, generuoti idėjas, t. y. kad būtų kūrėjais.
Ir tą atranką atsakingai turi daryti tik kūrėjai, intelektualai, o ne žinių ir informacijos turėtojai ir
vartotojai.
Mums reikėtų kalbėti apie parengimą ateities
kartos, būsimų intelektualų kartos, kuri privalės

Esė
ne tik keisti pasaulį, generuodama idėjas, siūlydama naujas mokslo kryptis, bet ir apsaugoti jį.
O tam reikia Mąstymo! Jei mokykloje bus ir toliau mokoma ir mokomasi tik tam kartui, jei žinios bus vienadienės, jei galvoje liks tik tai, kaip
mokėti pasinaudoti kompiuteriu ir internetu, tai
apie kokį mąstymą galima kalbėti, apie kokią ateitį
svajoti? Mąstymui, idėjų generavimui reikia daugybės žinių, nusėdusių smegenyse, ne kompiuteryje, daugybės atrinktų žinių, kad galėtum ką nors
kurti – reikia intelekto. Reikalinga Atmintis, kuri
šiuolaikinėje mokykloje nėra lavinama. Garsusis
Umberto Eco savo laiške anūkui rašė kaip tik apie
atmintį, kurią reikia lavinti kasdien: „Štai koks
būtų mano receptas: kiekvieną rytą išmok kokį
nors trumpą eilėraštį, kaip mes darydavome vaikystėje.“ Jis taip pat lygina mūsų smegenis su kompiuteriu, teigia, kad ne veltui „kitados kompiuteris
buvo vadintas elektroninėmis smegenimis“, „ir
kuo intensyviau jos treniruojamos, tuo platesnes
galimybes gali pasiūlyti“. Įsiskaitykime – platesnes
galimybes pasiūlyti, bet tik intensyviai treniruojamos. Ar turės atmintį ateities žmogus, ar liks tik
įpročiai, instinktai ir žinojimas, kad tuoj ką nors
greitai susirasiu internete tam kartui, tai minutei.
Prisimenu, kai mokiausi mokykloje, buvo aštuntokas, kuris mokėjo atmintinai visus K. Donelaičio Metus. Jį iš klasės į klasę vesdavo norėdami
pademonstruoti jo atmintį, išnaudodavo per kiek
vieną iškilmingą renginį mokykloje. Prisimenu jo
vardą ir pavardę, tai gana žinomas Lietuvos žmogus. Nesiūlau taip mokytis visiems. Taip pat prisimenu, kai mano literatūros mokytoja ir auklėtoja,
rodos, aštuntoje klasėje mums pasiūlė išmokti 30
Maironio eilėraščių (kai kurie buvo ilgoki, pavyzdžiui, baladės Čičinskas, Jūratė ir Kastytis ir kt.) ir
pažadėjo, kad išmokusius už savo pinigus nuveš (o
buvo ji pasiturinti senos kartos inteligentė) į dviejų
dienų kelionę po Žemaitiją ir į Palangą prie jūros. Ir
tai buvo sovietmečiu. Aišku, vežė į kelionę nemokamai net tuos, kurie išmoko vos aštuonis eilėraščius.
Vėlgi nesiūlau taip mokyti visų. Umberto Eco kal-

ba apie visuotinį atminties praradimą mokyklose:
„Ketinu prabilti apie ligą, apėmusią ne tiktai tavo
(anūko – K. S.), bet ir ankstesnę, jau universitetų
slenkstį minančių žmonių kartą. Turiu omenyje
atminties praradimą.“ Toliau jis rašo, „kad šiuolaikinėje mokykloje turėtų būti mokoma prisiminti,
kas vyko prieš tau (anūkui – K. S.) gimstant. Tai
gana svarbu, kodėl dabar nutinka tiek daug naujo.
Deja, jai (mokyklai) sunkiai sekasi susidoroti su šia
užduotimi.“. Šios mintys tiksliausiai parodo, kas
turėtų būti, bet kartu ir kas iš tiesų vyksta šiuolaikinėje mokykloje. Mes nedaug skiriamės nuo italų,
manau, tai viso Vakarų pasaulio problema.
Taigi, ar neįvyks taip, kaip kitame savo kūrinyje, t. y. romane Rožės vardas, pranašavo Umberto
Eco, „kad į biblioteką turėtų būti įleidžiami tik
tie, kurie moka ir yra pasirengę priimti sudėtingas
žinias“. Cituodama Umberto Eco, Tatjana Černigovskaja patikslina: „Žmonės pasidalys į tuos, kurie galės skaityti sudėtingą literatūrą, ir tuos, kurie
vien tik per antraštes gaus informacijos nuotrupas
iš interneto. Takoskyra tolydžio didės“. Paklauskime savęs, kokių jaunų žmonių Lietuvai reikia daugiau. Kokius jaunus žmones ugdome ir ugdysime
ateityje Lietuvos mokyklose, t. y. istorijos ratas gali
apsisukti, – ir aukštasis (tikrasis) išsilavinimas vėl
gali būti pasiekiamas tik elitui, t. y. pašauktiesiems.
Grįžtame į praeitį, į žynių laikus. Visi suprantame, kad labai daug priklauso nuo mokytojo, kuris
neturėtų būti, pasak Tatjanos Černigovskajos „tik
internetinio kurso ar mechaninės programėlės analogu“. O kur paimti Mokytoją? Kaip jį paruošti? Į
šiuos klausimus turi atsakyti visi švietimiečiai, kuriems iš tiesų rūpi kardinalūs švietimo pokyčiai, o
ne kosmetinės korekcijos. Kardinalūs.
Pabaigai dar viena T. Černigovskajos mintis:
„Jei nebus rimto humanitarinio išsilavinimo, mes
pražūsime.“ Visa šita technika puikiausiai apsieis
be mūsų, o mes „užsilenksime“. Todėl mūsų jaunimui reikia gero humanitarinio išsilavinimo, reikia
ugdyti įprotį skaityti rimtas knygas, klausytis geros
muzikos, lankytis muziejuose.
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Tomas Abrosimovas
1
Klykia gyvuliai
Savo pūlingais snukiais
Vaizduodami Dievo pavidalą.
Garsai, kalba, žodžiai
Bereikšmiai.
Patys tą suprantat,
Tik amžinas neigimas
Verčia justi gyvybės dvelksmą,
Dubliuojamą su lavonų.
Trys žingsniai – trys gyvenimai,
Taip sakė
Žynys naujo amžiaus,
Kurio vizijas skiedžia sunkus alkoholio kvapas,
Bet jis teisus.
Bent mano girtas protas
Tuo nori tikėti.
Ech, kam aš šneku,
Tik savo paties tuštumai,
Stiprėjančiai nuo deficito skonio,
Toks gi melancholiko likimas:
Kentėti ir verkti už tuos,
Kurie nemato tamsios rankos,
Kabančios virš kiekvieno iš mūsų.

2
Leisk man nusidėti,
Paragauti uždrausto obuolio,
Stipriai įsikabinti dantimis,
Jausti tas saldžias sultis.
Aš,
Žmogaus šešėlis,
Besislepiantis žvėris,
Bijantis,
Parodyti savo iltis.
Naktie,
Per dažnai tu rodai
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Mano tamsiąsias puses,
Vis numeti apsiaustą,
Slepiantį žvėries kūną.
Juk žinom, kaip baigsis…
Kruvinos dantenos,
Pilnas mėnulis,
Akys nukreiptos į dangų
Tik su klausimais,
Bet be atsakymų.

4. Nuobodulys
Paprasta stebėti stacionarius objektus,
Žavėtis jų buvimu,
Laisve elementariai nieko neveikti,
Atlikti Kūrėjo duotą pareigą,
Nejaučiant jokių kvailų priešingybių,
Atsakomybių, verčiančių įprasminti kiekvieną molekulę,
Vandens lašą, kitus brudus,
Apsuptus nuvalkiotų frazeologizmų,
Sudėtingų žodžių,
Tau nuobodu.
Taškas sienoje visai neprastas pašnekovas,
O ta musė neverta nė šūdo, kurio ieško,
Zirzia tris balses,
Kampas ekspresyvus,
Bent pakankamai, kad trauktų dėmesį,
Norą žavėtis,
Paversti šią tuščią akimirką tūkstantmečio įvykiu,
Apie kurį svaičiosi savo anūkams,
Apie paprastesnius laikus,
Kai stebuklas rėžė tau akį,
Slėpdamas faktą.
Tau nuobodu.
Saldus kakavos aromatas,
Vienintelis stimuliantas,
Leidžiantis tau užsiliūliuoti,
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Prisiminti vaikystę,
Jausti nekaltų dienų ilgesį,
Dvi žibančias motinos akis,
Veriančias besiformuojantį protą,
Akimirkas, apsuptas meilės, nuoširdumo.
O dabar tu vienas.
Būtis tava pridusus,
Kaip kėdė nejudinama,
Kol fizinė jėga nesuteikia jai gyvybės.
Užpultas tu šių minčių.
Tau nuobodu.
Kartkartėmis
Bus linksmiau,
Leisies pribloškiamas amžino puvimo,
Judėjimo, kuris veržia,
Dusina kaip pseudoerotiniam filme,
Švelnus gaivališkumas,
Vaizdas traukiantis į dėžių liūną,
Tapsi šios sekundės dievu,
Leidžiančiu kištis,
Bet pokyčių grandinėje
Viskas nutrūks.
Tau nuobodu.
Taip bus ir toliau,
Nes kėdė, nekeldama šių klausimų,
Jaučia didesnį nušvitimą.

5
Rankos pilnos akmenų,
Sunkių kaip visas pasaulis,
Sveria link bedugnės krašto.
Kritimo palaima,
Laisvės pojūtis,
Neapibūdinamas paprastu žodžiu.
Kova prieš slibiną,
Sukurta tavo paties minčių.
Nebus kilmingo riterio,
Žavios princesės,
Tik padaras, graužiantis krūtinę,

Milijonai galvų,
Kiekviena iš jų vis piktesnė,
Atgrasesnė,
Besispjaudanti rūgštimi.
Tokio padaro nesunaikins nei ugnis,
Nei kalavijai,
Nei branduoliniai ginklai,
O tik paties asmeninė viltis ir noras kovoti,
Prieš nemirtingumu besigiriantį parazitą,
Įsisukusį į smegenų kamieną,
Dantimis besilaikantį ir čiulpiantį džiaugsmą,
Tikėjimą, jog išvysi šviesesnį rytojų.
Laimingos pabaigos nebūna,
Kai esi savo paties proto įkaitas,
Sukuriantis pabaisas
Savo noru.
Nes viltis – durnių motina,
Nors vaikus savo myli,
Bet giliai širdyje
Kaltina.

6
Sveikas, labas, hello, priviet, czia, bonjour ir kažkaip dar,
Nesvarbu, kas vyks šiandien,
Tu būsi entuziazmo įsikūnijimas,
Nors šypseną savo veide nematytą
Įsijungsi dar vieną „insert Youtube video here“
Ir trumpam dingsi,
Sukursi foną juokui, balsams,
Užpildysi kambarį virtualia gyvybe.
Greitu metu pasidarys liūdna,
Atsiras retas realizacijos epizodas,
Muzikos takelis pasikeis,
Su juo sena,
Trijų dalių istorija,
Aš smulkus, dulkelė ant stalo,
Jeigu kažkas norėtų ir tiesiog mane nuvalytų,
Aš dingčiau,
Manęs nėra,
Epizodas tęsiasi,
Alkoholis,
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Greičiausiai brangus,
Saugomas ypatingai progai,
Žinai, vestuvėms, gimtadieniams ar dar kažkokiai
specifinei nesąmonei
ir staiga orą užpildys „ambient’as“,
smegenų bangos pradės slysti iš rankų,
spalvos taps truputį ryškesnės.
Aš entuziastingas ir svarbus asmuo,
Vienas ir vienintelis,
Aš ne koks „geziukas“, kuris laksto per kales,
Aš, aš, aš,
Asmuo, numeris 25,
Palengvinimui vadinamas vardu,
Suasmeninta etikete,
Mano muzika geresnė, jinai laužo sienas,
Tai paryškina mano egzistencinę prasmę
Ar kokia vogta citata.
Aš asmenybė.
Stumiu ant to paties, nes kodėl gi ne,
Man nepatinka mokyklos,
Nes jos naikina individualybę,
Nes sielos tyrumas svarbiau už mokėjimą skaityti
ir nebūti bulve,
Vis tiek aš asmenybė,
Klausau tik senos ir geros muzikos,
Bet žinote, tik patikrintos,
Kam ieškoti pačiam,
Jeigu kažkas jau seniai nusprendė už mane,
Bet aš vis tiek asmenybė,
Iki tam tikros ribos,
Kol nereikia pačiam galvoti ir spręsti.
Aš tik retesnis archetipas,
Daugiau nieko.
Trečia dalis,
Pasaulis sukasi,
Galva pilna kažko lyg ir gilaus,
Lyg ir prasmingo,
Reikia su kažkuo pasidalinti.
Internetas!
Įkėlė kažkas naują nuotrauką,

24

Jie laimingi,
Duodu dvi savaites,
Klasikinė neapykanta pasaulių,
Cigarečių skaičius jau seniai pamestas
Ir viltingos žinutės,
Bent minimaliai komunikacijai,
„Sveika, ką veiki?“
Apsimetam, jog tiesiog smalsu,
O ne liūdna,
Silpnumas tik apgailėtiniems.
Epizodas pasibaigė,
/B/Shut Down

8
Noriu pakviesti
Lėtam šokiui
Degančioje terasoje.
Kelias akimirkas užmiršti
Negandas, ligas ir skurdą.
Lyg hipnozė
Užburs muzika,
Lyrika, nesuprasta protėvių,
Jausmas
Suartinantis kiekvieną
Statyti tiltus,
Griauti sienas
Šioje sergančioje planetoje.
Nuoširdžiai,
Mažos mano viltys,
Sunku šviesiai žiūrėti,
Velniop,
Pamirškim visas bėdas,
Kylantį karštį,
Tirštėjantį orą,
Kataklizminius vaizdus,
Dominuoja mintis
Apie tavo akių šilumą.
Maldauju, nepaleisk manęs,
Nors kelias paskutines akimirkas.
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Ugnė Tartėnaitė

Nereikalingas (?)
Nereikalingas... Esi mums nereikalingas. Tokia
vienintelė mintis sukosi jo galvoje išeinant iš pilkšvo pastato.
Perėjęs gatvę, jis atsigręžė ir įsistebeilijo į klubo
logotipą šalia durų. Viduje vėl kilo deginantys sūkuriai, bet jis prie jų jau buvo pripratęs. Atsirakinęs
automobilį, įsėdo ir, numetęs dokumentų aplanką ant galinės sėdynės, iš laikiklio išsiėmė oranžinį popierinį puodelį. Gurkštelėjo. Kava jau buvo
spėjusi atšalti. Iš džinsų kišenės išsitraukė mobilųjį
telefoną ir adresų knygoje pasirinko reikiamą numerį, bet nesiryžo paliesti žalio telefono ragelio
paveikslėlio. Sūkurys nusileido iki žarnų ir jis susiraukęs numetė telefoną ant dešinėje esančios sėdynės. Vėl gurkštelėjo kavos. Įstatęs puodelį į laikiklį,
vėl paėmė į rankas telefoną. Įsijungė Instagramą
ir pasirinko jau seniai pasiruoštą nuotrauką. Šyptelėjo žvelgdamas į ją. Joje įamžintos fantastiškai
sėkmingos rungtynės, tikroji karjeros viršūnė, kuri
atnešė ne tik vietą simbolinėje geriausių lygos žaidėjų rinktinėje, bet ir suteikė galimybę įgyvendinti
vaikystės svajonę – ginti savo šalies garbę tarptautinėje arenoje. Tačiau viršūnė yra per smaili, kad joje
galėtum įsipatoginti.
Peržiūrėjęs visus programėlės siūlomus filtrus,
nusprendė nedėti nė vieno. Jam patiko natūralumas. Dar kartą akimis permetė nuotrauką, kurioje
jis buvo stadione pasisukęs eiti vartų metamo šešėlio link. Simboliška – jis jau seniai nebebuvo dėmesio centre, o slėpėsi giliai nugrūstas į tamsiausią
kampą be jokios galimybės pakilti į šviesą. Paspaudęs teksto rašymo laukelį ėmė rašyti:
Šiandien ryte dar nežinojau, kokį netikėtą sprendimą teks priimti

Vaikinas pasisuko į kairėje esantį pastatą su
klubo logotipu. Ne, jam nepatiko, kokį banalų ir
melagingą šlamštą ką tik parašė. Kai ant atsarginių
žaidėjų suolo praleidi daugiau laiko nei aikštėje, o
klubas pasirašo sutartį su dar vienu tavo pozicijos
žaidėju, sprendimas palikti klubą nebūna netikėtas. Tuomet šis sprendimas yra tik tiksinti bomba.
Vaikinas vėl atsigėrė šaltos kavos ir, ištrynęs parašytą eilutę, ėmė rašyti iš naujo:
Ačiū komandai ir visiems palaikiusiems! Atėjo
laikas pokyčiams ir naujiems iššūkiams
Pridėjęs širdelės jaustuką ir kelias grotažymes,
dar kartą perskaitė tekstą, kuris atrodė banalokas,
tačiau buvo tiesa ir puikiai tinkamas cituoti naujienų portalams, o be to, dar baigiamas optimistiškai –
tiesiog puikiai atitinka standartus ir niekam nekils
mintis ieškoti kokių nors paslėptų nuoskaudų. Vaikinas galėjo spjaudytis ugnimi ir svaidytis žaibais už
visas ironiškas replikas, kai treneris per rungtynes
palikdavo jį ant suolo, už personalo tuščius pažadus,
jog jau kitose rungtynėse jis tikrai išbėgs į aikštę, už
nustebusius priešininkų žvilgsnius, kad jis vis dar yra
komandos narys, spaudžiant rankas po rungtynių,
kuriose jis taip ir nežaisdavo. Bet jis nelaikė širdyje
nuoskaudos. Tokia ta sporto industrija: vieną dieną gali būti žvaigždė, o kitą – tik taškelis tamsiame
danguje, vieną dieną būti visų trokštamas, o kitą –
niekam nereikalingas. Todėl dar vaikystėje diedukas
į galvą jam įkalė, kad visų pirma turi būti geras žmogus, o tik tada geras žaidėjas, inžinierius, advokatas
ar whatever. Štai kodėl jis nusprendė pamiršti negražius dalykus ir išeiti su taika.
Telefonas kas kelias sekundes sušviesdavo pranešdamas apie naują komentarą ar reakciją po jo
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įrašu. Ignoruodamas veiksmą socialinėje erdvėje,
vaikinas užvedė automobilį ir išsuko iš gatvės, tačiau slogumas nedingo net ir nuvažiavus per pusę
miesto.
Mums nereikalingas... Jo galvoje dar kartą nuskambėjo klubo vadovo žodžiai. Vaikinas puikiai
žinojo, kad tai tiesa, bet vis vien jautėsi įskaudintas.
Jis buvo pripratęs iš kritikų išgirsti, kad yra prastas
žaidėjas, buvusi mergina kartojo, kad jis siaubingas
vaikinas. Tačiau girdėti, kad yra nereikalingas, jam
buvo kažkas nauja. Atstumia tik klubas, o atrodo,
visam pasauliui tampi šakute valgant sriubą. Norėjo tikėti, kad pasaulyje dar yra kas nors, kam jis
tebėra reikalingas, bet šiuo metu galvoje esančioje
tuštumoje, kažkur giliai kampe, kaip pamirštas sušluoti smėlis, gulėjo klausimas, ar jo dar kam nors
išvis reikia.

Ugnė Tartėnaitė. Ir išnyksiu kaip dūmas...
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***
Kiekvieną rytą jis atsikeldavo šeštą valandą. Pro
langą žiūrėdamas į mišką, išklausydavo per radiją
skambantį šalies himną. Tada rengdavosi ir prausdavosi. Kavos negerdavo, o vietoj jos užsiplikydavo mėtų arbatos. Pabaigęs sumuštinius, prarydavo
penkias skirtingo dydžio ir skirtingų spalvų tabletes
nuo kepenų, širdies ir sąnarių skausmų. Net pats
tiksliai nebeprisiminė, kodėl jis geria tiek daug vaistų, bet jei tai daro, matyt, taip reikia. Po vaistais
praturtintų pusryčių jis išsiruošdavo į kiemą. Pasiremdamas lazdele, apeidavo valdas. Šiltuoju metu
laiku išnaudodamas dar kūno neapleidusias jėgas,
paglostydavo kokį augaliuką ar pakapstydavo žemę.
Jis atsigaudavo vos prisilietęs rankomis prie žemelės.
Juodų smiltelių su jo susiraukšlėjusia oda sąlyčiu į
jį tekėjo šimtmečių istorija, išmintis ir gyvybė. Parslinkęs namo, išsitiesdavo ant sofos ir patikrindavo,
ar niekas jam neskambino. Pasisekdavo, jei rasdavo žinutę nuo Maximos ar Gintarinės vaistinės. Tai
buvo dvi jo draugės, kurioms jis buvo reikalingas.
Atgavęs jėgas, ant nosies patupdydavo akinius ir įsijungdavo kompiuterį. Susikaupęs lyg
nukenksmindamas bombą patikrindavo futbolo
klubo puslapį, o tada naujienų portalus. Tikėdavosi išvysti įrašus apie sėkmingą mėgstamiausio
žaidėjo pasirodymą aikštėje, tačiau, atrodo, jo
futbolininkas buvo paslėptas kažkur giliai šešėlyje. Kiekvieną kartą, neradęs norimų naujienų,
senukas atsidusdavo ir išjungęs kompiuterį eidavo
ruošti pietų, po kurių vėl nurijęs penkias tabletes meistraudavo tai, ką jėgos dar leido. Dieną
pabaigdavo trumpu pasivaikščiojimu pamiške,
šnektelėjimu su kaimynu ir knygos skaitymu.
Kelis kartus per mėnesį sulaukdavo skambučių ir
prapliurpdavo kelias valandas su vaikais, anūkais
ar dar gyvais draugais. Taip slinko jo dienos, prieš
miegą visuomet iškeldavusios klausimą, ar jis dar
kam nors išvis iš tiesų reikalingas.
Tačiau šiandien jis internete praleido daugiau
laiko nei įprastai. Jo mylimiausio žaidėjo nuotraukos šmėžavo kiekviename naujienų portale, bet
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pranešdamos ne tokias žinias, kokių jis tikėjosi.
Skaitant apie nutrauktą žaidėjo ir klubo sutartį,
senuko širdyje maišėsi palengvėjimas ir liūdesys. Jis
jau seniai jautė, kad tokia naujiena turi pasirodyti,
tačiau vis vylėsi, kad yra neteisus. Kartais būna akimirkų, kai esi teisus, bet labiau už viską norėtum
toks nebūti. O dabar buvo būtent tokia akimirka.
Vyras pažvelgė į ant sienos kabančius įrėmintus žaidėjo marškinėlius ir atsiduso. Prisiminimai
patys krito į jo žilą galvą: kaip mažam baltapūkiui
berniukui statė vartus tarp beržų, kaip mokė kamuoliu apsivaryti šunį ir karvę, kaip baltu opeliu
vežiojo į treniruotes, o po jų sustodavo nusipirkti šokoladinių varškės sūrelių. Prisiminė ir kaip
nervingai tipeno tribūnoje per atranką į akademiją, kaip per rungtynes su savo gyvenimo meile
sėdėdavo pirmose eilėse, o negalėdami palaikyti
žaidėjo stadione – išmoko naudotis išmaniosiomis technologijomis, kad galėtų stebėti tiesiogines
transliacijas. Dabar nei gyvenimo meilės, nei šuns,
nei karvės, nei vartų tarp beržų nebeliko. Kaip ir
mėgstamiausio jo žaidėjo klube.
Senukas paėmė nuo stalo telefoną ir susirado
reikiamą numerį. Ruošėsi spausti žalią mygtuką,
bet jį sustabdė kasdienė mintis: ar esu reikalingas?
Ar jis nori dabar išgirsti mano balsą?

***
Vaikinas sustojo prie paskutinio posūkio. Ant
keleivio sėdynės numestas telefonas nepaliovė sužibti kas kelias sekundes. Staigiu judesiu pagriebė
įrenginį ir išlipęs iš automobilio sviedė telefoną į
aukštoką žolę. Apsidairė po laukus – dabar atrodė,
kad jis žvelgia į visą pasaulį. Visai to nesitikėdamas
pajuto, kad jau žingsneliu yra arčiau įtikėjimo, kad
atras vietą, kur yra reikalingas. Tačiau tas žingsnelis
buvo dar labai mažas... Vaikinas atsiduso, bet lengviau nepasidarė. Pasijuto, lyg širdis būtų iššokusi
iš jo kūno. Karštligiškai ėmė skintis kelią per žolę
ieškodamas mobiliojo telefono.
Vaikinui į kūną širdis grįžo, kai išvydo tarp dobilų gulinčią priemonę, kuri, atrodo, buvo nė kiek

nepažeista ir toliau kas kelias sekundes vis sušvisdavo, pranešdama, kad pažįstami ir nepažįstami
žmonės reaguoja į jo įkeltą nuotrauką. Grįžo į automobilį ir užvesdamas jį ironiškai šyptelėjo – norėjo atsikratyti technologijų, bet pasirodė, kad be
jų, kaip ir be širdies, negali gyventi.

***
Jo abejones nutraukė į kiemą įvažiuojantis automobilis. Padėjęs telefoną ant stalo, sunkiai pakilo
nuo kėdės ir priėjo prie lango. Jis puikiai žinojo,
kas dabar įlėkė į jo teritoriją. Šis žinojimas dabar
pridėjo papildomų jėgų sąnarių skausmo išsekintose kojose, todėl jis iššlubavo į kiemą.
Vaikinas sustojo kieme ir galiniame veidrodėlyje
pamatė lange sujudančias užuolaidas. Jis iškart pasijuto geriau – žinojo, kad čia yra laukiamas. Išlipęs
iš automobilio, droviai pasisveikino su jį pasitikti
išėjusiu dieduku. Spausdami vienas kitam ranką, jie
pirmą kartą per šiandien dieną nesijautė nereikalingi. Net jei nemokėjo to pasakyti, bet abu žinojo, kad
yra reikalingi vienas kitam. Ne dėl kraujo ryšio, ne
dėl kažin kokių paslaugų ar paprasčiausio mandagumo. Juos jungė sunkiai paaiškinamas, svarbesnis ryšys. Susėdę prie stalo, jie valgė šokoladinius sūrelius
užsigerdami obuolių sultimis ir ignoruodami visą
pasaulį, kuriam šiandien jautėsi nereikalingi.

***
Po kelių mėnesių jis bandė iš naujo kurtis gyvenimą svetur – ten, kur paaiškėjo, kad jo reikia. Jis
nebesėdėjo ant suolo ir nebesiklausė melo, tačiau
naktimis vis dar sapnavo pilkšvą pastatą ir kažkur
toliuose girdėjo žodžius, kad jis nereikalingas. Bet
kiekvieną rytą besiruošdamas į treniruotę suprasdavo, kad tai netiesa.

***
Po kelių mėnesių jo sieną puošė jau naujo
mėgstamiausio klubo marškinėliai su to paties
mėgstamiausio žaidėjo pavarde. Priešpiet jis skaitė
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klubo internetinį puslapį ir, nors nieko nesuprato,
jam visiškai užteko to, ką matė. Staiga iššoko didelis langas, o senukas, kaip ir buvo mokytas, pele
paspaudė ant žalio telefono ragelio paveiksliuko ir
išvydo prieš save jaunuolį. Kaip ir kiekvieną kartą,
senukas žvelgė į linksmas anūko akis ir tyliai žavėjosi šiuolaikinėmis technologijomis, kurios suteikė
galimybę jam tai matyti.
Vaikinas, kaip ir kiekvieną trečiadienį, paklausė, ar diedukas išgėrė visą saują vaistų, o tada, neslėpdamas džiaugsmo bei jaudulio, pranešė:
Mane pakvietė į rinktinę.

Rašinėlis apie tai,
ką veikiau vasarą
Tą vasarą išmėsinėjau keturis kibirus vyšnių.
Keturiais kibirais daugiau nei įprastai. Kažkodėl
sena vyšnia nusprendė, jog šie metai puikus metas
priminti apie savo egzistavimą, todėl pažėrė tiek
uogų, kad net persisotinę išsipūtusiais pilvais varnėnai nebetūpdavo tame sodo gale. Metaliniu strypeliu durdama į vyšnios vidurį, išstumdavau visus jos
vidurius ir ilgai saugotą kauliuką į šiukšlių kibirą,
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išmesdavau viską, ką ji ilgai brandino ir brangino
savyje. Rankomis tekėjo šilti sulčių upeliai, o aš negailestingai nutrenkdavau suglebusį kūnelį į stiklinį
indą. O tada imdavausi naujos aukos. Paskui vėl
naujos ir vėl naujos, ir vėl naujos, ir... taip keturis
kibirus. Tu dar ilgai kabinai šaukštais vyšnių uogienę, tepei ant batono kiekvieną kartą primindamas,
kad ji per saldi. O aš žvelgdavau į tavo lūpų kampučiuose pridžiūvusį vyšnių kraują ir pagalvodavau,
kad mūsų abiejų oda sutepta vyšnių kančios.
Tą vasarą gyvenau su keturiais Vincais. Vienas
iš jų mums varvinat iš korių medų ant ne prekinės
išvaizdos agurkų kalbėjo apie aušras Lietuvoje. Jo
balsas buvo rimtas, kiek įsakmus, bet džiaugsmingas ir kupinas entuziazmo. Vincui baigus savo monologą, tolumoje suskambo bažnyčios varpai, o aš
taip aiškiai, kaip dar niekada gyvenime, pasijutau
lietuve esanti. Antras Vincas nusivedė mane į pilį,
kurioje, stebėdami siaubingai didingus ir didingai
siaubingus valdovus, patys šokome ant bedugnės
krašto, akrobatiškai bandydami išlaikyti pusiau
svyrą ir tvirtą pagrindą aistrų sūkuryje. Šalia pilies
tekėjo upė, o mes žingsniavome prieš srovės tekėjimo kryptį, bet dabar atrodė, kad tai upė teka neteisingai, o mes einame vieninteliu teisingu keliu. Su
trečiuoju, sėdėdami ant kalvos, stebėjome dangu-

Proza
mi skladančius margus sakalus ir, tiesdami į viršų
rankas, bandėme nusigriebti iš dangaus po pilkšvą
debesėlį. Tačiau delnai liko tušti ir mes pasileidome kūliais žemyn. Apsidaužėme kelius ir alkūnes,
išsitepėme kelnes, bet juokėmės purtydami nuo
megztinių žolės plaukelius. Vinco akyje sužibėjo
ašarėlė, o man, mąstant, kodėl ji išvis pasirodė, jis
jau vėl kopė į kalvą raškyti debesų. Ketvirtasis Vincas turėjo puikią uoslę parašyti man tą sekundę,
kai būdavau beužmieganti, ir klausti, ar varnos yra
poliglotės. Matyt, jos tokios ir yra, nes jam atsakydavo lietuvišku „kar kar“, o man – suomišku „vaak
vaak“. Kai nubusdavo pirmieji paukščiai, mes jau
būdavome apkalbėję varnas, žvirblius, gaidžius,
apuokus ir suopius bei susiplanavę kitą dieną eiti
stebėti sparnuočių. Tačiau taip nė karto ir nenuėjome – jo planai keisdavosi greičiau nei... net nežinau kas. Niekas taip greit nesikeičia kaip jo planai,
o tai mane gąsdino, vertė žavėtis ir nervino. Ir jei
visiškai atvirai – Vincas buvo rakštis minkštoje vietoje, kurios aš visiškai nenorėjau atsikratyti.
Tą vasarą gavau kamuoliu į galvą. Aišku, netyčia ir, aišku, dėl to, kad esu žiopla. Nors žalia aikštė
man mielesnė už smėlį (bet, kaip lietuvei, man pats
mieliausias vaizdas turėtų būti laminatas krepšinio
aikštelėje), tačiau, sulaukusi pasiūlymo pažaisti paplūdimio futbolą, nė kiek nesudvejojau – juk tuo
metu neturėjau jokios svarbesnės veiklos. Lakstydama per smėlį paskui kamuolį, supratau, kad
svarbumo sąvoka labai greit kinta. O futbole šita
kaita vyksta dar greičiau. Tas keletą sekundžių, kol
liesdavau kamuolį, nebūdavo nieko svarbiau kaip
tik nukreipti jį į vartus. Tomis sekundėmis, kai
priešininkas skuosdavo vartų link, svarbiausia misija būdavo atimti kamuolį iš jo. Nežinau, ar saulės, ar kamuolio smūgis padėjo suprasti, kad svarbu
yra tik tai, kam tu pats iš tiesų suteiki svarbos. O
tą akimirką, kai šleptelėjau ant karšto smėlio, svarbiausia buvo tai, kad ant galvos neiššoktų gumbas.
Bet šiuo atveju man nepasisekė.
Tą vasarą skaičiavau bites. Nežinau, ar dėl
tvankumos ore, ar dėl tankumyno galvoje nakti-

mis man būdavo sunku užmigti, todėl, besivartydama lovoje, vis prisimindavau, kai vos atvykęs
į sodą diedukas eidavo pas biteles. Juk reikia su
kiekviena pasilabinti, paglostyti sparnelį, paklausti, kaip praėjo diena avily, ir suskaičiuoti, kiek jų
jau nebegrįš. Kiekvieną kartą apžiūrėjęs avilius,
diedukas įsitaisydavo ant tamsiai mėlyno dulkių
pilno čiužinio ir, pro mažą langelį žvelgdamas į
avilys–laukai–avilys maršrutu skraidančias biteles,
jas skaičiuodavo. Jis galėdavo valandų valandas
stebėti jas, semtis kažkokios mistinės išminties,
bet, nors buvo inžinierius, skaičiai jį migdė. Ir tik
tą vasarą aš supratau, kodėl bitės – stebuklingas
sutvėrimas. Jos niekada nepuola pirmos, niekada
nenaudoja savo ginklų, kad kitą sužeistų. Tai stebuklinga: bitė, kovodama už savo gyvybę, įskaudina kitą, o tai reiškia, kad ji pati miršta. Bitės
nesutvertos kelti skausmo, o tai padariusios, jos
būna skaudžiai nubaustos. Štai kodėl jos miršta,
kai įgelia. Todėl skaičiuok bites, kol užmigsi, o
rytą nubudęs pasidarysi kaip jos. Skaičiuok. Tiesiog skaičiuok bites, kol viską suprasi. Kol tapsi
bite. Aš dar netapau.
Tą vasarą klausiausi, kaip kalbi apie jūrą. Tai
buvo keista, nes mes niekada nesam kalbėję apie
jūrą, o dabar tu neužsičiaupdamas visą kelią pliurpei apie ją – kartais net suimdavo pavydas, kad
jūra tau svarbesnė nei aš. Matyt, tai, kad gimiau
per toli nuo jos, neleis man niekada suprasti to
ypatingo jūros ir uostamiesčio vaikų ryšio... Jūra
ošė pasakodama savo istorijas, kurias tu man vertei iš jūsų slaptos kalbos, mums einant dumblinais
akmenukais ir šlapiomis žuvėdrų plunksnomis nusėtu krantu. Ant šlapimu atsiduodančio smėlio palikdamas neilgalaikius savo pėdsakus, tu šypsojaisi
kiekvienai jos bangelei, o aš mintyse reitingavau,
kas mėlynesni: tavo marškinėliai, akys ar jūra. Vėjui makaluojantis mano plaukuose ir tau laikant
mano ranką, buvo labai gera ir labai baisu, kad abu
vienu metu žvelgiame į tą pačią jūrą.
Tą vasarą išgyvenau tikrą vasarą. Bet dabar jau
ruduo.
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Vilnius Jazz jaunųjų
talentų konkursas
Spalio 18 dieną Lietuvos rusų dramos teatre išdalyti 15-ojo Vilnius Jazz Young Power jaunųjų džiazo talentų konkurso apdovanojimai.
Didysis prizas – asociacijos AGATA piniginė
1000 eurų premija ir teisė įrašyti kūrinį A. Zujaus
vadovaujamoje MAMA Sudios Vilniuje – šiemet
atiteko įvairių mokyklų studentus suvienijusiam
kvartetui Juzt: būgnininkui ir grupės lyderiui Tuomui J. Räsänenui, multiinstrumentininkui Nikitai
Kiriuchinui, klavišininkui Kazimierui Krulikovskiui
ir bosininkui Vainiui Indriūnui.
Žiuri pirmininko Antano Gusčio teigimu, profesio
nalų komisijos ir publikos balsai šiemet visiškai sutapo,
o nugalėtoją tradiciškai renka žiuri ir publika kartu.
Kvartetas Juzt gyvuoja tik pusantrų metų, bet pernai jau tapo Menų fabriko Loftas jaunų grupių konkurso Novus’19 nugalėtoju. Visi Juzt nariai muzikuoja
ir kituose kolektyvuose – net trys priklauso grupei
KZK on TV, visi aktyviai reiškiasi šalies džiazo scenose.
Laureatų diplomai įteikti visiems finalininkams –
taip pat LMTA absolventų Deimanto Balio bei Mato
Samulionio duetui Matt Deiman ir Lietuvos jaunimo
džiazo orkestrui, suburtam iš Kauno, Vilniaus, Klaipėdos ir Skuodo mokyklų auklėtinių. Pasak žiuri pir-

mininko A. Gusčio, pastarasis kolektyvas nustebino
dydžiu ir unikalumu. Jam finale dirigavo VDU muzikos akademijos studentė Austėja Marija Kimbartaitė.
Juzt apdovanotas ir už geriausią originalią kompoziciją, o grupės būgnininkas Tuomas J. Räsänenas
pripažintas geriausiu konkurso instrumentininku.
Specialusis prizas už geriausią standarto interpretaciją atiteko Matt Deiman duetui. Specialusis nepriklausomos radijo stoties Start FM prizas įteiktas saksofonininkui Davitui Avetisyanui, pasirodžiusiam su
grupe Wind Trio tik pirmajame konkurso ture. Apdovanota ir tos pačios grupės saksofonininkė Paulina
Bakšaitė, tapusi konkurso atradimu.
Vilnius Jazz Young Power – vienintelis šalyje džiazo konkursas, kurio dalyviai atlieka ne tik privalomus džiazo standartus, bet ir originalias savo kompozicijas. Dažna grupė būtent čia surengia debiutinį
pasirodymą, o vėliau jos nariai sėkmingai įsilieja į
šalies džiazo gyvenimą.
Šis konkursas atskleidė visą būrį talentų. Čia savo
karjerą pradėjo saksofonininkai Juozas Kuraitis, Simonas Šipavičius, Manvydas Pratkelis, Dovydas Stalmokas, Kazimieras Jušinskas, klavišininkas Mantvydas
Pranulis ir daugelis kitų kūrybingų improvizuotojų.

Festivalio organizatorių nuotrauka

Pašvaistės info
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Domantas Milius

Mes – amerikiečiai
Skiriu Mindaugui G., kurio žinios apie
kanapes ir žolę tokios neaprėpiamos, kaip ir
pats užsidegimas jomis dalinantis su kitais.

Įsivaizduokite, kad jūsų jaukus pajūrio namas
susilaukia netikėtų svečių. Įsivaizduokite, kad tie
svečiai yra rankomis susikibusi šeima, stovinti ant
įvažiavimo į kiemą, nebyli ir bekalbė, net kai agresyviai kreipiatės į ją. Įsivaizduokite, kad ta šeima
atrodo lygiai taip, kaip jūs, tik raudonais kombinezonais. Įsivaizduokite, kad košmaras prasideda
keistosios šeimos nariams staiga pasklidus po jūsų
kiemą, jiems sulipant į medžius kaip vorams...
Taip prasideda antrasis Jordano Peele’o filmas
US (2019). Tikras Prieblandos zonos (Twilight
Zone) epizodas, primenantis Johno Frankenheimerio ar George’o A. Romero kūrybą, kurio pavadinimas angliškai skamba dviprasmiškai. US galime
versti kaip mes, bet kartu tai ir United States (Jungtinės Valstijos) trumpinys. Taigi jau filmo pavadinimas leidžia suprasti, kad viskas jame (veiksmai,
daiktai, poelgiai, užrašai) turi dvigubą ar net trigubą prasmę. Seniai besukurtas filmas, kuris savo išraiškos priemonių daugiapotekstiškumu būtų toks
artimas Alfredo Hitchcocko, Stenley Kubricko ar
net Quentino Tarantino filmams!
Daugybė idėjų ir temų, gvildenamų filme,
pateikiamos labiau temiškai koncentruotai negu
pirmajame režisieriaus filme Get Out (Išeik), tačiau
Jordano Peele’o gerbėjus užplūsta didelis palengvėjimas, kai, pamačius antrąjį filmą, suvokiama, kad
režisierius tikrai neišsisėmė kurdamas nepakartojamus filmus, kurie prieš žiūrovus pastato kinematografinį veidrodį, parodydami, kas mes esame. Nors
ir visai to nenorime.

Tokia saviasmenybinė refleksija pateikta jau
filmo pradžioje, panaudojant flashback (filmo
dramaturgijos pateikimo technika, kai veikėjas atsiminimais nuklysta į praeities įvykius, kurie dažniausiai yra susiję su traumuojančiais nutikimais,
ir ateityje turi tiesioginės įtakos veikėjų charakterio, baimių ir patologijų formavimuisi, kurie filmo siužete užima svarbią vietą), kurioje matome
pagrindinę veikėją vaikystėje, kartu su tėvais, 1986
metų vakarą vaikštinėjančią po Santa Kruzo paplūdimio atrakcionus. Jaunoji veikėja, vilkinti per
didelius Michaelo Jacksono Thriller marškinėlius,
kuriuos jai ką tik viename atrakcione laimėjo pusgirtis tėvas, netikėtai nuklysta į nuošalų, paplūdimyje esantį veidrodžių kambarį, virš kurio įėjimo
žybsi filmo emocinį siužetą pranašaujantis užrašas
ATRASK SAVE. Jaunoji filmo veikėja, kurios suaugusios versiją filme atliko nepakartojama Lupita
Nyongo, veidrodžių kambaryje atranda daugiau
negu tik savo pačios atvaizdo optines iliuzijas: tikrą
savo pačios kopiją. Kvėpuojančią ir norinčią...
Ši vaikystės trauma pradeda vėl ją kankinti.
Po daugybės metų, mirus motinai, ji su visa šeima
(vyru, sūnumi ir dukra) grįžta į mamos bei savo
vaikystės paplūdimio namus, kuriuose ji be paliovos turi perdėtai rūpintis savo sūnumi; kuriuose jos
vyras bando konkuruoti su baltaisiais kaimynais
savo nauju kateriu; kuriuose dukra visada lieka antrame plane. Pasiaukojanti ir nedaranti iš to didelio
reikalo.
Kai pasirodo šeimos antrininkai, visos pagrindinės veikėjos baimės tampa tikrove. Tačiau
jos baimės yra pateiktos daugybės įvykių, vaizdų
ir garsų kontekste, kurie turi metalingvistinius
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ryšius ir individualiai su pagrindine veikėja, ir
su visomis filme matomomis detalėmis, kurios iš
pirmo žvilgsnio atrodo neturinčios nieko bendra:
TV reklama Apkabinus Ameriką, Jer 11:11 citata iš
Biblijos, įvairių kailio atspalvių triušiai narvuose,
filmas The Beach Boys, dainos F*ck The Police, I Got
5 on It, potrauminio streso sindromas bei daugybė
kitų dalykų. Tačiau tai – tik akivaizdusis vizualinis
filmo paviršius, kuris atskleidžia neįtikėtinai gilią
psichologinę filmo prasmę ir socialinį kontekstą,
apie kurį tiesiogiai nekalbama. Režisierius pats prasitaria, kad filme matome net tris aliuzijas, susijusias su jaunąja devinto dešimtmečio kino žvaigžde
Corey Feldmanu, kuris buvo mylimiausias to meto
Amerikos jaunimo aktorius.
US sunkte persunktas devinto dešimtmečio
populiariosios kultūros, kurioje užaugo režisierius,
aliuzijų, kurios visada labiau nukreiptos į pasąmoninį pranašaujantį futuristiškumą. Kai įsibrovėlių
paklausiama: „Kas jūs tokie?“, įsibrovėlė mama atsako: „Mes esame amerikiečiai.“. Toks atsakymas
tampa pagrindiniu filmo motyvu, tarsi dabartinio
kultūrinio Amerikos demokratų ir respublikonų,
tamsiaodžių ir baltųjų, turtingųjų ir vargšų susikaldymo aliuzija.
Be daugybės vizualinių, kalbinių filmo raiškos
priemonių, savo prasmę turi ir skambanti muzika. Girdime ir originalią specialiai filmui sukurtą
kompozitoriaus Michaelo Abelso muziką, ir jau
anksčiau sukurtas dainas. Greičiausiai originalios
filmo muzikos analizė ar įdomybių apibūdinimas
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(neišvengiamai susijęs su techninių jos išraiškos
priemonių vertinimu, lyginimu ir apibūdinimu)
sukeltų skaitytojui žiovulį ir jam pabostų sekti
akimis šio straipsnio eilutes, todėl verta apsistoti
ties viena filme skambančia daina – reperio Lunizo
I Got 5 on It.
Dar 2018 metais pasirodžiusiame filmo treileryje girdime repo dainą, kuri nukelia į 1995-uosius
(13-tas singlas populiariausiųjų sąraše tais metais).
Scena, kurioje pirmą kartą išgirstame dainą, yra
pirmame filmo veiksme (filmo pradžioje). Vilsonų šeima – Adelaidė (Lupita Nyongo), Geibas
(Winston Duke), Zora (Shahadi Wright Joseph)
ir Jasonas (Evan Axel) – keliauja mašina link paplūdimio, kuriame vaikystėje pagrindinė veikėja
Adelaidė patyrė psichologinę traumą, kaip jai atrodo, veidrodžių kambaryje sutikusi savo antrininkę. Dainai skambant per automobilio radiją, tėvas
pradeda linguoti į taktą, sakydamas: „Va čia tai yra
klasika.“ Prasideda diskusija, ką ji galėtų reikšti.
Dukra Zora, replikuodama savo jaunesniajam broliui, teigia, kad „tai apie narkotikus“. „Tai nėra apie
narkotikus. Nevartokite narkotikų!“ – atkerta tėvas. Taigi vis dėlto apie ką ši daina filmo kontekste?
Iš tikrųjų, pasigilinus į dainos žodžių prasmę, – apie narkotikus. Dainoje vis besikartojanti
hook (kablio) sąvoka – tai tiesioginė nuoroda į žolės
(weed) įsigijimą už 5 dolerius. Penki dainos pavadinime – tai 5 dolerių vertės banknoto numetimas
žolės pardavėjui atgalios, už pirkėjui pamėtėtą
krepšį žolės (a dime bag). Daina į filmo muzikos
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takelį atkeliavo iš neįvertintos hiphopo kultūros.
Repo dainoje primityvios socialinio gyvenimo problemos aprepuojamos palyginti aukšto muzikinio
meninio dainos atlikimo kontekste. Dainuojama
iš esmės apie vieną ir tą patį: jeigu nori gauti žolės,
turi pamesti ir kažkiek grynų, tai ta pati kaina, kurią moki už žolę, degalus ar prancūziškas bulvytes
(tarsi teigiama, kad žolės vartojimas yra kasdienis
veiksmas, neatsiejamas nuo socialinių individo ritualų ar net pagrindinių išgyvenimo poreikių patenkinimo).
Tačiau, nepaisant dainos trivialumo, po dvidešimt ketverių metų, Peele’o filmo kontekste, ji
įgauna visai kitą prasmę. I Got 5 on It veikia kaip
vienas pagrindinių filmo muzikinių leitmotyvų,
kuris filmo muzikiniame takelyje skamba originaliai, o vėliau ir modifikuotas, labiau gąsdinančių
intonacijų versija (ir čia parodomos dvi skirtingos
tos pačios dainos pusės).
Dainos pasirinkimas, inspiruotas režisieriaus,
labai taiklus: filmas kurtas Šiaurės Kalifornijos
įlankoje, kurioje randasi hiphopo kultūros klasika.
Režisierius nori tyrinėti, ką reiškia būti tėvais, ir
kartu kas yra tinkama arba ne tavo vaikams. Kitas elementas, dėl kurio pasirinkta būtent ši, o ne
kita daina, tai pagrindinis harmoniniu pagrindu
konstruojamas ritminis motyvas, kuris sukelia neaiškaus nerimo „kažkas mane stebi“ jausmą ir tam
tikrais momentais labai primena filmo Košmaras
Guobų gatvėje garso takelį (vieną garsiausių siaubo
filmų apie sapnuose pasirodantį Fredį Kriugerį).

Vienas pagrindinių momentų, atskleidžiančių
tikrąją filmo prasmę (o ji paaiškėja tik pažiūrėjus
iki paskutinės minutės), kai Adelaidė bando parodyti savo sūnui Jasonui, kaip kartu spragsėti į dainos ritmą. Tačiau pati Adelaidė spragsi šalia ritmo,
taip tarsi nesąmoningai atsiskleisdama – ji vis bando prisitaikyti prie savo šeimos ir pasaulio, nors tai
jai nelabai sekasi.
Kulminacinėje filmo scenoje, Adelaidei kovojant su savo antrininke po žeme slypinčiuose neaprėpiamuose tuneliuose, vėl nuskamba I Got 5 on
It fragmentai – tuo metu, kai rodoma pagrindinė
filmo veikėja jaunystėje, šokanti ant scenos baletą.
Iš karto pastebima, kad trumpi dainos fragmentai
aranžuoti ir atlikti taip, lyg skambėtų kaip klasikinė muzika (prisiminkime: pirmą kartą nuskambėjus per automobilio radiją, tėvas ją įvardija klasika).
Tad repas taip pat pretenduoja į klasiką. Akivaizdus
rasinis baltųjų ir tamsiaodžių Amerikos gyventojų
konfliktas meno kūrybos kontekste...
Tai filmas, kurį pamačius, ne kartą ir ne du,
išplėstom akim pasakysi KĄ?.. Tai filmas, kuriame
himnas žolei, priešybių trauka, gėrio ir blogio persimainymas, socialinė atskirtis, nepritapimas visuomenėje ir noras būti jos dalimi, ugnis ir vanduo
bei daugybė kitų dalykų taip meistriškai pateikiami popkultūros ir aliuzijų į ją kontekste.
Adelaidė: Jie atrodo lygiai kaip mes. Jie galvoja
kaip mes. Jie žino, kur mes esame. Mes turime judėti
ir nesustoti. Jie nesustos, kol mūsų nenužudys – arba
mes nenužudysime jų.
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Brigita Musteikytė
Nepamaldi malda
Dangaus šnabždesys lyg malda. Atrodo, ir aš
lyg pienės pūkas galėčiau paskęsti dangaus žydrynėje ir klausytis tos maldos. Deja, aš nepamaldi. Aš
velniškai nepamaldi. Dėl to ir negaliu pasiekti dangaus. O koks nuostabus jo kvapas... Įkvėpus giliai
į plaučius lyg plunksna glosto krūtinę. Dangaus
žaismas su manimi atima žadą. Kiek daug jausmų
telpa vienoje milisekundėje žiūrint į dangų. Primink man, dangau, tą skaistų, nekaltą rytmečio
mirksnį pro langą. Primink ir saulės žybsnį, nuo
kurio aš apakau. Primink ir lietų, kuris atgaivina
viską, kai aplink sausra. Kas rytą padėk man nežūti, gelbėk nuo piktavalių kalbų, kurios ketina mane
užkasti po žeme. Nors esu nepamaldi – maldą Tau
sukalbėsiu kasryt.

Sielos tuštybė
Vaikštau. Viena. Naktis. Renkuosi vakarą
mirti. Nežinau, kada tai bus, kaip tai nutiks. Gal
mirsiu kaip vapsva, sutrypta iš išgąsčio. Kaip drugelis, nesugebėjęs pažinti pasaulio. Kaip akmuo,
kurį būdama maža dėjau ant bėgių, kad iš jo liktų
tik dulkelės. Žvalgausi. Dangus. Bandau išsirinkti
žvaigždę, iš kurios stebėsiu jus. Sunku. Sunku tai
padaryti, nes dangus vis keičiasi. Kitaip save nuspalvina, kitaip formuojasi. Kaip man žinoti, iš
kur geriausiai matysiu artimus žmones? Tyla. Nors
aplinkui loja šunys, spygauja katinai, automobilių
garsai nužudyti galėtų, bet aš girdžiu tik tylą. Man
patinka tyla. Kai esu su savimi, su savo mintimis,
aš mėgaujuosi tyla. Gyvenu. Stengiuosi gyventi.
Sunku. Kaip sraigei pasiekti kitą kelio pusę. Kaip
be perstojo džiaugtis gyvenimu. Noriu rėkti, bet
vis dar tyla. Girdžiu tylą. Kartais ta tyla žudo. Bet
aš stengiuosi ją prisijaukinti kaip kačiuką, lakstantį
prie konteinerių. Kaip bitę, bijodama jos įgėlimo.
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Ir vėl ramu. Bauginanti tyla. Nejučiomis nuklydau. Tai man nebūdinga. Visada žinau, kur einu.
O dabar neramiai žengiu į priekį žvilgčiodama atgal lyg kažko laukdama. Ir iš tikrųjų laukiu. Visi
žino, ko laukiu. Bet niekas nežino, ar sulauksiu. Ar
verta laukti to, ko nėra? Pavargau. Sustoju. Įkvepiu
oro gūsį taip, lyg jis būtų paskutinis. Kvapai apsvaigina mane. Krintu. Krintu nesuprasdama, kur
aš. Gyvenu savo iliuzijų pasaulyje. Nerandu išėjimo iš jo. Nors nelabai ir stengiuosi rasti. Bijau, kad
išėjusi pasiklysiu, nesugebėsiu atsistoti ant kojų. Ar
man kas nors padės? Viskas sukasi lyg išgėrus septynias skirtingas tabletes vienu metu. Pasiklydau
savo pasąmonėje. Negaliu ištrūkti. Ar aš jau mirusi? Tikriausiai. Viduje. Kiekviename iš mūsų gyvena žmogeliukas, atsakingas už gyvybę, jausmus.
Mano žmogutis miega. Nežinau, kaip jį pažadinti.
Jis miega ilgai. Gal jis miręs? Bet jei miręs jis, ar aš
galiu būti gyva, ar jį galima kaip nors atgaivinti?
Nežinau... Sunku yra negauti atsakymų į klausimus. Dar sunkiau, kai nieko ir neklausi. Norėčiau
būti vėl ta maža mergytė, kuri, žiūrėdama į dangų,
mato tik juokingus debesų dinozaurus, o ne mirusiųjų miestus. Keista, kad dangus gali asocijuotis su
mirtimi. Kas išvis sugalvojo, kad yra rojus ir pragaras? Kam viso to reikia? Kam visos šitos nesąmonės, tie melai... Mes esame niekas. Visiškas niekas.
Aš – niekas.

Diena, kai sustojo sekundės
Nustojau tikėti rytmečio aušra. Tačiau dabar
niekada nežinosiu, ar bus kaip anksčiau. Ar saulė
kutens dar skruostus, ar mėnulio šviesoje deginsiu laiškus, ar lyjant šoksiu į balą basa. Negaliu
pajudėti ir man darosi baisu. Jaučiuosi lyg medis,
negalintis kalbėti. Kad tu žinotum, kaip tai yra
sunku... Matau, kaip žmonių būriai renkasi aplink
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mane. Bandau ištarti bent vieną suknistą žodį, bet
suprantu, kad išgirsti jo jums nevalia. Tampu lyg
plunksna, taršoma vėjo. Lyg lapas, krintąs rudeniop. Tau aš būsiu dar vienas rugsėjis, jei mano
siela sugrįš atgalios.

Mergina be ateities
Tai aš. Aš esu iliuzinė mergina, dar vadinama
mergina be ateities. Nepagalvokit, kad esu gyvenimo mėtoma šiukšlė. Labiau vėjo nešiojama plunksna, atsidurianti vis kito glėby. Ir iš tikrųjų mano
ateitis labai aiški, galbūt net per daug nuspėjama,
bet ateities planus griauna akimirkos, kai šviesų
protą užvaldo mintys apie mirtį. Beje, tikriausiai
aš turėčiau prisistatyti. Esu Fausta, mėgstu baletą,
lankau choro būrelį, dažnai giedu bažnyčioje. Esu
išlepusi, gaunu viską, ko geidžia mano širdis, ir tai
tikriausiai dar labiau varo mane į neviltį. Nekenčiu
pavydžių žvilgsnių, kurie sminga į mano kūną lyg
iš lėto kalamos vinys, kad sukeltų didesnį skausmą. Nekenčiu ir tuščių šnekų. Bet vis vien šypsausi. Šypsausi norėdama išsivaduoti iš liūdesio.
Šypsausi norėdama apgauti kitus, nors vienintelis
asmuo, kurį apgaunu, esu aš. Kiekvieną dieną vis
labiau suprantu, kad nemėgstu negatyvumo. Kiek
vieną dieną stengiuosi išvengti jo, bet negaliu, kai
aplink mane sukasi negatyvūs žmonės. Yra viena
svari priežastis, dėl ko aš jų neatsikratau. Aš juos
per daug myliu. Ir tai mane taip stipriai veikia, jog
jaučiuosi visiška bejėgė. Tokios mintys mane žlugdo. Dėl to ir esu vadinama mergina be ateities. Ta,
kuri laukia tinkamos akimirkos mirti.

Virpulys
Džiaugiuosi tavimi. Esi mano mylimiausias
rytmetinis kvapas. Jei galėčiau, niekad tavęs nepaleisčiau. Deja, negaliu. Nesi tu amžinas ir aš
taip pat nesu. Keičiu ir keičiu tave kitais ir netgi
kitomis... Sunku... Juk esi tu paprastas gvazdikas,
dėl kurio aš taip svaigstu. Gėlė, dėl kurios galė-

čiau atiduoti paskutines savo santaupas. Sakot,
niekai, meluoju? O tu pabandyk iš manęs atimti
gėlę... Per daug žaviuosi paprastais dalykais. Gamta, miestais, keliais, žmonėmis. Viskuo. Žaviuosi,
nes daugiau nieko nemoku daryti. Žaviuosi, nes
daugelis dalykų tokie paprasti, jaukūs. Paprastumas. Štai kas mane žavi labiausiai. Ar kada nors
matei gėlę, medį, vabzdį, kuris stengtųsi atrodyti
įspūdingiau, išvaizdžiau už kitus? Štai ko trūksta
žmonėms. Paprastumo. Ar negalime mylėti savęs
tokių, kokie esame? Ar būtina kiekvieną dieną
vaidinti princesę, jei esi paprasta pardavėja? Myliu
medžių šlamėjimą dėl jų tikrumo.

Sutema
Tyla. Mirtina tyla vėl užgula mano ausis. Mąstau, ką galiu padaryti, kad viskas susitvarkytų, kad
pagerėtų kiekviena nauja diena. Tačiau tyla užvaldė
mane, aptemdė protą. Bandau susukti bent vieną
idėją, bet vėl jaučiu tuštumą. Su kuo yra susijusi
tyla? Kodėl negaliu bent vieną dieną išvengti jos,
pabėgti į triukšmą ir „įsipaišiusi“ gausioje žmonių
minioje rėkti lyg ką tik paleista iš kalėjimo. Rėkti
tyloje ir tarp žmonių yra visai kas kita. Nors ką aš
bandau apgauti... Atiduočiau viską už akimirką pabūti viena tyloje. Bet ne tarp keturių sienų, o ten,
iš kur matyčiau visą pasaulį. Aplink tyla, o mano
mintims ankšta galvoje. Jos nori būti išlaisvintos.
Ir aš tai darau. Tyliai laisvinu savas mintis.

Tai, kas tau po kojomis
Šviežiai lietaus nuplautas asfaltas. Kad ir kaip
nekenčiu lietaus, šią akimirką jį dievinu. Galiu
išbėgti į gatvę basomis, braidyti per balas, taškytis lyg penkiametė mergaitė ir giliai kvėpuodama
mėgautis gaiva. Jei staiga vėl pradėtų lyti, man jau
nebūtų baisus lietus. Kiekvienas lašelis, atsitrenkęs
į mano kūną, neatrodytų toks kandus, kaip tada,
kai lietus užklupo visai netikėtai, tarytum sniegas
vidury vasaros. Nebaisūs ir žvilgsniai pro automo35
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bilių langus, kurie šaukte šaukia „beprotė“. Galbūt
aš tikrai beprotė. O gal tik paklydusi siela, bandanti suprasti, kas yra gyvenimas. Man būtų pernelyg
sunku gyventi be džiaugsmo. Tokio, koks suteiktas ne kiekvienam. Žinau, kad skiriuosi nuo kitų.
Tiesiog jaučiu tai. Šios mintys neapleidžia manęs.
Dėl to ir sugebu džiaugtis tuo, ko tu net nematai. Galbūt dabar po perskaityto teksto, iškritusio
lyg iš dangaus ir atsidūrusio tau prieš akis, suprasi, kad gyvenimas nėra vien diena ir naktis, darbas
ir namai, laisvalaikis ir draugai. Pasauly yra daug
daugiau reiškinių nei tie, kuriuos prisimeni iš bio
logijos vadovėlio ar geografijos mokytojos lūpų.
Štai ir dabar už lango lyja. Ir visai nepykstu, kad
lietus sujaukė mano planus. Laukiu akimirkos, kai
oro gaiva ir vėl užgniauš man gerklę.

Vienintelė, kuria pasitikiu
Mėnulio šviesa svaigina mane. Vienintelė, kuria pasitikiu. Kvaila manyti, kad mėnuliu pasitikėti
nevalia, jog pilnatis piktavalė. Iš kaitrios saulės mes
daugiau gaunam žalos. Dėl to ir esu mėnulio dukra.
Stypsau prie langų ir stebiu jį. Taip prabėga pirma,
antra, trečia valanda, kol išaušta rytas. Taip keista,
suglumstu. Kodėl mėnulio šviesa nėra amžina? Vadinasi, ir žmonės, kuriais pasitiki, išnyksta? Palieka
tik išlindusias žarnas, kabančius mėsgalius, pasiėmę dalį tavęs ir pabėgę? Tačiau grįžę bando gydyti
mūsų žaizdas, galiausiai viskam kartojantis, mes
liekam niekam nereikalingi, lyg skudurinės lėlės,
sutvarstyti padarai? Bet aš ir toliau pasitikiu mėnulio šviesa. Juk ji tokia kerinti, gluminanti tave,
mane, visus gyvuosius, pasitikinčius ja. Ir vėl sėdžiu suglumusi, o prieš akis tik balta mėnulio šviesa. Ji tarytum užkalba pasitikėti ja. Išveda iš proto,
pasisavina širdį, ištuština mintis, tave visą išgręžia
kiaurai. Lieki tu niekas. Per daug mėnulio šviesa
pasitikėjęs niekas.
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Nežudyk sielos
Šūvis. Šūvis, po kurio viskas pasikeitė. Pasikeičiau aš, mano mintys, mąstymas, elgesys, pojūčiai,
jausmai. Ir tai nebuvo tikras šūvis, sklidęs iš pistoleto. Tai buvo šūvis, sklidęs iš tavo pasąmonės, per
širdies jausmus ir išskriejęs piktais žodžiais. Šūvis,
kuris pataikęs į mane, privertė pasikeisti. Nemačiau
gražaus pasaulio, nematau savęs linksmos. Šūvis,
pakeitęs mane. Mano gyvenimą apvertęs aukštyn
kojom. Šūvis, po kurio pratrūkęs žibalas iš akių riedėjo tiesiai į širdį. Mano širdis būtų rėkusi nesavu
balsu, jei tik būtų galėjusi. Stengiausi gesinti liepsną.
Bet tu turi per daug kulkų, kuriomis žudai mane.
Nepykstu, kad taip elgiesi. Droviuosi klausti kodėl.
Man tikrai rūpi kodėl. Rūpi, kodėl žudydamas save
nusprendei dar ir kitą nužudyti. Nepykstu dėl to. Aš
ir pati pradėjau save žudyti. Kiaurą parą su cigarete
dantyse esu vis kitoje planetoje. Skrieju, pati to nesuprasdama. Ta viena nuryta tabletė atrodė visai nekaltai, negalvojau, kad geisiu jų dar ir dar... Šiandien
man neužtenka vienos tabletės. Neužtenka vienos
cigaretės per valandą. Atrodo, kad šie du dalykai palaiko mano gyvybę. Šūviai į širdį nebe tokie ir skaudūs, kai pagalvoji. Skaudžiau yra žudyti savo sielą.
Tik klausimas ar aš turiu sielą? Kas yra siela? Man
kasdien darosi neramu ir keista gyventi nerandant
atsakymų į klausimus. Ar aš tikrai galiu pasikliauti
mokslininkų teorijomis? Kuo išvis galiu pasitikėti?
Kai jaučiu, kad artėju prie panikos priepuolio, nuryju keturias tabletes, įsiberiu jas į burną, prisidegu cigaretę ir jaučiu, kaip palengva viskas atslūgsta.
Darosi gera. Tirpstu lyg cukraus kubelis, įmestas į
karštą arbatą. Tirpstu lyg šokoladas tavo burnoje.
Gera. Gera skristi ten, virš debesų. Girdžiu šūvius.
Girdžiu, kad tolstu nuo jų. Vienas, antras, trečias,
šeštas šūvis, ir ramu. Tyla. Rami, jauki tyla. Tyla, kurią prisimenu iš vaikystės, kai užmigdavau mamos
glėbyje. Man šilta, gera ir ramu. Šypsausi. Šypsausi
pasauliui. Kitam. Ne jums. Šypsausi dar nematytam
pasauliui, į kurį esu kviečiama. Mane kviečia labai
įtikinamai. Dar kelios tabletės, paskutinės surūkytos
cigaretės, ir aš jau kitur. Gera. Gera čia.

Reportažas

Charta non erubescit
Popierius nerausta, – sakė Ciceronas. Iš tiesų
popieriui gali išlieti slapčiausias, keisčiausias, fantastiškiausias mintis. Tačiau reikėtų rašyti taip, kad
pačiam rašytojui nereikėtų raudonuoti. Dabartiniai
moksleiviai rašo mažiau privalomų rašinių, bet gali
laisviau reikšti savo mintis, dalintis jomis su draugais ir skaitytojais, jeigu jos publikuojamos kokiame leidinyje. Tikrai džiugu, kad jie gali pasidalinti
jomis su mūsų skaitytojais: ar tai būtų esė, novelės
ar eilėraščiai. Dar smagiau, kai organizuojami kokie
nors konkursai ir geriausieji apdovanojami. Pastarąjį niūrų pandemijos pusmetį Lenkijos institutas su
Lenkų rašytojų draugija bei žurnalų Naujoji Romuva ir Pašvaistė redakcijomis suorganizavo konkursą
Vilniaus viltis. Jame buvo kviečiami dalyvauti jaunieji rašytojai, turintys vilčių ir vizijų, kaip išgyventi
juodąjį metą. Gaila, kad jame dalyvavo nedaug rašančiųjų lietuvių bei lenkų kalbomis, o buvo ketinta išleisti jų tekstus dviem kalbomis knygele. Tačiau
be galo džiugu, kad iš lietuviškai parašiusiųjų ir tapusių konkurso laureatais, visi trys jau žinomi Paš-

vaistės skaitytojams. I prizą laimėjo Karina Tylingo,
II prizą – Orestas Razumas, III prizą – Gaja Lapinskaitė. Jų rašinius publikuosime artimiausiuose numeriuose. Iš lenkiškai parašiusiųjų I prizą laimėjo
Agnieszka Masalytė, II prizą – Dariusz Lewicki ir
du III vietos prizus – Liwia Romanowska bei Daniel Dowejko. Išverstus į lietuvių kalbą jų rašinius
taip pat publikuosime.
Prizai, kuriuos įsteigė Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės,
bus įteikti laureatams iš karto, kai bus panaikinti
apribojimai dėl COVID-19 pandemijos. Apdovanoti darbai bus publikuojami literatūros žurnaluose Lietuvoje ir Lenkijoje bei Lenkijos instituto
interneto svetainėje.
Tad drąsiau dalyvaukite įvairiuose konkursuose, nes jie atneša ir prizų. O redakcija visada laukia
jūsų kūrybos. Tik pasistenkite, kad nei popieriui,
nei autoriui netektų raudonuoti.
Pašvaistės info
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Spektaklį kuria žiūrovas

Sunku apsakyti, kaip pasiilgome gyvo bendravimo, gyvų spektaklių... Laimingieji dar spėjo „Sirenų“
festivalio metu spalio pradžioje pamatyti imersinį
spektaklį-žaidimą „NO FAKE*“. Tado Montrimo
režisuotas „NO FAKE*“ nagrinėja visuomenės ir
individo santykius iškreiptos informacijos realybėje.
Projekto kūrybinė komanda gilinasi į melo, manipuliacijos reiškinius, provokuojančius destruktyviai
veiklai: kaip išgalvota tiesa tampa masių agresijos
priežastimi? Ar galima tiesiog ignoruoti melagieną ir
kaip tai gali peraugti į abejingumą tikriems faktams?
Apie spektaklį-žaidimą pasakoja režisierius Tadas
Montrimas.
„NO FAKE*“ pavadinimas pažymėtas žvaigždute, kuri niekada taip ir nebuvo paaiškinta žiūrovui. Dažniausiai žvaigždutė nuveda mus iki teksto
apačios, kur galima rasti paaiškinimą. Kas už „NO
FAKE*“ žvaigždutės visa šį laiką slypėjo?
Iš tiesų tai labiau kaip paradoksas. Pavyzdžiui,
mes sakome, kad tai yra tiesa ir dedame žvaigždutę,
kuri paaiškina, jog tai yra melas. Atsiduriame tarsi
uždarame rate. Tad, no fake su žvaigždute reiškia
tarsi yra tam tikrų papildomų sąlygų, tam tikra
papildoma informacija ir nebūtinai no fake reiškia,
jog nėra fake’o. Kartu tai tarsi žaidimas žodžiais,
simboliais.
Mes gyvename tokiame pasaulyje, kur tokių
žvaigždučių yra visur, tiesiog jos daug kur neberašomos. Kai ant pakuotės rašoma pienas, kai kur
turėtų būti žvaigždutė, nes tai iš tiesų nėra pienas,
o tik miltelių ir vandens mišinys. Tad kasdienybėje
dėl aiškumo tų žvaigždučių turėtų būti ir daugiau.
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Kiek praplėskime turinį. „NO FAKE*“ pavadinimas byloja apie galimas tikrumo/netikrumo paieškas.
Tačiau anksčiau esi užsiminęs, jog šiame spektaklyje
sieki analizuoti psichologinę tiesos ir melo pusę. Kaip
tai atsispindi Tavo darbe?
Kurdami spektaklį, atradome: neutralius faktus
pateikęs tam tikroje šviesoje, sulauki reakcijos. Tai
reiškia, jog nėra labai sudėtinga žaisti žmogaus jausmais. Viskas priklauso nuo aplinkybių. Tas žaidimas su psichologija yra gana sudėtingas dalykas ir
galbūt kai kas mūsų dar nėra iki galo atrasta ar galė-
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tų būti pateikta subtiliau. Tai yra kalbos, formuluotės paieška. Iš esmės stengiamės gilintis į psichologiją, kaip apskritai yra kuriamas fake’as, kodėl vieną
nuorodą facebook’e mes spaudžiam, o kitos ne, kodėl kažkuo dalinamės, o kažkuo ne. Atradome tokį
keistą dalyką – paprastas žmogaus veiksmas, pakomentuotas kažkokia žinute, tampa visai nepaprastas, o kažkokiu įtartinu, sudėtingu dariniu. Visuomenėje mes dažnai atsiduriame situacijose, kuriose
tarsi nieko tokio ypatingo nedarome, tačiau, jeigu
kažkokiu tiksliu žodžiu mus pakomentuotų, mes
taptume įtartini ir kažkokie unwelcome.
Jau ne pirmą kartą statai spektaklį, kuris paremtas
imersinio teatro principais. Kodėl ši forma Tave taip
traukia ir domina?
Galbūt dėl to, kad man pačiam įdomu plėsti teat
ro ribas. Pačiam yra tekę dalyvauti tokiuose įtraukiančiuose darbuose. Todėl orientuojuosi į patirtį
kūnu, judesiu. Toks patyrimas šiandien atrodo labai reikalingas, kai didžioji dalis dienos praleidžiama sėdint. Ir valgom tik tai, kas mums paduodama.
O būtent imersiniame teatre gali priimti sprendimus, kur kažkas priklauso tik nuo tavęs. Galbūt tai
būdas grąžinti tiesą – jeigu mes kažką darysime,
tai galbūt kažkas ir keisis. Ir kad viskas iš esmės
priklauso nuo mūsų. Nuo to, kaip mes veikiame
ir ką darome. Tai galimybė būti nepriklausomam.
Nebūti vienu iš nematomų žmonių tamsioje salėje.
Mane labai žavi galimybė likti unikaliam.

Man labai įdomus imersinis teatras, tad visada
kurdamas manau, jog atsiras žmonių, kuriems tai
irgi pasirodys įdomu.
Tačiau yra žiūrovų, kurie sužinoję, jog tai bus imersinio teatro spektaklis, į jį eiti atsisako. Tokiu atveju
žiūrovo įtraukimas tampa priežastimi nedalyvauti.
Toks žiūrovas nenori būti pastatytas į nepatogią situaciją. Labiau už viską nesinori to nejaukumo. Kaip
į tai žiūri savo kūryboje? Ir kaip stengiesi provokuoti
arba ne šias emocijas žiūrovo atžvilgiu?
Visą laiką galvoju apie žiūrovą. Tikrai neturiu tikslo
jo sugėdinti ar prišaukti gynybinę reakciją. Man asmeniškai nepatinka spektaklis, kuriame visi sėdi, o
prie manęs priėjęs aktorius tempia į sceną. Aš tampu išskirtinis, vienas tarp aktorių. Tačiau kai yra
minia, pavyzdžiui, ekskursija, ir gidas paprašo nufotografuoti visus prie bokšto – tuomet nėra jokios
gėdos. Manau, kad tiesiog yra skirtingi įtraukimo
lygmenys. Šiame spektaklyje yra tam tikrų užduočių, kurias atlieka žiūrovai, tačiau jos yra labai aiškiai suformuluotos. Tačiau čia veikia minia, ne individai. Peržiūroje dalyvavo mano bičiulė, kuri turi
didelę scenos baimę. Tačiau, gavusi užduotį nueiti
prie stalo ir ką nors nupiešti, kol kiti to paties nedaro, ji pasijuto atradusi kažkokių naujų jėgų. Niekada nemanė, jog gali būti prieš grupę žmonių ir viena kažką daryti, o šiame spektaklyje jai tai patiko.
Mano tikslas yra pasiūlyti žiūrovui naujų patirčių,
tačiau ne tokių, kurios jam įvarytų kompleksą neiti
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Teatras

į teatrą. Tiesa, aš visiškai suprantu, kad yra skirtingų
žiūrovų. Juk batai taip pat yra skirtingų dydžių, nes
tiesiog visi turi skirtingas kojas.
Aš jokiu būdu nekuriu absoliutaus teatro. Tokio net negali būti. Kaip nėra universalaus maisto
visam pasauliui. Tai tas pats, man atrodo, ir teatre.
Žvelgiant iš šiandienės perspektyvos, kokie iššūkiai
buvo didžiausi dirbant prie šio projekto? Kaip dabar
atrodo, su kuo buvo sunkiausia susidoroti?
Iš tiesų, šis projektas buvo sunkiausias, kokį man
teko įgyvendinti. Galvojant ir apie jėgas, kurias
skyriau šiam spektakliui, ir apie pamokas, kurias
teko išmokti – jos buvo įsimintinos. Darant eksperimentą, visada sužinai naujų dalykų. Prieš tai
atrodė, kad labai daug žinau šioje sferoje, bet, kai
pradėjome gilintis, tapo aišku, kad tai yra visiškai
neišnaršyti plotai. Ką reiškia teatras ir kaip kuriamas teatras be žiūrovo? Visi žiūrovai yra labai skirtingi, tad čia kyla klausimas, kaip rasti ir sukurti
kalbą, kuri būtų suprantama daugumai. Kaip parašyti aiškiai, bet trumpai, kad suprastų visi. Ieškojimas, kaip formuluoti, tikslių žodžių ieškojimas –
tai buvo itin sudėtingas dalykas. Tad tobulinimas
šios, mūsų vadinamos, socialinės simuliacijos, vyks
nuolat. Toks lyg update‘inimas. Nes tai yra labai
subtilūs dalykai. Norint išsiaiškinti, kaip žiūrovas
supranta, reikia siekti tikslumo. Manau, kad po
kiekvieno spektaklio aptarinėsim, kas įvyksta, o kas
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neįvyksta. Šis spektaklis bus labai gyvas procesas.
Kurdamas šį spektaklį bendradarbiavai su „Sirenų“
pasiūlytu mentoriumi Matteo Lafranchi („Effetto
Larsen“, Italija). Kaip jums sekėsi bendrauti, kokių
idėjų, impulsų atradote kartu?
Iš tiesų buvo labai įdomu. Tai, ką aš darau, galima
vadinti spektakliu be žiūrovų. Susirinkę visuomenės nariai patys sukuria kažkokį veiksmą. Matteo
labai daug dirba šioje sferoje, tad gavau labai daug
įvairių minčių, kai mes spręsdavome, kaip padaryti
vieną ar kitą sceninį sprendimą. Kadangi jis turi
labai daug patirties darbe su auditorija, sulaukėme
įvairių pasiūlymų, patarimų. Nors italų ir lietuvių
auditorijos tikrai skirtingos, tačiau yra tam tikrų
universalių dalykų. Matteo išties padarė nemažą
įtaką šiame mano darbe. Jis buvo tikras mentorius,
užduodamas teisingus klausimus, nesiūlydamas
tikslių atsakymų. Jis dalindavosi patirtimi, leisdamas spręsti man. Matteo atkreipė dėmesį į dalykus,
kuriuose aš neturėjau tiek patirties.
Koks bus šio spektaklio tolesnis likimas?
Manau, kad spektaklis tikrai gali gyvuoti. Matau
jį kaip spektaklį, tinkamą festivaliams, nes nebūtų
sudėtinga jį išversti ir pritaikyti užsienio publikai.
Ir forma, ir turinys yra gana unikalūs. Tad matau
šiam spektakliui erdvės teatro padangėje.
Parengė Ugnė Kačkauskaitė ir Rimgailė Renevytė
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Gaivus estiško meno gurkšnis
Lankydamasi kokioje nors užsienio šalyje,
stengiuosi užsukti ir į meno muziejų. Po kelių
apsilankymų Orhuso (Danija) modernaus meno
muziejuje ARoS įvardyčiau jį kaip favoritą. Negalėjau atsigrožėti stikline spalvota apvalia galerija
ant pastato stogo, iš kurios atsiveria žavūs miesto
vaizdai. Taip pat didžiulį įspūdį paliko modernusis Guggenheimo muziejus Bilbao (Portugalija).
Tačiau šiemet mus visus įkalinęs karantinas leido
apsilankyti tik arčiau esančiame meno muziejuje
Kumu (Talinas).
Kumu meno muziejus duris atvėrė 2006 metais ir pristato estų meną nuo XVIII amžiaus iki
šių dienų. Estijos meno muziejaus istorija prasideda nuo 1919 metų, kai paskelbta nepriklausoma Estijos respublika. Pirmaisiais meno namais
tapo Kadriorgo dvaro rūmai, pastatydinti Petro I
kaip jo vasaros rezidencija. Juose buvo įkurdinta

senųjų meno meistrų kolekcija. Tačiau laikui bėgant kolekcijai darėsi ankšta, nebuvo galimybės
eksponuoti po Antrojo pasaulinio karo sukurtų
darbų. Idėja statyti naują pastatą meno muziejui
gimė 1930-aisiais. Iš kelių architektūrinių pasiūlymų 1936 m. buvo išrinktas projektas nugalėtojas,
tačiau jis niekada nebuvo įgyvendintas, nes netrukus prasidėjo Antrasis pasaulinis karas. Prie Estijos meno muziejaus idėjos sugrįžta 1993-iaisiais.
Konkurse dalyvavo 233 projektai, o nugalėtoju
tapo suomių architekto Pekka Vapaavuori darbas.
Naujo muziejaus statybos pradėtos 2002-aisiais
ir baigtos 2006-aisiais. Statyba užtruko taip ilgai,
nes Estijos visuomenė karštai diskutavo, ar reikia
tokio didelio pastato. Kumu turėjo būti didžiausias modernus pastatas neseniai nepriklausomybę
atgavusioje Estijoje. Tačiau šiuolaikiniam menui
sparčiai modernėjant, randantis naujoms meninės
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raiškos formoms, reikėjo erdvių performansams,
videomenui, instaliacijoms pristatyti. Apskritimo
formos postmodernistinis pastatas kelia asociacijų su amžinybe. Vidinės ir išorinės pastato erdvės
puikiai suderintos, tad veiklos gali vykti ir viduje,
ir vidiniame kieme. Statinys iš kalkakmenio nedisonuoja su netoliese besipuikuojančiais barokiniais
Kadriorgo dvaro rūmais. Architekto pasirinktos
natūralios tradicinės medžiagos – dolomitas, medis, varis – kuria jaukumo ir šiltumo įspūdį. Be
to, pastatas puikiai pritaikytas ir ekspozicijoms, ir
įvairioms meninėms veikloms, yra erdvus ir leidžia
išvengti žmonių spūsčių.
2004-aisiais buvo paskelbtas viešas konkursas
muziejaus pavadinimui išrinkti. Nugalėjo Kumu –
žodis, sudarytas iš dviejų estiškų žodžių – kunst
(menas) ir muuseum (muziejus) – skiemenų dūrinio. Tačiau estai turi ir žodį kumu, kuris reiškia atsakymas, nuogirdos, gandai, tad visuomenei greitai
tapo priimtinas ir asocijuojamas su meno muziejumi. Muziejus greitai tapo populiarus, 2006-aisiais,
atidarymo metais, jį aplankė 228520 lankytojų,
2018-aisiais – 184403 lankytojai.
Kumu sukaupta turtinga klasikinio ir modernaus ikikarinio bei pokarinio estų meno kolekcija.
Trečio aukšto nuolatinė ekspozicija reprezentuoja
estų meną nuo XIII amžiaus iki Antrojo pasaulinio karo. Kaip šios ekspozicijos perliukus išskirčiau Estijoje gimusius dailininką Johanną Kölerį ir
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Henn Roode. Demonstraci

ja, 1965–1966

skulptorius Augustą Weizenbergą bei Amandusą
Adamsoną. Man nepaprastai gilų įspūdį paliko
būtent A. Weizenbergo skulptūros – jų ekspresija,
nuotaikos raiška ir preciziškas atlikimas. Jos labai
asocijavosi su antikinėmis graikų skulptūromis.
Ekspozicija labai turtinga: joje gausu ir realistinių portretų, peizažų bei natiurmortų, ir modernių
simbolistinių, kubistinių, siurrealistinių paveikslų,
poparto pavyzdžių.
Kumu vizitine kortele tapo per muziejaus atidarymą pristatyta Villu Jaanisso instaliacija Žuvėdra.

Villu Jaaniss. Žuvėdra. Instaliacija
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Ülo Sooster. Lūpos, 1964

Ilmar Malin. Mirštanti sau

Jüri Arrak. Objektai su vabzdžiais, 1967

Skulptorius pristatė 83 svarbių istorinių ir kultūrai
reikšmingų asmenų portretų kompoziciją, tarp jų
įkomponuodamas ir Tamaros Ditman Žuvėdrą.
Žymių žmonių galvos tarsi kalbasi tarpusavyje ir
choru prabyla į žiūrovą.
Žinome estus kaip santūrius šiaurietiško
būdo žmones, tačiau dailininkai trykšta emocijomis. Štai Konradas Mägi (1878–1925), tipiškas
XX a. bohemos atstovas, tikra neoekspresionizmo
žvaigždė. Neurotiška ir kontroversiška dailininko
asmenybė pripažino vienintelį gyvenimo impulsą – tapyti, tapyti ir dar kartą tapyti. Gyvendamas
Norvegijoje, dailininkas susižavėjo teosofijos idėjomis, jį užvaldė mintis, kad medituojant galima
patekti į aukštesniąsias sferas, esančias už realaus
pasaulio ribų. Savo vizijas dailininkas perkėlė į
paveikslus.
Išskirtinės XX a. penktojo dešimtmečio dailės
pasaulio asmenybės Olgos Terri (1916–2011) tapyba transliuoja žiūrovui plūstantį stalininės epochos nerimą ir baimę. Tamsaus kolorito paveikslai
perteikia uždaros, suvaržytos visuomenės nuotaikas. Stalino režimo metais dailininkė nedalyvavo
jokiose parodose.
Ülo Soosteris (1924–1970) buvo vienas iš
Tartu studentų dailininkų, 1949 metais ištremtų
į Sibirą. Grįžęs iš tremties, dailininkas apsigyveno
Maskvoje ir įsitraukė į eksperimentalistų sambūrį, septintame dešimtmetyje net tapo jo lyderiu.

lė, 1968–1969

Ü. Soosterio piešiniuose ir drobėse vyrauja kūno
dalių motyvai. Jo paveikslas Lūpos laikomas vienu
erotiškiausių Estijos mene. Dvi poros lūpų simbolizuoja du susijungiančius žmonių kūnus.
Ilmaras Malinas (1924–1994) yra vienas iš pirmųjų Estijos siurrealistų, iš naujo atradęs koliažo
ir asambliažo technikas. Nepaisant formalaus paprastumo, jo paveikslas Mirštanti saulė yra kupinas
daugiasluoksnių prasmių ir filosofinio simbolizmo,
tarsi sujungia mikro- ir makropasaulius.

Mari Kurisma. Geometrinis peizažas, 1988
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Malle Leis. Flora, 1968, drobė, aliejus

Grafikės ir tapytojos Malle Leis (1940–2017)
darbai išauga iš poparto ir XX a. septintojo dešimt
mečio ekspresionizmo ir perauga į konceptualųjį
meną. Dailininkė mėgsta šviesias, kartais nenatūralias spalvas, gėlių motyvus ir kuria rafinuotus,
atitrauktus, paveikius vaizdus. Vienas žymiausių
jos darbų Flora – dvimatis, be gylio iliuzijos, tačiau
subtilūs šakų ir lapų raštai perkelia žiūrovą į augalų
pasaulį. Vėlesniuose dailininkės darbuose įsivyrauja metafiziniai motyvai: kosmoso tamsybėse sklendžiančios figūros, žiedai ir kiti objektai.
Dar daugybė stebinančių, intriguojančių paveikslų lydėjo mane einant per šiuolaikinių Estijos
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tapytojų sales. Kai kurie paveikslai kėlė aliuzijų į
prancūzų ekspresionistus, kai kurie priminė garsųjį ispaną Salvadorą Dali, tačiau visuose buvo justi
Estijos dailininkų individualumas, savitas požiūris
į pasaulį.
O pirmasis Kumu aukštas skirtas kilnojamoms
naujausio postmodernaus meno parodoms. Ekspozicijos atspindi jaunųjų dailininkų ambicijas ir
inovatyvaus požiūrio interpretacijas. Mane pasitiko
apie kolonas besirangantys gigantiški sliekai, paskui
patekau į laužų fejeriją, o galiausiai galėjau pasimėgauti zefyrų kolekcija. Nustebino iš automobilių padangų sumontuotas krėslas, bet prisėsti nebandžiau.
Sužavėjo jaukus vidinis muziejaus kiemelis. Šiltas saulės nušviestas kalkamenis jaukiai spinduliavo šviesą sprogstančių medžių ir krūmų apsuptyje.
Ant pakopomis išdėliotų plokščių vaikams būtų
smagu pastrikinėti, kol tėveliai suloš šachmatų
partiją ar pasišnekučiuos apie meną. Čia man buvo
tikrai jaukiau nei mūsų „baltojoje gulbėje“ MO.
Į vartotojiškumą panirusioje mūsų visuomenėje kaip virusui plintant kičiniam popmenui tokie
meno centrai kaip Kumu Taline yra tikra atgaiva
sielai. Sveikintinas ir pavydėtinas Estijos vyriausybės ryžtas pasistatydinti tokį modernų meno centrą. Galbūt drąsios meninės veiklos Kumu meno
centre išaugins kūrybingesnę, jautresnę ir sumanesnę jaunąją kartą. Man net truputį pavydu...

MIELI PAŠVAISTĖS SKAITYTOJAI!
Kviečiame įsilieti į mūsų bendruomenę: siųskite mums savo rašinius, piešinius, nuotraukas.
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Parašykite, kokioje įdomioje šiuolaikinio meno galerijoje lankėtės jūs.
Bičiuliai, jeigu Lietuvos pašte užsiprenumeruosite Pašvaistę 2021 metams,
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I viršelyje – Justina Adomavičienė. Birth, 2019,
drobė, akrilas, 110x110 cm
IV viršelyje – Rokas Gelažius. Vasara telefone,
2020
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