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Pramuši ledą, rasi sidabrą, pramuši sidabrą, rasi 
auksą... Tik kaip tą ledą pramušti?

Velykos balandžio 1ąją su sniegu, o paskui 
vieną dieną mėnesio vidury užgriuvo vasara. O 
kad taip nutiktų ir jaunimo kultūriniame gyveni
me... Pašvaistės surengtoje diskusijoje apie jaunimo 
kultūrinę spaudą Pasišvaistymai su „Pašvaiste“ (žr. 
p. 44) norinčių diskutuoti buvo nedaug. Norinčių 
pažiūrėti į Kristijono Donelaičio Metų interpreta
cijas per baigiamąjį jaunųjų poetų ir prozininkų 
festivalio Literatūrinės Vilniaus slinktys vakarą buvo 
dar mažiau, nors buvo labai įdomių skaitymų (žr. 
p. 40).  Negali pasidžiaugti jaunųjų kūrėjų pasiū
lymais ir Pašvaistė.

Nejaugi dauguma kiurkso prie kompiuterių 
ir bendrauja per internetą? Ar gali 
toks virtualus bendravimas atsto
ti tiesioginį, žvelgiant pašnekovui 
į akis? Retoriniai klausimai. O gal 
kiekvienas atsakytume savaip. Tik 
statistika negailestinga: vis daugiau 
jaunų žmonių serga neuroze ar de
presija, vis daugiau savižudybių... 
Jaunimo linijos savanoriai teigia, 
kad laiku ištartas guodžiantis žodis 
padeda puolusiam į neviltį. O gal 
padėtų gera daina ar bendraamžio 
eilėraštis? O gal pačiam reikia para
šyti eilėraštį ar nupiešti paveikslą? 
O gal nulipdyti sniego fi gūrą, kaip 
tai padarė išradingas žmogus Šv. 
Velykų rytą Vilniaus Vokiečių gat
vėje? Atrodo, išeičių yra, tik reikia 
išlįsti iš įsiurbiančio interneto. Man 

Audronė Daugnorienė

Įšalas

jis kažkuo primena didelį prekybos centrą. Įeini, 
rodos, duonos, pieno, obuolių nusipirkti, o tau 
siūlo automobilių padangų, lėkščių, lūpų dažų ir 
dar bala žino ko. Mane tokie centrai varo į neviltį. 
Dar išlikę – nors labai nedaug – mažų cukrainių, 
prieskonių parduotuvėlių, kur pardavėjas žino, ką 
parduoda. Ne taip, kaip prekybos centre. Turbūt 
teko girdėti: „Ką aš žinau, koks to vyniotinio sko
nis, negi aš viską išragausiu!..“ O ant uniformos 
užrašyta: „Klauskite, aš galiu padėti.“ Ne, tie žmo
nės, didžiulės mašinos sraigteliai, padėti negali, 
jiems patiems reikia pagalbos. Vieni kitiems padėti 
galime mes, bendraminčiai, skaitantys, kuriantys ir 
susitinkantys per kūrybinius vakarus. 

Audronės Daugnorienės nuotrauka
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Vasario 8–kovo 13 dienomis Šiuolaikinio meno 
centre kiekvieną rytą kalendorius skelbė sekma
dienį. Tokios laiko tėkmės sutrikdymo kaltinin
kas – Donatas Jankauskas, parodą dedikavęs šven
tadieniui. Arvydas Umbrasas kultūros savaitraštyje 
Literatūra ir menas prisipažįsta šioje ekspozicijoje 
atradęs dar vaikystėje religijos įskiepytus pragaro 
baubus ir beprasmę prievartą, kuri pasitelkiama 
mažuosius pratinant lankyti Šv. Mišias. Kęstutis Ša
poka kultūros ir meno žurnale Kultūros barai sako 
skulptūrų ansamblyje įžvelgęs priešistorinių laikų 
gaivalą, komunikavimą su parodos lankytojais ir 
jau skiriamuoju menininko ženklu tapusią (auto)
ironiją. Deja, man, priešingai nei minėtiems recen
zentams, interpretuoti šią parodą – nemenkas iššū
kis, nes bet kokią analizę užgožia pojūčiai ir reakci
jos. Donato Jankausko objektai – tik tarpininkai, 
antraeiliai personažai, o visų kūrinių branduolys – 

Austėja Mikuckytė

Kai Dievas ilsėjosi, 
o Donatas Jankauskas kūrė

atmosferos koncentratas. Duonį pagrįstai galima 
priskirti psichologinio meno meistrų tipažui.

Jau vien įžengimas į Didžiąją parodų salę pa
reikalauja drąsos – prieblanda, rodos, rankomis 
apčiuopiama ir pasveriama drėgmė, lengvas šaltu
kas ir vakuuminė kurtinanti tyla plūsteli į veidą vos 
prisiartinus prie slenksčio. Šios „stichijos“ – lyg ap
sauginis ar kontrolierius: įleidžiami tik tie, kurie yra 
pasiryžę aukoti komfortą dėl kelionės į svaiginančią 
nežinią. Nugalėjęs abejones, ar nepražiopsojai užrašo 
„Pašaliniams įeiti draudžiama“, patenki į džiunglių 
tankmę. Jautiesi stebimas, nepageidaujamas svečias. 
Apsišarvuoji ramybe, ir tik tada išdrįsti akyliau pa
sidairyti. Taip, patekai į stilizuotą biblinę istoriją, į 
skyrių, kai Dievas atostogavo, o Donatas Jankauskas 
tęsė Aukščiausiojo darbą. Skulptūros tiesiog gigan
tiškos, priverčiančios pasitelkti tikimybių teoriją ir 
pasvarstyti, kokios galimybės, jog reinkarnavaisi į 
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Alisos Stebuklų šalyje kailį. Kailių, kad ir kaip būtų 
keista, čia nematyti. Visi laukiniai padarai pilki ir 
vientisi lyg cemente įkalintos pirmykštės būtybės. 
Vieni, rodos, iš praeities perkelti su jiems natūralia 
aplinka, kiti imituoja iškamšas, tretiesiems pastaty
tas paminklas. Pateikimo formų įvairovė liudija, jog 
visi šie gyviai eliminuoti iš skirtingų scenarijų. Staiga 
supranti, kur nejaukumo paslaptis – visi jie sustingę, 
o tu vienas slankioji kaip šešėlis, bet kartu ir tokie 
gyvybingi, jog, rodos, kiekvieną akimirką gali tapti 
pavojingi tavo plazdenančiai gyvybei. Eksponatai iš
dėlioti frag mentiškai ir chaotiškai, tad neatsargaus 
žingsnio atoveiksmis – susidūrimas su putplastinė
mis pamėklėmis. Imi nerimauti, kaip tektų jų atsi
prašyti, mat žodžiai šiame pasaulyje – bevertė diplo
matijos valiuta. Fotografuoti čia nevalia, nes blykstė 
erzina tuščias į tolį žvelgiančias žvėrių akis, pirmasis 
įspėjimas draugiškas – technika netikėtai išsikrauna. 
Net pats darbų autorius nesibrauna į intymią gyvū
nijos karalystę, atsisakydamas sekti muziejininkų ir 
(zoologijos) sodininkų pavyzdžiu – siluetai neiden
tifi kuojami ir nespraudžiami į ankštus pavadinimų 
ir metrikų rėmus. Tvyro sakrali rimtis, kurią trikdy
ti – šventvagiška ir ne mažesnė nuodėmė nei dirbti 
sekmadienį. 

Žemę šluojančios užuolaidos pakiša mintį – o 
gal tai spektaklis?.. Novatoriškas, avangardu pul
suojantis, koršunoviškas teatras? Praeities ir ateities 
istorinės akimirkos pažertos padrikai, nevaržant 
jų chronologine seka. Vienoje iš skulptūrų susilie
ja natūralistiškų griaučių siluetas su pramoniniu 
kampuotumu ir metalo žvilgesiu. Tai simbolizuo
ja dinozaurų išnykimą ir ne ką mažiau primityvių 
nei pastarieji mechanizuotų personažų atsiradimą 
fi lmų rinkoje. Paaiškėja, kad didysis centrinis kal
nas yra mieganti aptakių formų būtybė. Užsukę į 
jo vidurius, aptinkame kabančius rūkymo pažeis
tus plaučius. Besiglaustančios beždžionės gali pa
sakoti ir apie per kartas neišnykstančius žmogaus 
instinktus, ir apie švelnumą bei artumą, kurio 
poreikį jaučia visi gyvi organizmai. Moteriškesnių 
bruožų beždžionė stumia nuskeltą egzotišką vaisių 



Dailė

4

lyg dietos besilaikanti gražuolė. Vaisiai, padaryti 
iš buitinių medžiagų, imasi didaktikos apie šiuo
laikinio žmogaus racioną, savo maistingumu pri
menantį konteinerio meniu. Galbūt tai – improvi
zuotas uždraustas obuolys, plumptelėjęs iš Rojaus 
ir nenustojęs gundyti taisyklių laužymui. Minėtasis 
skeletas, boluojantis beždžionėlių fone, regis, taip 
pat plėtoja grožio industrijos sukeltas problemas ir 
siejasi su anoreksijos iškankintomis kanonų įkaitė
mis. Prie milžino Tonio iš serialo Sopranai lankyto
jas jaučiasi kaip skruzdėliukas. Ar tik ne taip eilinis 
žmogus jaučiasi prie pinigais aptekusiųjų ir ar tik 
ne nešvariais darbeliais užsiimantieji tokiais tam
pa?.. Kultinio serialo žvaigždė, iki kelių išsimur
džiusi purve, iš patirties sufl eruoja, jog sielos rūdžių 
ir pelėsių neužmaskuosi tviskančiais niekučiais ar 
suktais socialiniais manevrais. Šakos įsitvėręs di
džiaakis lemūras primena tuos paauglių pamėgtus 
tariamai juokingus vaizdelius, kuriais dalinamasi 
ir apie kuriuos kalbama, nes prasmingesnių temų 
savo minčių grojaraštyje vargiai atrandama, o kal
bėtis apie jausmus absurdiškai nemadinga. Karvu
tė čia, tarsi besišlapinantis šunelis, palieka balutę. 
Pieno. Graudžiai aptrupėjusi žalmargė, išlankstyta 
iš vielų, imituoja vis labiau robotizuojamas visas 
gyvenimo sritis. Nenustebčiau, jei artimoje ateityje 
būtų galima išsispausdinti kad ir pieno. 

Įžanginis bareljefas, vaizduojantis angelus, 
tramdančius žmogbeždžionę demonstruoja dažno 

asmens – kapitalistinio sraigtelio – esmę ir pama
tavęs reziumuoja, jog ne tokie jau šviesmečiai mus 
skiria nuo pirmųjų žmogaus evoliucijos etapų. 
Kiekvienas iš mūsų nešiojasi krislą laukinio elgesio 
modelių, tik tariamai humaniška kultūra priverčia 
žmones savo poelgius gražiai įvynioti į dangiškai 
moralų apvalkalą. Ši paroda kvestionuoja progre
so ir regreso sąvokas. Sugretinami tamsieji laikai 
su, giliau paanalizavus, neką šviesesne dabartimi. 
Taip, kaip parodos lankytojas suka ratus aplink 
ašinę uolą, tokia ir žmonijos retrospektyvos trajek
torija. Apsėsti godumo tobuliname save ir aplinką, 
kol staiga atsiduriame „prie suskilusios geldos“. 
Dvi gauruotos rankos, pramušusios lubas, taip pat 
bando pamokslauti ženklų kalba. Viena jų laikosi 
įsikibusi sijų tarsi bandydama nukelti stogą ir įleis
ti bent keletą spindulių į niūrią realybę, o kita beda 
į lankytojus pirštu ir tarsi pataria pradėti revoliu
ciją nuo savęs. Kita vertus, siunčiama žinutė mi
glota ir iliustruoja dar vieną nesėkmių šaltinį – ne
susišnekėjimą tarpusavyje, net vartojant bendrinę 
kalbą. Masyviąsias letenas pastebi tik skrupulesni 
stebėtojai, nepabūgę užversti galvas. Toks veiksmas 
turėtų tapti įpročiu. Dažniau ne žiūrėti, o matyti. 
Ne visa išmintis konvertuota į literatūrą, dalį jos 
galime pasisemti tik eksperimentuodami. Šios ins
taliacijos ir visos parodos koncepcija – rasti laiko 
dvasinei retorikai egzistencine tematika, suvokiant 
save laikotarpio vibracijų kontekste. 
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Kavinėje prie teatro aš matydavau jį jau beveik 
mėnesį. Užeidavo tuo metu, kai puošnios ponios ir 
pasitempę ponai eidavo iš spektaklių, tačiau kadan
gi pats būdavo vienas, spėju, jog ankstesnę vakaro 
dalį praleisdavo ne teatre. Nuo trumpų, tvarkingai 
kirptų plaukų nusiėmęs lengvą beretę, akivaizdžiai 
per šaltą šiuo metų laiku, jis prisėsdavo kur nors 
prie baro per vidurį, tačiau niekad nesulaukdavo 
kompanijos. Pora moterų bandė jį kalbinti, bet jas 
pabaidydavo, matyt, keistas jo akcentas arba keisti 
judesiai. 

Jis buvo it apgamas, ne spuogas, bet apgamas 
vidury kavinės; vieniši žmonės paprastai sėdi kur 
nors kampe arba prie baro, tačiau jis vakarus leis
davo per vidurį. Apgamas, kurį pamačius nevalin
gai žvilgsnis bėga į šoną.

Susipažinau su juo šitaip – kartą vienas senyvas 
aktorius, kuris mergindavo mane savaitgaliais, ger
damas degtinę prie aukšto tamsiai raudono, kaip 
ir visa kavinė, baro stalo, padovanojo du kvieti
mus į teatrą. Su juo eiti, žinoma, nesutikau, tada 
jis tiesiog paliko bilietus ir pasiūlė nueiti su kokiu 
draugu. 

Vaikino tuo metu neturėjau, pati nežinau kodėl. 
Draugės dažnai priekaištaudavo, jog vyrus keičiu 
kaip kojines. Beje, taip sakydavo minėtas užsienietis 
vienišius, jie kalba daug paprasčiau, tačiau galbūt jų 
tiesa. O kai įpranti kojines keisti dažnai, tai keisčiau
sia kas gali nutikti – avėti batus ant basų kojų. 

Senasis aktorius vaidino Martyno Liuterio lai
kų fi losofą, pasidabinęs morkinėmis pūstomis kel
nėmis ir poetiška skrybėle, jis porą valandų tingiai 
vaikščiojo po sceną, vangiai tempė žodžius iš savo 
paties lūpų. Nelabai jam sekėsi, bet bandė įpiršti 

Augustas Sireikis

Prižiūrėtojas

mintį, jog visa, ką ant scenos pasakė, egzistuoja ir 
mūsų, žiūrovų, galvose. Mačiau nedaug spektaklių 
(vyrai, su kuriais susitikinėdavau, dažniau mėgo 
koncertus), bet vis vien galėjau drąsiai sakyti, kad 
vaidinimas buvo niekam tikęs.

– Aš pats juo visiškai netikiu, – aiškino senas 
aktorius man apie savo personažą, kol tos pačios po
nios ir tie patys ponai gurkšnojo vyną po premjeros. 

– Ir vis vien renkatės vaidinti.
Nežinau, kodėl, tačiau jaučiausi viršesnė už jį, 

galinti sau leisti drąsų balso toną. Mačiau jį ver
kiantį ir besijuokiantį bepročio juoku, mačiau už
migusį ant stalo, nemačiau dramblių, su kuriais jis 
dainuoja, kai visiškai prisilaka, tačiau mačiau, kaip 
tokiomis akimirkomis blizga jo akys. 

– Na, taip reikia.
– Netikiu.
– Jūs teisi, jūs labai sumani, – kalbėjo jis ap

girtęs, – pats visiškai savęs nepateisinu. Ir žinote, 
kokia yra bjauriausia dalis?

– Nežinau, jūs pasakykit man.
– Nesikreipkite į mane „jūs“. Aš į jus kreipsiuos 

„jūs“, o jūs kreipkitės į mane „tu“, ar gerai? Ne pir
ma diena kalbamės. 

– Jūs nepaminėjot, kokia yra bjauriausia da
lis, – nesirengiau suteikti jam taip trokštamo sta
tuso.

– Kad ir toliau vaidinsiu tokius vaidmenis. 
Juokinga, nemanot? Esi senas, patyręs, daug matęs 
ir žinantis aktorius, tačiau prieš kažką, gal teatrą, 
gal save patį, prieš kažką nepažinto jauties mažas ir 
privaląs paklust Jo taisyklėms. 

Aš užsižiūrėjau į vyno taurę raukšlėtoj, žilais 
plaukais apaugusioj jo rankoj.
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– Nesikreipkit į mane „jūs“. Sakyk „tu“.
Tačiau tada aš jau nebegirdėjau, ką jis šnekėjo, 

nes žvilgsnį prikaustė vienišasis kavinės lankytojas. 
Nerangiai, lėtai dėliodamas kojas, jis apžiūrinėjo 
nuotraukas, kabančias ant kavinės sienų, ir atrodė lyg 
būtų aklas. Nematė puošniosios minios už jo, nematė 
nemokamo brangaus vyno, nežinau net, ar matė ne
spalvotas nuotraukas, velniškai geros nuotraukos ten 
kabojo, puikūs aktorių portretai. Vaikščiojo lėtai su
kabinęs rankas už nugaros, laikė jose rudeninę beretę 
ir, rodės, nei pasaulis jį mato, nei jis mato ką nors.

Aš priėjau ir užkalbinau jį. Pirmąsias kelias mi
nutes negalėjau susikaupti, mat pirmąkart išgirdau 
jo balsą, kaip jis taria vokiškus žodžius, ir supratau, 
jog užaugo, matyt, kažkur kitur. Rytų Europoj, 
bent pats taip sakė, nesiteikė nurodyti tiksliau. Jis 
kalbėjo fragmentiškai, retkarčiais užsikirsdamas, 
tačiau atrodė lyg ne todėl, jog neranda žodžio ver
timo atminty, o tiesiog mąsto, ką pasakyti. 

Huberto kompanija man buvo mielesnė nei 
seno aktoriaus. Žinoma, sukriošėlis buvo chariz
matiškas ir nenuspėjamas, o Hubertas atrodė kuk
lus, jo beretė tik keista, na, ir apskritai tinkamai 
apsirengti jis nelabai mokėjo, tačiau neatrodė, lyg 
nešiotų kokią paslaptį. Ir vis dėlto, suprasdama 
savo mintis, nesugebėjau suprasti savo jausmų.

– Ką jūs veikiat Frankfurte? – paklausiau jo ne
sistengdama kalbėti aiškiau nei paprastai, kai prisė
dom prie jo staliuko kavinėje. 

Užsieniečius paprastai žavi, kai kalbu greitai, 
jiems tai neįprasta, tačiau jo suvilioti, bent kol kas, 
nejaučiau noro.

– Aš buvau pasiųstas kaip mėgėjiškai teatro 
kritikas,– jis darė gramatines klaidas, – siunčiu 
straipsnius į gimtinę apie jūsų teatrą ir jo tradicijas, 
o jie išlaiko mane.

– O kaip? Tačiau, leiskit spėti, dar neradote 
savo vietos bendraminčių draugijoje?

– Ne, ne. Scena su manim nekalbėtų, jei atei
čiau ne vienas.

Sėdėjo užmetęs koją ant kojos, o rankose su
kiojo stiklą džino su švepsu. 

– O jūs seniai šitam bare dirbsit?
Jis atidarytas tik prieš pusantrų metų, pasikvie

tė mane nuo pat pirmų dienų, – reikėjo suprasti, 
kad jis būtent to klausia.

– Jūsų labai gražūs šviesūs ilgi plaukai. Labai 
mergaitiškai atrodo. Mano gimtinėj dauguma 
žmonių tokius turi, o čia – mažuma, – kukliai pa
sakė jis ir palietė ant pečių nukritusią sruogą. 

Kas tu, žmogau, per vienas? Tu nemoki vilioti 
moters, tu nemoki atrodyt vyriškas ir tvirtas, tačiau 
visiškai to nesuvoki, ir atrodo, lyg tau nerūpėtų.
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– Dirbdama visuomet susirišu į kuoduką. 
Tu kaip iš kito matavimo. Čia ne gymio reika

las, tu nesi tiesiog iš kitų namų. Jausmas lyg ne
turėtum namų, lyg ieškotum, labai jau nevykusiai 
ieškotum namų. 

– Gaila tokias sruogas kalinti, – jam visiškai ne
sisekė parinkti žodžius. 

– Ką jūs, Hubertai, veikėte anksčiau?
– Aš visai neseniai paleistas iš celės. Nežinau, 

ar supratot mano vokiškai. Neseniai tapau laisvas. 
Kažkoks vyras, kuriam greit sueis keturiasde

šimt, šąla vėjuotoj pūgoj stoviniuodamas vienišoj 
autobuso stotelėj palei milžinišką kalėjimą. Net ta 
stotelė turi daugiau draugų nei jis, kalėjime jį dul
kino visi iš eilės. Jis trypčioja, nedrįsta atsisėsti ant 
suoliuko, ne todėl, kad skaudėtų sėdynę, tiesiog 
nežino, kaip elgtis viešumoje.

– Pas jus tikrai galima rūkyti viduje? – nutrau
kė jis mano viziją, kai pamatė, jog pora žmonių 
paprašė peleninės. 

– Lankotės čia jau daugiau nei mėnesį ir ne
žinot?

– Kuklinaus pasiklausti. Jūs nieko prieš, jei aš?..
– Ne ne, į sveikatą. 
Hubertas išsitraukė cigarečių pakelį, pasiėmė 

cigaretę, ir pakelį įsidėjo atgal į vidinę švarko kiše
nę. It gėdydamasis. 

– Jūs labai populiari, kiek spėjau pastebėti. 
Lankytojai jus mėgsta labiau nei kitas barmenes. 

– Atleiskit, aš išsiblaškiusi visai. Jūs kalėjot?
– Kurį laiką, taip. 
– Už ką?
Jis ilgai traukė dūmą, o aš spėjau susiprotėti.
– Netaktiška, matyt, klausti, nesvarbu. 
Tą vakarą jis nesumokėjo už mane. Matydavau 

jį ir vėliau, tačiau, kol stovėdavau už baro, jis tik 
kaskart atėjęs palinksėdavo. Dabar žinojau, kad 
eina iš spektaklių, spėjau, jog,  kai kažką užsira
šinėja mažame sąsiuviny, matyt, tai – recenzijų ir 
straipsnių apmatai. Jis buvo teisus, vyrų dėmesio 
man niekada netrūko, juos žavėjo pats scenarijus, 
jog šalia manęs jie girti ir verkšlenantys, nuogos ša

limais sėdi jų problemos ir nereikia vaidinti džen
telmeno. Tačiau, nors Hubertas manęs netraukė, į 
merginimus ėmiau reaguoti atsainiau. Stebėjau jį, 
ne ištisai, žinoma, bet vis laužiau galvą, kaip vis 
dėlto viskas įvyko su tuo kalėjimu.

Juolab jaučiausi lyg mano vaidinimas už ilgo, 
stiklinėmis ir taurėmis pasidabinusio, visuomet 
drėgno, tūkstančio rankų kasnakt it kekšė nuglos
tyto stalo būtų veriamas jo kaip recenzento akies. 
Jauna aktorė vos pastebimai vis žvilgčioja kartkar
tėm, ar įtikinamai kuria priskirtąjį vaidmenį, o jis 
savo akimis neišduoda ničnieko.

– Ar turit artimų žmonių čia, Frankfurte, Hu
bertai?

– Jūs vienintelė, kurią pažįstu.
– O gimtinėje? 
– Nieko, ko dabar pasiilgti. Juk jie visi buvo 

taip pat kaliniai. 
– Aš nieko nesuprantu, jūs nepasakojat apie 

savo praeitį, o iš tiek, kiek apie ją kalbėjot, susidaro 
kažkoks pasakos įspūdis. 

– Ar pasakose nėra viskas gražu, Gražuole? – jis 
ir vėl bandė flirtuoti. Jam nesisekė. Ir vis dėlto šis 
netikras meilumas jam kažkuo tiko.

– Aš jūsų visiškai nesuprantu.
– Eime laukan, – išsivesdamas lauk iš baro, jis 

priglaudė ranką man prie liemens. 
Užsimaukšlino savo beretę ir šiek tiek susikūp

rino, jam turbūt buvo šalta. Ėjo tylėdamas ir vėl 
sunėręs rankas už nugaros, tačiau plačiai dairyda
masis. Akimis matuodamas rudus ir baltus sena
miesčio namus, lyg sveikindamasis su neseniai su
rastais draugais, jis žvelgė į juos pagarbiai ir kartu 
šiltai. Mums einant akmenimis grįstomis gatvėmis, 
lyg skaičiuodamas atkreipdavo dėmesį į kiekvieną 
plytelę, lyg sutikdamas buvusią meilužę, atsainiai 
nusišypsodavo kiekvienai skulptūrai.

Tau šis miestas patinka, ar ne?
– Žmonės – nelabai. Tačiau tai stulbinamai 

gražus miestas. 
Mes atėjom iki Römerio aikštės ir jis ėmė ieš

koti vietos išgerti.
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– Svarstai, kur susišildyti?
– Ne ne. Svarstau, kaip tau paaiškinti.
– Paaiškinti ką?
Jis išplėtė akis lyg kažką prisiminęs. Šiurkščiu 

delnu, kurio grubumą jutau net per pirštinę, paė
mė mano ranką ir nusivedė siauriausiu skersgatviu, 
kurio, rodės, dar nebuvau mačiusi.

– Kalėjime nebuvo taip blogai. Labai mažai 
vietos, tačiau ten visuomet pilna gyvybės. 

Hubertas žvelgė į triukšmingą barą, įrengtą 
aukšto namo kampe, viename skersgatvio atsišako
jimų. Gelsvą, blausiai apšviestą dviejų žibintų.

– Žmonės ten geria ir linksminas. Kartais dirba 
ir mokosi, tačiau tai daro tik laiko užmušimui. Pa
prastai jie ieško malonumų, kiekvienas savų, tačiau 
visi kuo daugiau.

Kai žibintai liko už nugaros, prilaikydamas ru
deninę beretę, jis pakėlė galvą į viršų. 

– Ten net gamtos yra. Šviečia žvaigždės, auga 
medžiai, bėga vanduo. Kai kuriuos žmones tai 
įkvepia, kai kurie išmoksta gamtą prisijaukinti. 

Tada suėmė delnais mano veidą ir aš išsigan
dau, jog bandys mane pabučiuoti. Tačiau jis pasu
ko mane į vieną iš gyvenamojo namo langų, pro 
kurį buvo matyti du viduje besimylintys žmonės.

– Kalėjime pasirinkimas nėra didelis, o kiek
vienas kaliniai velniškai išrankūs. Tačiau kartais 
jie randa intymumą. Lyg tai būtų kontrabandinė 
prekė, įvežama iš, niekas net nenorėtų žinoti, kur. 

Mes ėjom toliau ir aš po truputį ėmiau susigau
dyti, kurioje miesto daly esam. 

– Jis visai nebūtų kalėjimas, jei nekeltų priklau
somybės. Aš priklausomybių turėjau daug, daug 
buvo grotų mano celėj, kurios neleido ištrūkti. Są
moningai jos apsistatom, tu juk pati žinai. 

– O čia kitaip?
– Aš tiesiog perkėliau save į kitą kalinimo įstai

gą. Būti laisvam, nebežinau, ar moku tikėti.
– Labai graži istorija, – šalau ir buvau šiek tiek 

nusivylusi. Nežinia, ko tikėjaus, tačiau kai mudu 
išėjom iš mūsų baro, drebėjau visu kūnu. O dabar 
stovėjau susigūžusi, Hubertas atrodė nuobodokas, 

protingesnis nei paprastas vaikinas, su kuriuo su
sitikinėčiau, tačiau neturintis paslapties, kaip ir 
maniau. 

– O štai ten – tavo kalėjimas, – tarė jis atsivedęs 
mane ten, kur ir pradėjom savo kelionę.

Už ilgų langų tamsaus raudonio apsupty sėdėjo 
jauni ir seni vyrai. Keletas labai išvaizdžių meni
ninkų. Jie kuria tau dainas arba pagiriotais rytais 
tave tapo. Keletas rimtų verslininkų, kiek vyresnių, 
tačiau mokančių moteriai leisti jaustis moterimi. 
Visas tuzinas aktorių, su kuriais gyvenimas išsuka 
iš įprastinės vagos ir ima saldžiai svaiginti. Papras
čiau kalbant, tame bare sėdėjo mano celės prižiū
rėtojai. Aš savanoriškai uždariau save, o jie keitėsi 
pamainomis ir nebylaus mano prašymo klausyda
mi neišleido į laisvę.

Aš pati tai supratau, Hubertas tik suteikė for
mą mano mintims. Apskritai ėmė šnekėti mažiau, 
kavinėje prie teatro lankėsi rečiau, o nemačiusi jo 
porą savaičių aš kažkodėl jo pasiilgau. Šiaip ne taip 
sužinojau, kaip jį rasti. Sužinojau, kad jis iš tikrųjų 
dirba miesto pakrašty naujai įkurto kalėjimo pri
žiūrėtoju. Teatrą tiesiog mėgsta. Aš aplankiau jį 
darbovietėj ir nuo pat pirmo karto mes mylėjomės.

Frankfurtas jam patiko, tik draugų nenorėjo 
susirasti. O ir pati nuo tada, kai tapau jo meiluže, 
pamiršau kitus vyrus, primiršau draugus ir pažįs
tamus, primiršau miesto žvaigždes. Vaikščiodavau 
visuomet apsvaigusi ir mažiau rūpinausi savimi. 
Nebemokėjau ir dorai apsirengti, nebemokėjau su 
nepažįstamaisiais užvesti padorios kalbos. 

Jo darbe būdavo velniškai šalta. Du kieti kūnai 
susiglausdavo, per akimirksnį nuo pirmųjų aušros 
spindulių užmigdavo, tvirtai laikydami viens kitą 
glėbyje. Kalėjimo prižiūrėtojo celėj, nes tik ten at
rodydavo, kad kalėjimo iš tikrųjų nėra. 

Draugės man sakydavo, kad išlaisvėjau, tačiau 
tardavo tai itin piktai. Pati apie tai negalvodavau. 
Apskritai galvodavau daug mažiau. Tik retkarčiais 
susimąstydavau, kažin kaip atrodo miestai Rytų 
Europoje... 
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Vilniuje gyvena toks Levas Ž, kurio akis į akį 
nė nesu sutikęs, tačiau norisi familiariai jį vadinti 
tiesiog Levu, ne tik be pavardės, bet ir be Ž. Gal dėl 
to, kad nuotraukose jis vaizduoja mano mėgstamus 
trūnijančius daiktus, o gal dėl to, kad tos nuotrau
kos atrodo pažįstamos ir jau daug kartų matytos, 
pats Levas tampa seniai pažįstamu praeiviu gatvė
je. Fotografas nieko nebruka, visuomet jo miestą 
stebiu savanoriškai ir labai alkanomis akimis. Esu 
tikras, kad taip yra dėl Levo nuotraukų turinio. 
Na, sutikite, kad bordiūrai, sienos ir miesto gele
žis (dažniausiai sena geležis) mums visiems labai 
įprasta, tuos dalykus trypdami į gatves nebežiūri
me, pamatę nufotografuotus greitai „prasukame“ 
(čia dėl to, kad šiandien fotografijas dažniausiai su-
kiojame kur nors internete), o popierinėje spaudoje 
tokiems kadrams vietos, jei ir liko, nebedaug. 

Šitas tekstas yra skirtas vienai nespalvotai Levo 
nuotraukai (tiesa, visos jo fotografijos nespalvo
tos), kurios niekaip negaliu išplėšti sau iš galvos. 
Joje dominuoja geležinė, sovietmečio laikų vaikų 

Karolis Sabeckis

Levo Žiriakovo Vilniaus džeržgesiai

žaidimų aikštelės konstrukcija. Fotografija be pa
vadinimo, o skliausteliuose įrašytas žodis „kalniu
kas“. Paminėta ir data – 2010 metai, bet ji svarbi 
tiek pat, kiek vaizduojamo objekto įvardijimas... 
Tai galėjo būti ir Orwello 1984ieji ar fantastiniai 
laikai ateityje, kaip ir vaizduojamas objektas – 
gelžgalis, išplėštas iš savo „gyvenamosios vietos“, 
kažkieno gyvenimo ir vaikystės prisiminimų – api
bendrintas, atskiras, tačiau nekonkretus. Panašiai 
išplėšyti ir lyg ant operacinio stalo sudėti atrodo 
ir Alvydo Lukio objektai. Tačiau net ir „išplėšta“ 
konstrukcija po kurio laiko, susipažinus su ja, įgau
na savo veidą, tampa nebesupainiojama su niekuo 
kitu, tarsi mylimas augintinis, nepanašus į jokį kitą 
prašalaitį gatvėje.

Nežinau, kodėl Levas spustelėjo mygtuką, ko
dėl fotografavo būtent tai. Galimas daiktas, kad ir 
nenorėčiau sužinoti. Ilgiau pažiūrėjęs į šį jo nufo
tografuotą vaikų žaidimams skirtą, bet labai seniai 
užmirštą objektą, galvoje imu girdėti ne triukš
mingą, o nuotrauką papildantį džeržgesį. Panašų 
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garsą galėtų skleisti augančios medžio šaknys ar 
yrantis akmuo, rūdijanti geležis ar į kintančias oro 
sąlygas besitrinantis šaligatvis. Visa virtinė garsų, 
sklindančių iš šio vaizdinio, nė kiek negąsdina, vei
kiau sukelia tam tikrą nerimą, įtampą, sumišusią 
su mieguistumu. Štai taip – pagarba ir atsargumas. 
Sakoma, kad kai imi girdėti tai, ko nėra, vertėtų 
susirūpinti, bet aš ramus, nes tas tylus triukšmas 
man nesivaidena – jis yra Levo fotografijoje, nors 
girdi jį ne visi.

Bandydamas sugalvoti rimtų ir ką nors įtikinan
čių argumentų, kodėl jam taip prisireikė šitai nufo
tografuoti, o vėliau dar ir eksponuoti (dabar nebe
galiu negalvoti apie šį kadrą), išspaudžiau tik menką 
mintį apie tai, kad tai šiek įdomiau už tradicinį 
miesto reportažą, taip mėgstamą Sauliaus Žiūros ar 
Ramūno Danisevičiaus. Labai atsiprašau už aštrų 
palyginimą – minėti autoriai yra puikūs savo srities 
žinovai, tačiau šiandien pasirinkčiau nuobodžius ir 
kreivus Levo geležies ir žemės garsus, o ne smagias ir 
dviprasmiškas R. Danisevičiaus miesto scenas. 

Žinoma, negalėjau nepagalvoti apie Agnės 
Narušytės plačiai išnagrinėtą nuobodulį ir jo este
tiką. Labai panašiai į Levą, nuobodžiai „girgžda“ 
ir Raimondas Urbonas, Algirdas Šeškus, Vytautas 
Balčytis, net Gintauto Trimako ar Alvydo Lukio 
fotografijose galima rasti kažką panašaus. Tačiau 
man pasirodė, kad Levas nejaučia nostalgijos ar 
nuobodulio, nieko nekonceptualizuoja, neieško 

prasmių (bet ir apie beprasmybę čia kalbos nėra), 
jis net nebando kurti dokumentikos. Ir laikas ne 
sulėtėjęs, jis tiesiog sustojęs. Tiesą sakant, atrodo, 
pats vaizdas sustojęs ir suakmenėjęs, net be foto
grafijos pagalbos...

Atrodo, absurdiška lyginti šią Levo fotografiją 
su skulptūromis, bet pamėginsiu. Viename inter
viu jis minėjo didelį dėmesį teikiantis „gyvam“, 
popieriniam, fiziniam fotografijos kūnui. Su šiuo 
žaidimų objektu, nufotografuotu Levo, pirmą 
kartą susidūriau internete, vienos fotografų ben
druomenės tinklalapyje, vėliau mačiau ir čiupinė
jau (teatleidžia man parodos rengėjai ir galeristai, 
žinau, kad liesti nevalia, bet faktas, jog Levui buvo 
svarbus formatas ir fizinė fotografijos forma, mane 
privertė pačiupinėti) fotografiją, kabėjusią Vilniaus 
fotografijos galerijoje. Europos parke apsigyveno 
penkios M. Tendziagolskio skulptūros, pavadintos 
Mobile games, ir jos man pasirodė panašios į tai, ką 
pamatė Levas. Arba atvirkščiai. Tiesa, atvaizdo ir 
fizinio geležies gabalo, su kuriuo norisi žaisti (arba 
prisiminti laikus, kai labai norėjosi žaisti, bet nežai
džiau, mat buvo nedrąsu, bijojau netoliese tūnan
čios nesėkmės), skirtumas akivaizdus, tačiau šiuos 
objektus sieja tas pats triukšmas, kylantis kažkur 
pakaušyje ir atkeliaujantis iki kaktos, girdimas 
viduje. Ir norom nenorom neišvengiu tos keistos 
metalinės konstrukcijos didybės ir monumentalu
mo. O dar tas džeržgesys...
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Greitis

Lėtai, sakytumei – pavasario greičiu,  
suku lyg intakas kairys į gatvę Sėlių.  
Stiklai pažirę ant asfalto delno žėri  
it vakar būtų jais kas lesinęs paukščius  
ar tręšęs vystančią balkone gėlę.  
Ir priešais pamatau šnopuojant tamsų žvėrį,  
giliai įdubusias gelsvos ugnies akis,  
į plaukus mano krenta švino suodžiai,  
sustoja plaukę žmonės, debesys ir. Kirtis.  
Nubėga stuburu šaltumo raibulys –  
aplink vanduo, įkvėpt sunku, bet orą uodžiu  
ir drobė vaizdinių po siūlą ima irti.  
Tik veidas virš manęs palinksta toks gražus,  
verpetų upės išskaptuotas iš smiltainio  
ir, mano kaktą švelniai liežuviu palietęs,  
paragina balsu – atėjo laikas bust.  
Atsikeliu, aplinkui skubūs žmonės eina  
ir įžengiu lėtai į pirmą kovo lietų.  
––––  
Lėtai, sakytumei – pavasario greičiu.

Spalio žvėrys

medžioklė 

einu namo. tamsu ir šlapia.  
užnugary kažkas gatve  
prabėga vis. jaučiu kad stebi –  
po šlamančiąją spalio stepę  
taip vaikos valandas mane  
rausvais snukučiais klevo  
lapės.  

Mindaugas Kazbaris

vilkai 

kai pilnatis man virš peties  
o galvoje delčių delčia  
kam šitiek Viešpatie nakties?  
 
kai vilką mini – vilkas čia.  

tiltai 

ant senojo Žvėryno tilto  
netrūksta niekad šalto vėjo  
einu štai visas išplaikstytas  
truputį būklės nesvarios  
ir rodos šiandien tik lietus  
kryptingai veikia.  

migracija 

gėlių vazonai iš laiptinių  
migruoja kur šilčiau ir aš  
norėčiau nebebūt šitam  
tarpely tarp žiemos ir spalio.  

bitės 

pro šalį bitei skriejant  
matyt jau paskutinė –  
pagalvoju  
o ši turbūt apie mane  
taip pat  
nepagalvoja.  

paukščiai 

stebiu už lango keistą medį  
kurio viršūnėje keli  
pajuodę lapai pučiant vėjui  
pakyla garsiai krankdami  
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ir ratą virš namų apsukę  
ramiai nusėda gatvėj Sėlių.  

avelė 

einu Žvėrynu lyg avelė  
nebepajusdamas  
kaip spalį  
ir gatvės ir namai savieji  
ir visas miestas  
sužvėrėja.

Iš pokalbių

1. erdvės problema 

pasikalbam?  
paklausiau gal  
prieš valandą ar dvi.  
 
atvėso arbata –  
 
matyt ir vėl tyla  
ta mudviejų šiai kalbai  
per erdvi.  

2. pievos 

dažnai tau noriu pasakyt  
kodėl ir kaip.  
 
bet prasižiojus  
burnoje – tik smilgos  
šlama.  

3. lašo 

kas čia per žodis  
lašo formos  
kaklu tavuoju  
nusirito?  

4. gestų

tik duok man ženklą  
kad suprasčiau.  
 
ir laukiu nesuprasdamas  
kad tu tas ženklas.  

5. krosnys

geriausiai sekasi  
kalbėti apie niekus.  
 
taip per dienas  
namie ir gatvėse  
žarijos byra iš burnų.  
 
sakau – na viskas.  
pakalbam rimtai.  
 
vien pelenai  
vien pelenai.  

6. atsakas 

kalbėjau visąnakt  
be atsako  
ir tik ryte išvydau  
pro lūpas tavo  
išskrendant  
muselę.
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Trečią ir ketvirtą XX a. dešimtmečiais visa 
Amerika, iš tiesų ir visas pasaulis, buvo pamišęs dėl 
lėktuvų ir skrydžių. Iššūkių nebijantys lakūnai, pa
gerindami vis naujesnius rekordus, pavergė visuo
menės vaizduotę. Aviacija simbolizavo pabėgimą 
nuo pasaulietiškos kasdienybės ir viltį, jog šviesesnė 
ateitis bus sukurta technologijomis. Amerikiečiai 
negalėjo pasisotinti skraidymu. Skrajojantys cirkai 
pasirodydavo kiekvienoje regioninėje mugėje, o 
ilgųjų nuotolių lenktynės ir oro akrobatų pasiro
dymai atsidurdavo pirmuosiuose laikraščių pusla
piuose. Holivudas išpopuliarino didvyrio lakūno, 
gražuolio, vėjavaikio Pirmojo pasaulinio karo kario 
piloto idealą tokiuose kino sales perpildžiusiuose 
filmuose kaip Williamo Wellmano Sparnai ir Ho
wardo Hugheso Pragaro angelai. Nors šalis grimz
do į Didžiąją Depresiją, 85 milijonai amerikiečių 
vis dar rasdavo pinigų kas savaitę nueiti į kiną.

1919 m. niujorkietis viešbučio savininkas Ray
mondas Orteigas pasiūlė 25 tūkst. dolerių prizą 
tam, kuris pirmas perskris Atlantą bet kuria kryp
timi. Niekas nė nemėgino priimti iššūkio – tuo
metiniai lėktuvai neturėjo sąlygas atitinkančių 
techninių pajėgumų. 1924 m. Orteigas vėl pasiūlė 
prizą, tačiau tąkart šansas galiojo penkerius metus. 
Orlaivių pramonė nuo pirmojo Orteigo pasiūlymo 
neatpažįstamai pakito, tad daugybė žmonių ėmėsi 
varžytuvių, nors pavojus niekur nedingo – sudė
tingos oro sąlygos, nepatikimi lėktuvai ir primityvi 
navigacinė įranga sudarydavo begalę kliūčių vi
siems to meto pilotams.

1926ųjų pradžioje varžytis liko tik keletas rim
tų konkurentų. Tą rudenį René Fonckas, žinomas 
prancūzų asas, ir antrasis JAV karinio jūrų laivyno 

Hal Wert

Atskrend sakalėliai

komandos pilotas Lawrence’as Curtinas, ryžosi per
skristi Atlantą iš vakarų į rytus. Nelaimei, specialiai 
skrydžiui sukurto trijų motorų lėktuvo, kainavusio 
100 tūkst. dolerių, važiuoklė iširo dar neatsiplėšus 
nuo pakilimo tako. Sugriovęs pylimą prikrautas 
neapdraustas lėktuvas užsiliepsnojo, žuvo radijo 
operatorius ir mechanikas. Neilgai trukus garsus 
Arkties tyrinėtojas admirolas Richardas E. Byrdas 
paskelbė, kad su savo trimotoriu monoplanu Ame-
rica sieks laimėti apdovanojimą. Per bandomąjį 
skrydį 1927 m. balandžio 16 d. lėktuvas sudužo, o 
Byrdas ir antrasis pilotas buvo sužeisti.

Roosevelto oro uoste, Niujorke, Byrdas, Cla
rence’as Chamberlainas, Bertas Ascota ir kiek ma
žiau žinomas pašto lakūnas Charlesas Lindberghas 
tęsė savo lėktuvų bandymus. Pilotai laukė geresnių 
oro sąlygų, kol padidės tikimybė sėkmingai įgyven
dinti transatlantinį skrydį, tačiau visus apstulbino 
Charleso Nungesserio ir François Coli pakilimas 
biplanu L‘Oiseau Blanc 1927 m. gegužės 8 d. Šis 
lėktuvas arba nukrito į jūrą netoli Niufaundlando, 
arba sudužo prie Meino valstijos krantų. Kas įvyko 
iš tiesų, lieka paslaptis. Nungesserio ir Coli dingi
mas Roosevelto oro uoste esančias įgulas dar labiau 
paskatino siekti prizo.

Oro sąlygos išliko prastos, tačiau Lindberghas 
manė varžovus skrisiant tik saugiu, tinkamu oru, 
tad vienintelė galimybė laimėti – pakilti nedelsiant. 
Spaudai jis pranešė: „Koks žmogus gyventų be pa
vojų? Aš netikiu kvailystėmis, bet nieko neįmano
ma pasiekti visiškai nerizikuojant.“ Vieno variklio 
monoplanu Spirit of St Louis Lindberghas pirmasis 
perskrido Atlantą per 33 valandas 30 minučių ir 
30 sekundžių. Lakūnui nusileidus Le Bourget oro 
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uoste šalia Paryžiaus, minia pralaužė atitvarus ir 
apsupo lėktuvą. Lindbergho laimėjimas sukūrė vie
nišo piloto nepatikimoje mašinoje, metančio iššūkį 
gamtos gaivalams, kultą, kuris dominavo aviacijoje 
iki ketvirto dešimtmečio.

Lindbergho rekordas įkvėpė daugelį jo sekėjų – 
Wiley Postą, pirmąjį žmogų, kuris vienas apskrido 
Žemės rutulį 1933iųjų liepą, Ameliją Earhart – 
pirmąją moterį, perskridusią Atlantą 1932aisiais. 
Nepaisant to, 1926–1933 m. daugiau pilotų ir 
įgulų žuvo bandydami negu įveikdami Atlantą. 
Dažnai skrisdami po vieną, lakūnai pranykdavo 
vandenynų platybėse, pasmerkti vandens kapams 
ir užmarščiai.

Per šį aviacijos sąmyšį du lietuvių kilmės ame
rikiečiai pilotai Steponas Darius ir Stasys Girėnas 
irgi nusprendė išmėginti savo laimę. 1932aisiais 
jie pranešė apie savo troškimą be sustojimo nu
skristi atstumą nuo Niujorko iki Kauno, norėdami 
pagerinti Lindbergho skrydžio be sustojimo rekor
dą. Jiedu vylėsi atsidurti dėmesio centre ir taip pa
gerbti savo ilgai kentėjusią tėvynę, vėl tapusią ne
priklausoma šalimi, sukurtą pasibaigus Pirmajam 
pasauliniam karui.

Steponas Darius

Steponas JucevičiusDarašius gimė 1896 m. 
sausio 8 d. Rubiškės vienkiemyje, Šiaurės Vaka
rų Lietuvoje. Jo tėvas ūkininkas mirė, kai Stepo
nui buvo devyneri, motina daugiau nebeištekėjo. 
Netrukus šeima emigravo į Jungtines Amerikos 

Valstijas, 1909 metais persikraustė iš Niuarko 
Naujajame Džersyje į Bridžportą Čikagos pietinėje 
dalyje, kur būta lietuvių bendruomenės. Susižavė
jęs naujausiais aviacijos laimėjimais, Steponas su
sirado popamokinį pasiuntinuko darbą Orvilio ir 
Vilburio Raitų aviacijos parduotuvėje, šalimais Eš
burno aerodromo, vieno pirmųjų Čikagoje, įkurto 
1916aisiais. Aerodromas, greitai pamiltas lakūnų 
mėgėjų, tapo jų susirinkimo ir lavinimosi vieta.

Pirmasis pasaulinis karas, siautęs Europoje, 
amerikiečiams labiausiai asocijavosi su tranšėjomis 
Prancūzijoje ir Belgijoje. Lietuvių bendruomenei 
rūpestį kėlė vokiečių okupuota gimtinė ir joje iš
sikerojęs Vokietijos ir Rusijos konfl iktas, ribojęs 
Lietuvos valstybės atkūrimo galimybę. Po to, kai 
1917aisiais JAV paskelbė karą Vokietijai, Steponas 
metė inžinerijos studijas, pasikeitė vardą į labiau 
amerikietiškai skambantį Stephen Darius ir įstojo 
į Ilinojaus nacionalinę gvardiją. Fronte dirbdamas 
telefono linijos taisytoju, Darius dalyvavo daugy
bėje mūšių, taip pat ir Antrajame Marnos mūšy
je, jame buvo apnuodytas dujomis. Po 18 mėne
sių tarnybos kariuomenėje apdovanotas veteranas 
grįžo į JAV ir įstojo studijuoti inžinerijos Čikagos 
universitete.

1919aisiais Lietuva kariavo su bolševiki
ne Raudonąja armija, o 1920aisiais su Lenkija 
kilo kova dėl Vilniaus krašto. Lietuva, pasiryžusi 
nustatyti tokias sienas, kuriose „tilptų“ visi lietu
viai, stengėsi daryti įtaką sąjungininkams, kad šie 
Lietuvai perleistų Klaipėdą (Memelį) ir šalimais 
esančias teritorijas. Darius, padėjęs įkurti lietuvių–
amerikiečių karių aljansą, aktyviai įsitraukė į poli
tiką, stengdamasis pritraukti savanorių į Lietuvos 
kariuomenę. 1920ųjų rudenį jis grįžo į Kauną ir 
įstojo į karo mokyklą. Po 14 mėnesių, užsitarnavęs 
leitenanto laipsnį, jis padavė paraišką mokytis Oro 
pajėgų mokymo eskadroje ir buvo priimtas į elitinę 
programą. 

Tuo metu Tautų lyga ir prancūzų administra
cija atsainiai sprendė ant Baltijos kranto esančios 
Klaipėdos ateitį, spėliodami, ar miestas taps Lie
tuvos dalimi, ar laisvuoju miestu kaip Dancingas. 
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Tuomet Lietuvos valdžia nutarė vadeles imti į savo 
rankas ir išprovokavo maištą, apėmusį miestą ir 
tapusį neginčijamu Lietuvos valios ženklu ne
veiksnumo suluošintai Lygai. Darius per ofi cialias 
atostogas prisidėjo prie kelių šimtų obstrukcionis
tų, Lietuvos šaulių sąjungos narių, kurie įžengė į 
Klaipėdą kaip civiliai, nors ryšėjo ant rankų žalius 
raiščius. Sukilėliai miestą išlaisvino sausio 15 d. Po 
keturių dienų Lietuva aneksavo ginčijamą terito
riją. Už savo vaidmenį sukilime Darius buvo ap
dovanotas Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto 
Klaipėdos išlaisvinimo sidabro medaliu.

1927aisiais Darius buvo paaukštintas iki ka
pitono. Po septynerių metų tarnybos oro pajėgose 
jis nusprendė grįžti į JAV aplankyti giminių ir įver
tinti naujų galimybių. Nors žmona su naujagime 
dukra atsisakė lydėti Darių, šis pasiėmė vienerių 
metų atostogas, draugams iš būrio sakydamas, kad 
planuoja grįžti į Lietuvą. Keliaudamas į Ameriką, 
Darius atsitiktinai atsidūrė Paryžiuje būtent tą 
vakarą, kai Lindberghas baigė savo transatlantinį 
skrydį. Įkvėptas entuziazmo Le Bourget oro uoste, 
jis prisiekė sau vieną dieną pagerinti Lindbergho 
rekordą. Čikagoje Darius nusipirko orlaivį ir 
ėmėsi krovinių gabenimo. Verslo nesėkmė India
nos aerodrome privertė Darių parduoti lėktuvą, o 
1929aisiais jis pradėjo dirbti lėktuvų įmonei Bel-
lanca Čikagos priemiestyje.

Stasys Girėnas

Stanislovas Tomas GirskisGirėnas gimė 
1894 m. spalio 15 d. Vytogaloje, tuometinėje cari
nėje Rusijoje, netoli Dariaus gimimo vietos, Šiau
rės Vakarų Lietuvoje. Stanislovas buvo jauniausias 
iš 16 vaikų, kurių 12 mirė dar vaikystėje. Jo tėvas 
mirė 1904 m., o motina dviem metais vėliau. Bū
damas šešiolikos, nusprendė sekti paskui vyriausią 
brolį į Ameriką. Čikagoje trejus metus mokėsi kla
sikinio profi lio vidurinėje mokykloje. Vėliau gavo 
spaudos operatoriaus darbą laikraštyje Lithuanian 
News. Visuomet galvodamas apie savo pajamas, 
pakankamai sutaupė motorinei valčiai ir pradėjo 
pasiplaukiojimų Mičigano ežeru verslą.

Potraukis technikai Stasį natūraliai pastūmėjo 
prie skraidymo. Vos 1917aisiais JAV paskelbė pri
sidedanti prie Didžiojo karo, jis pasisiūlė tarnau
ti kariuomenėje, bet nebuvo priimtas dėl prastos 
sveikatos. Nepripažindamas sprendimo, nukeliavo 
į Sent Luisą, čia, pasivadinęs Stanley Girchu, perė
jo medicininę apžiūrą ir 1917 m. spalio 11 d. buvo 
paskirtas į 136osios armijos oro eskadrą, čia buvo 
apmokytas mechaniko amato. Nei Girėnas, nei jo 
būrys nebuvo išsiųsti į frontą ir visą tarnybos laiką 
praleido dviejuose Teksaso aerodromuose – Love 
Dalase bei Keli San Anronijuje. Paleistas iš tarny
bos 1919ųjų balandį, toliau dirbo spaudos ope
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ratoriumi. 1921aisiais kartu su keletu draugų iš 
santaupų įkūrė taksi kompaniją, kuri dirbo iki Di
džiosios depresijos ketvirto dešimtmečio pradžioje.

1924aisiais Girėnas ėmėsi mokytis skraidymo 
įžymiojoje H. C. Kellerio skraidymo mokyklo
je, Čikagos Cicerono oro uoste. Metų pabaigoje 
du naujokai pilotai, Girėnas ir jo švedas draugas 
E. Larsonas, nusipirko pirmąjį lėktuvą. Tuomet 
Girėnas prisidurdavo prie pajamų skraidindamas 
krovinius, keleivius ir pramogų ieškotojus iš Eš
burno aerodrome. Per vieną iš pirmųjų skrydžių 
drauge su Larsonu 1925 m. rugsėjo 20 d. lėktu
vas užgeso ir sudužo. Larsonas nebuvo sužeistas, o 
Girėnas susilaužė koją ir tris šonkaulius. Praleido 
ligoninėje devynias savaites, po to beveik metus 
reabilitacijoje.

Mokydamas Kellerio skraidymo mokykloje, 
Girėnas tapo puikiu pilotu, gebančiu atlikti triukus 
ir oro akrobatiką. Taip pat kaip ir Darius, jis daly
vavo daugybėje konkursų ir lenktynių. 1931aisiais 
laimėjo Amerikos Aviacijos legiono apdovanojimą 
už lėktuvo išjungtu varikliu nutupdymą mažoje 
ribotoje erdvėje iš 1000 pėdų aukščio. Tuo metu 
Steponas jau turėjo mechaniko, piloto ir krovinių 
piloto licencijas. Drauge su kitu žinomu lietuvių 
pilotu Antanu Mackevičiumi (Tony Mackowitz) 
Girėnas įsteigė G & M Flying Service kompaniją, 
nusipirko naują Parks P-1 orlaivį ir ėmė mokyti 
skraidymo Ešburno aerodrome.

Pasirengimas

1932aisiais savo sesers restorane South Hals
ted gatvėje, Bridžporte, Darius pagaliau susipažino 
su Stasiu Girėnu. Turėdami bendrą svajonę įveikti 
Atlantą, jiedu akimirksniu susibičiuliavo. Pirmos 
kartos imigrantai, neabejotinai gyvenę tik lietuvių 
bendruomenėse, abu siekė pripažinimo platesnia
me pasaulyje. Koks geresnis būdas įgyvendinti savo 
svajones galėtų būti negu rekordinis tarptautinis 
skrydis, kartu pagerbsiantis tėvynę? Nors sunkumai 
atrodė neįveikiami, jie nusprendė įgyvendinti svajo
nę. Lietuvių rašytojas Petras Jurgėla (Peter Jurgela) 
pažadėjo padėti reklama ir patarimais. Pirmiausia 
jis patarė Stasiui naudoti dalį tikrosios pavardės ir 
vadintis Girėnu, nes tai skambėjo lietuviškiau.

Tais pat 1932aisiais Darius pasiūlė kiekvie
nam skirti po 1600 dolerių ir nusipirkti 1929ųjų 
Bellanca Pacemaker CH-300 lėktuvą, skelbimas 
apie jo pardavimą ką tik buvo atsiradęs laikraštyje 
Chicago Daily News. Dažnai skraidydavęs būtent 
šiuo orlaiviu, Darius žinojo jo technines galimy
bes. Abu pilotai suprato, jog Bellanca reikės iš pa
grindų perdaryti, kad lėktuvas galėtų įveikti vande
nyną, o tai būsią brangu. Pirmieji bandymai surasti 
rėmėjų buvo nevaisingi, todėl galiausiai buvo nu
spręsta pasinaudoti Jurgėlos patarimu ir kreiptis 
į Čikagos lietuvių bendruomenę. 1932 m. liepos 
11 d. Čikagos lietuvių laikraščiai Draugas ir Žinios 
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išspausdino kreipimąsi, pavadinimu Mes skrisime iš 
Niujorko į Kauną. Po dviejų dienų Lietuvos kon
sulate bendruomenės vadovų ir verslininkų grupė 
įsteigė Transatlantinio skrydžio planavimo komite
tą, kuris sutiko remti „aviacijos dienas“ visos šalies 
lietuvių bendruomenėse. Per pirmą renginį dešimt 
tūkstančių žiūrovų užplūdo Harlemo aerodromą. 
Žerdamiesi sėkmės vaisius, Darius ir Girėnas paro
dė savo programą didžiumoje rytinių JAV miestų. 
Lėšų rinkimo kampanija atnešė 4200 dolerių, dau
giausia iš 1–3 dolerių aukų. Už 25 dolerių auką 
(stambią sumą vienais iš sunkiausių ekonominės 
depresijos metų) geradario vardas būdavo užra
šomas ant ritinio, nupiešto ant lėktuvo šono. O 
lietuviams mintis apie skrydį palengva tapo proga 
nacionalinei šventei abiejose Atlanto pusėse.

Surinkus pakankamai pinigų, 1933iųjų sausį 
Bellanca buvo išsiųsta į Čikagos municipalinio oro 
uosto dirbtuves pas pagarsėjusį lėktuvų kūrėją ir 
gamintoją E. M. Lairdą. Lairdas buvo sukūręs vie
nus greičiausių lėktuvų pasaulyje. Girėnas prižiūrė
jo procesą, kad būtų atliktas kapitalinis remontas: 
įstatytas naujas variklis, pailginti ir paplatinti spar
nai, sutvirtinta nusileidimo įranga, pritaisyti speci
alūs kuro bakai ir atnaujinti navigaciniai prietaisai. 
Darbų kaina viršijo surinktą sumą keliais tūkstan
čiais dolerių.

Darius, kęsdamas džiovą, leisdavo žiemas švel
nesnio klimato vietovėje. Kol Girėnas rūpinosi 
Bellanca darbais, Darius žiemojo Floridoje, čia 
daugybę valandų praleido skraidydamas naktimis 
virš vandenyno, tobulindamas navigacijos danguje 
įgūdžius ir ruošdamasis sunkiam skrydžiui. Porai 
teks orientuotis pagal žvaigždes, o priešingu atveju 
vadovautis aklais spėjimais, paremtais apytiksliu 
greičiu ir skrydžio kryptimi. 1933iųjų pavasarį, 
sušvelnėjus tuberkuliozei, Darius atrodė sveikas.

Vasaris atnešė gerų žinių, nes ir JAV, ir Lietu
vos paštai pilotams oficialiai leido gabenti paštą. 
Vienas laiškas kainavo 2 dolerius ir turėjo ypatin
gą proginį ženklą. Tačiau viena rimta problema 
išliko – koks turėtų būti orlaivio pavadinimas? Iš 
pradžių Darius ir Girėnas pasiūlė lėktuvą pava

dinti Lithvega (Lietuvos žvaigždė), bet Lithuanian 
News žurnalistas Antanas Vaivada pasiūlė suteikti 
lotynišką vardą Lituanica. Vardas iškart prigijo ir 
gegužės 6 d. Dariaus mama „pakrikštijo“ lėktuvą 
ant municipalinio oro uosto pakilimo tako. Dieną 
prieš tai atsisveikinimo bankete Bridžporte dosnūs 
mecenatai paaukojo pakankamai pinigų padengti 
trūkstamą sumą. Gegužės 7ąją Lituanica buvo nu
skraidinta į dar vieną labdaringą vakarą Niuarke, 
Naujajame Džersyje. Kitą rytą lėktuvas trumpam 
užsuko į Floydo Bennetto oro uostą Brukline.

Kaip Niujorko miesto svečiai, lakūnai buvo ap
gyvendinti Half Moon viešbutyje Koni saloje. Tada 
Dariui ir Girėnui prasidėjo ilgas laukimo etapas, 
kol pagerės oro sąlygos ir bus parengti dokumentai 
skrydžiui. Planas pakilti gegužės 20ąją, norint pa
minėti Lindbergho skrydžio metines, nepavyko. Pi
lotai kasdien susisiekdavo su dr. Jamesu H. Kimbal
lu, kuris vadovavo JAV Meteorologijos biuro stočiai 
Bateri parke, Manhatane. Dienos virto savaitėmis, 
savaitės mėnesiais, bet audringi Šiaurės Atlanto žie
mos orai nekito. Birželio viduryje prie jų prisidėjo 
Wiley Postas, ketinęs vienas savo lėktuvu Winnie 
Mae apskristi aplink pasaulį per šešias dienas. Tri
julė puikiai sutarė, guosdami vienas kitą dėl netin
kamų oro sąlygų. Suderinta ir kasdien išbandoma 
Lituanica naktimis buvo saugoma angare Nr. 7. 
Postas savo dienas leisdavo panašiai – taisydamas ir 
tikrindamas savo lėktuvą. Tačiau Winnie Mae buvo 
neabejotinai pažangesnis lėktuvas už Lituanica. O 
leidimai, reikalingi norint skristi virš šalių, įtrauktų 
į Dariaus planą, niekaip neatėjo. Kita vertus, nė vie
nas iš pilotų nesijaudino, nes abu turėjo JAV pasus 
ir Lietuvos bei Vokietijos vizas. Kur kas svarbesni 
pasirodė senkantys pinigai. Dalis lietuviškos spau
dos ėmė tvirtinti, kad skrydis per Atlantą buvo tik 
afera. Lakūnai jautė besikaupiantį spaudimą.

Makabriškas skrydis

Liepos 14ąją po devynių savaičių Niujorke 
daktaras Kimballas pagaliau pranešė, kad kitądien 
„oro sąlygos palei Amerikos krantus bus palankios, 
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silpnas lietus pastebėtas Atlante, bet vėjas palan
kus, nors oras Europoje nenuspėjamas“. Kai 11ą 
valandą vakaro Darius ir Girėnas tarėsi su įgula, ar 
derėtų skristi rytoj, suskambo telefonas. Tai buvo 
Lituanica mechaniko, sužinojusio, kad Wiley Pos
tas ruošiasi pakilti ankstų kitos dienos rytą ir skris
ti į Berlyną, skambutis. Naujiena užvaldė jųdviejų 
protus. Jei Postas skrenda, ir jie skris rytojaus rytą.

Kai Darius ir Girėnas apie 4.30 val. ryto atvyko 
į aerodromą, mechanikai ruošė lėktuvą planuoja
mam 40,5 valandų skrydžiui – 32 galonai tepalo, 
779 degalų, iš kurių 135 buvo supilti į 5 galonų 
talpos skardines ir sustatyti už pilotų sėdynių. Į 
lėktuvą sukrauta sumuštinių, vandens, kavos, vai
sių, kvorta viskio, cigarečių, kramtomosios gumos, 
šiltos striukės, skirtos skrydžiui, ir žibintuvėliai. 
Nedidelė prašalaičių grupė susirinko stebėti Pos
to pakilimo. Nė vienas iš jų nežinojo, kad Darius 
ir Girėnas taip pat rengėsi pakilti, jų ruoša sukėlė 
įtarimų. Kamantinėjami aerodromo darbuotojai 
bambėjo, kad lietuviai planuoja bandomąjį skrydį. 

Likus beveik valandai iki Posto pakilimo, iš 
Paryžiaus atėjo kablograma, pranešanti apie pavo
jingą audrą, besitelkiančią prie Viduržemio jūros 
ir judančią šiaurės link. Postas apskaičiavo, jog su 

Vegos 180 mylių per valandą greičiu jam prireiks 
maždaug 24 valandų, kad pasiektų Berlyną ir ne
patektų į audrą. Johnas Heinmulleris iš Nacionali
nės aeronautikos asociacijos, nutuokdamas lietuvių 
pilotų ryžtą sekti Posto pėdomis, informavo, kad 
lėtesnė jų Bellanca, esant ekstremaliai meteorolo
ginei padėčiai, sunkiai pasieks Europos krantus. 
Kodėl Darius ir Girėnas nepaklausė šio patarimo, 
nėra žinoma. Galbūt Darius atsiminė Lindbergho 
pastebėjimą: „Koks žmogus gyventų be pavojaus?“

5.10 val. ryto Wiley Postas pakilo. Truputį 
vėliau nei po valandos Darius ir Girėnas įlipo į 
gausiai prikrautą orlaivį. Brooklyn Times žurnalis
tas G. D. McLeanas rašė, kad Darius „linktelėjo 
mechanikams, jog šie patrauktų Bellanca ratų 
trinkeles, ir privertė didžiulį oranžinį lėktuvą su
riaumoti“. Pusiaukelėje ant pakilimo tako lėktuvas 
trumpam atsiplėšė nuo žemės ir vėl ją palietė. Li
kus tik dešimčiai pėdų, lėktuvas palengva kilo į orą, 
bemaž liesdamas įlankos bangas. Lituanica pakilo 
aukštyn ir pradingo už rytų horizonto. Taip pra
sidėjo kelionė, trukusi 37 valandas ir 11 minučių, 
per kurią buvo nuskrista 6411 mylių (tuo metu an
tras pagal kelią be sustojimo atliktas skrydis). Virš 
Niufaundlando pilotai išsiuntė žinutę, kurioje tvir

Paminklas S. Dariui ir 
S. Girėnui Marquette 
parke, JAV
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tino, kad viskas gerai. Vėliau iš jų negauta jokių ži
nių. Kita vertus, abu lakūnai žinojo, kad, pasiekus 
Europos krantus (žinoma, jei taip įvyktų), jiems 
pakaks kuro pasiekti Kauną. Vėlų liepos 16osios 
vakarą, skrendant virš Škotijos, Darius orlaivio 
žurnale pažymėjo, jog Lituanica pateko į prasto 
oro zoną. Tai buvo paskutinis įrašas. Atrodo, pi
lotai stengėsi aplenkti audrą. Tą vakarą, apie 11ą 
valandą, lėktuvas buvo pastebėtas virš Starogardo 
netoli Dancingo – jis skrido šiaurės rytų kryptimi. 
Vėliau lėktuvą matė 120 mylių atstumu į šiaurę 
nuo Berlyno. Smarkiai lyjant, tirštuose debesyse ir 
varno juodumo tamsoje ryškiai oranžinis orlaivis 
suko ratus pažeme. Po pusvalandžio lakūnai bandė 
nutūpti ten, kas, jų manymu, buvo tuščias laukas 
netoli Kudamo kaimo Vokietijoje. Bellanca nupjo
vė beveik 200 pėdų medžių viršūnių ir trenkėsi į 
miško paklotę.

Tuo tarpu 25 000 žmonių minia susirinko Kau
no oro uoste pasveikinti lakūnų, bet audra stiprėjo, 
žaibai vis nušviesdavo dangų, o lėktuvas nesirodė. 
Minia jautė, kad įvyko kažkas siaubinga. Stengda
masi sumažinti įtampą, minia užtraukė seną lietu
vių liaudies dainą Atskrend sakalėlis. Ankstyvą kitos 
dienos rytą atėjo žinia, kad grybauti išėjusi moteris 
iš gretimo kaimo rado Lituanica nuolaužas. Darius 
buvo nusviestas veik 10 pėdų nuo lėktuvo. Girėno 
kūnas liko kabinoje. Abu žuvo lėktuvui atsitrenkus 
į žemę.

Kai vietinės valdžios atstovai atvyko į įvykio 
vietą, nedidelė grupė suvenyrų medžiotojų rankio
jo lėktuvo dalis. Nacių smogikai aptvėrė katastrofos 
vietą ir nedelsdami įvedė tvarką. Stengdamasis di
plomatiškai įsiteikti Lietuvai, Hitleris įsakė kūnus 
pašarvoti Soldino koplyčioje, o karstus uždengti 
didelėmis nacių vėliavomis bei apiberti gyvomis 
gėlėmis. Liepos 19ąją smogikų garbės sargyba 
palydėjo kūnus į Štetiną, iš ten su didele pompas
tika palaikai buvo perkelti į trijų variklių lėktuvą, 
priklausiusį Deruluft1 oro linijoms. Nuo Lietuvos 
sienos karinių oro pajėgų lėktuvai palydėjo Darių 

1  „Deruluft“ – SSRS ir Vokietijos oro linijų bendrovė – 
vert. past.

ir Girėną namo, čia juos pasitiko 50 000 gedėto
jų. Kitą dieną vykusios valstybinės laidotuvės buvo 
gausiausios šalies istorijoje. Manoma, kad apeigose 
dalyvavo 60 000 žmonių, o 30 000 žiūrovų ste
bėjo laidotuves iš kiekvienos geresnio matomumo 
vietos. Po laidotuvių laukta, kol bus pabaigtas gra
nitinis mauzoliejus Kauno katalikų kapinėse, ir 
1937 m. lapkričio 1 d. lakūnų kūnai buvo pagul
dyti amžinojo poilsio į stiklu dengtus bronzinius 
karstus, kad juos matytų lankytojai. JAV surinkti 
pinigai panaudoti Art deco stiliaus paminklui, pa
statytam 1935ųjų liepą ant Market parko kampo, 
Čikagos lietuvių bendruomenės širdyje. 1939ųjų 
Niujorko pasaulinėje mugėje Lietuvos paviljonas 
buvo skirtas Dariui ir Girėnui. Metams bėgant iš
kilo daugiau paminklų lakūnams atminti.

Modernus mitas

Jei Darius ir Girėnas būtų pasiekę savo tikslą, 
jie būtų užsitarnavę staigių, nors veikiausiai trum
palaikių, liaupsių, bet mirtis jiems suteikė amži
ną garbę. Su avarijos priežastimi siejama daugybė 
spekuliacijų: mechaniniai trukdžiai, žaibas, prastas 
matomumas, nuovargis arba tarp lietuvių ypač 
paplitusi versija, jog naciai pašovė lėktuvą, nors 
tyrimai parodė, kad ant nuolaužų kulkų žymių 
nerasta. Kitas gandas išpopuliarėjo tarp prietarin
gųjų – tikima, kad tamsoje švytinti miškų dvasia 
Žiburinis pakilo nuo žemės ir nusitempė lėktuvą 
žemyn.

Nelaimingas dviejų pilotų skrydis tapo patrio
tiniu kovos ir aukos simboliu mažai šaliai, kurios 
naujųjų laikų istorija apibūdinama siaubingomis 
kančiomis didesnių ir stipresnių kaimynų, linkusių 
viešpatauti, išnaudojimą ir aneksiją. Darius ir Gi
rėnas – neatsiejama Lietuvos istorijos dalis, tautos 
didvyriai atmintyje ir dainose, įamžinti pašto žen
kluose, monetose ir banknotuose. Lituanica skry
dis amžiams liko tautos simboliu.

Pagal History Today parengė ir išvertė 
VyTENIS JUOzAS DEIMANTAS
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Amerikiečių istorikas Davidas Frickas yra gerai 
žinomas bendros Lenkijos ir Lietuvos valstybės XVI 
ir XVII a. istorijos, literatūros ir kultūros tyrinėtojas. 
Kalifornijos Berklio universiteto profesorius jau greitai 
viešės Vilniuje pristatydamas savo knygą apie gyveni-
mą XVII a. Vilniuje („Wilnianie, Żywoty siedemnas-
towieczne“, 2008), o kol kas galima trumpai žvilgtelė-
ti į šį ankstyvųjų moderniųjų laikų Europos pakraštį, 
pasiremiant „Pašvaistei“ lietuviškai adaptuotu moks-
lininko tekstu, pristatančiu savo tyrimų lauką, tekstu, 
kuris gal ir nepasiūlo teisingų problemų sprendimo 
būdų šiandienai, tačiau verčia susimąstyti ir parodo 
daug kam nežinomą praeities Vilniaus veidą.

Ieva Mažunaitytė

Kaip galima pastebėti iš tų laikų sujudimų, 1640-
ieji buvo kertinis lūžis Vilniaus (konfesinių bendruo-
menių) istorijoje. Maždaug tuo metu tarpkonfesiniai 
ir tarpetniniai smurto protrūkiai dramatiškai išaugo: 
po kai kurių įvykių, sėkmingai įrodinėta, jog kalvinis-
tų bažnyčios, mokyklos ir ligoninės buvimas katalikų 
bažnyčių ir vienuolynų kaimynystėje kelia grėsmę ci-
vilinei tvarkai, todėl kalvinistai buvo išvaryti už mies-
to sienų. Liuteronai atvirai apšaukti bevaliais, žmonų 
valdomais, neišsilavinusiais, godžiais vokiečių juok-
dariais; totoriai buvo pašiepiančios kampanijos, kuri 
siekė kelti abejones jų ribota integracija lenkiškoje–
lietuviškoje visuomenėje, objektas; žydai keletą kartų 
buvo viešai užpulti gatvėse ir poleminiuose trakta-
tuose. Traukimasis iš Rytų slavų ortodoksijos tęsėsi, 
ir rusėnai (beje, sudarę didžiąją dalį Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštystės žemių gyventojų), likę ištikimi 
Konstantinopolio patriarchui, buvo vis dažniau 
vaizduojami kaip Abiejų Tautų Respublikos išdavi-

David Frick 

Vilnius 1640: sąveikaujančios tautos, 
tikėjimai ir kalbos 

kai; Ortodoksų Bažnyčios, kuri buvo viena iš lyderių 
šioje kovoje paskutiniuosius 20 metų, transformacija 
į unitų tikėjimą virto skandalinga ataka prieš graikų 
katalikus ir ji (Ortodoksų Bažnyčia) viešai „atsivertė“ 
į Romos katalikybę. 

Šis neabejotinai teisingas ir tuometę realybę at-
spindintis padidėjusios įtampos ir nesutarimų vaiz-
das galėtų būti lyginamas ir su kitu, kuriame maty-
tume ne ką kitą, kaip bendradarbiavimą ir sutarimą, 
nepaklūstantį įvairioms riboms ir nusistatymams. 
Religinių nesutarimų amžiuje Vilnius buvo unika-
lus ne tik Abiejų Tautų Respublikos, bet turbūt net 

Lukas Gelumbauskas. M. K. Čiurlionio menų gimnazija, 8 kl., 
2009 
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ir Europos kontekste. Iki Respublikos pabaigos čia 
greta vieni kitų harmoningai, o kai kada ir nelabai, 
gyveno totoriai, žydai, Romos katalikai, Graikų 
apeigų katalikai (unitai), Graikų ortodoksai, liute-
ronai ir kalvinistai, kurie visi mėgavosi (arba bent 
jau galėjo reikšti pretenzijas) tam tikromis įstatymo 
nustatytomis protekcijomis ar privilegijomis. Šiam 
gana prieštaringam vaizdiniui taip pat būdingi ir 
kiti ypatumai: nenutrūkstantis veikimas ir pagarba 
miesto tarybos liuteronų ir Graikų ortodoksų na-
riams ir burmistrams; faktas, jog miestiečiai ir kil-
mingieji savo turtą testamentu palikdavo įvairioms 
bažnyčioms ir ligoninėms, net tada, jeigu jos buvo 
valdomos „opozicijos“; miestiečių ir kilmingųjų san-
tuokos, taip pat su skirtingą tikėjimą išpažįstančiais 
buvo dažnas reiškinys; daugelis gildijų ir cechų dali-
josi įtaką tarp skirtingų konfesijų meistrų ir amati-
ninkų; ypatinga tai, jog net ir ne katalikai ir toliau 
siuntė savo sūnūs į jėzuitų mokyklas, nes „jie ten 
gerai moko“; jog miesto valdžia siekė pažaboti bet 
kokią religiniu pagrindu kurstomą nesantaiką; kad 
lenkų ir vokiečių liuteronai gyveno Vokiečių gatvėje 
net iki pat Antrojo pasaulinio karo; visos konfesijos 
ir toliau vaidino svarbius vaidmenis miesto gyveni-
me. O net ir už miesto sienų esantys „prakeiktieji“ 
kalvinistai sugebėjo tuoj pat persiorganizuoti ir prie 
pat jų tęsti savo ganytojišką veiklą.

Mano tyrimo tikslas – rasti Vilniaus vietas, ku-
riose skirtingos tautos, konfesijos ir kalbos susidūrė, 
ir gyveno viena šalia kitos, darniai ar konfliktiškai. 
Naudojuosi krikštų metrikomis, mokyklų, mišrių 
santuokų, cechų, brolijų, prievolinių ir laisvų bažny-
čios lankymų, viešų procesijų, teismų bylų duome-
nimis, vyraujančiais stereotipais viešajame diskurse, 
ligonių ir vargšų globa, laidotuvėmis. Siekiu bent 
maža dalimi atkurti to meto sąveikaujančių tautų, ti-
kybų ir kalbų visuose socialiniuose sluoksniuose Vil-
niuje ankstyvaisiais moderniaisiais laikais vaizdinį. 
Remiuosi – bet dar labiau joms prieštarauju – dviem 
istoriografijos tradicijomis: viena, kuri savo dėme-
sį telkia į nesantaiką lenkų ir lietuvių visuomenėje 
ankstyvuoju modernybės laikotarpiu, ir kita, kuri 
koncentruojasi ties konfesinę toleranciją studijuo-
jančiais istorikais teoretikais ir praktikais. Šia pras-
me mano studija yra pagrįsta tiriamąja ir polemine 
literatūra, sudarančia konfesinių sąveikų Lietuvoje 
istoriją. O jei trumpiau, aš siūlau religinę-istorinę 
miesto geografiją ankstyvosios moderniosios Euro-
pos pakraštyje, kuriam buvo būdinga neįprastai di-
delė tikėjimų įvairovė, kuri, be kita ko, sugebėjo rasti 
būdus, kuriais buvo įmanomas legalus ir įteisintas 
(nors ne visada be įtampos) ilgalaikis tautų, tikėji-
mų, kalbų sambūvis.

Parengė IEVA MAŽUNAITyTĖ

Agnė Žiūkaitė. M. K. Čiurlionio 
menų gimnazija, 8 kl., 2009
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***

Aš išmokau pasveikinti Grožį. 
Arthur Rimbaud

Dabar aš jus, mieli vaikai, pamokinsiu, tad įdėmiai 
klausykit ir darykit, kaip Jurgelis sako. Pagrindinis 
meno tikslas – sveikinti Grožį ir būti jo pasveikin
tiems. Tam reikia suprasti, kas yra Grožis ir kaip jį 
deramai sutikti. Šiais hipsterių, a la menininkų, 5 
šlovės minučių laikais vis sunkiau atpažinti Grožį 
bei jo pavidalus (dažniausiai jis slapstosi, dangs
tosi, lieka nepastebėtas, užgožtas), o atpažinus 
būtina kuo delikačiau pasikviesti svečiuosna. Su 
Grožiu privalu elgtis mandagiai, pagal visas etike
to taisykles, nes gali būti, kad šis nedažnas svečias 
liks nuviltas ir daugiau nebeužsuks į jūsų kuklų 
būstą. Būkite itin atsargūs, nes Banalybę gan leng
va supainioti su Grožiu, ji gali iš pirmo žvilgsnio 
neatsargiam namų šeimininkui pasirodyti kaip 
maloniausias svetys, o tuomet ši nedorėlė ims ma
nipuliuoti jūsų svetingumu ir pasiliks ilgam arba 
net užims jūsų jaukią svetainę amžiams. Grožį 
sutinkant reikia iš anksto pasiruošti, susitvarkyti, 
išnešti šiukšles, išvalyti dulkes, išsiurbti kambarius, 
nes juk būtų labai nemalonu, jei pats Grožis ju
mis pasišlykštėtų ir daugiau niekada nebeužsuktų. 
Jis labai įnoringas, tad stenkitės patenkinti visus 
jo įgeidžius ir jums bus atsilyginta. Pavaišinkite 
skaniausia arbata ar gardžiausiu vynu (pamatysite, 
visa tai atsipirks). Tik nepersistenkite. Bendraukite 
kuo mandagiau: „į sveikatą“, „prašau“, „ačiū“, 
„nėr už ką“. Tik nepersistenkite. Dalykite kom
plimentus. Elkitės su juo kaip su geidžiama mo

terimi. O po to, kai jis įgaus pasitikėjimą jumis ir 
bus prijaukintas it Mažojo Princo lapė, įkalinkite jį 
žodžiuose, drobėse, kadruose, popieriuje, marmure 
(taip leisite ir kitiems juo pasidžiaugti) arba tiesiog 
grožėkitės vienas pats, kad ir laikinai – buvimas su 
Grožiu svarbiausia. 

Simonas Bernotas

***

Nustebimas yra filosofijos šaknis.
Paul Tillich

Visiems žinoma ir kaip tik todėl primintina tiesa. 
Nustebimas yra ir gyvenimo šaknis. (Jaunas filo
sofijos studentas dabar būtinai man atitartų, jog 
gyvenimas ir yra filosofija, o filosofija – gyvenimas, 
nes filosofija pagaliau yra viskas, kas mus supa.) 
Stengiuosi neužmiršti, jog vieni svarbiausių daly
kų gyvenime yra mokėti stebėtis ir mokėti stebinti. 
Juk iš vienintelio „ak“ gali rastis poezijos knygos, 
filosofijos veikalai, kino filmai, paveikslai. Pasak 
Lewiso, draugystė prasideda nuo nusistebėjimo: 
„Kaip, tu irgi?“ Kol viską priimame kaip savaime 
suprantamą dalyką, tol nemąstome, nustebimas 
inspiruoja galvoti ir ieškoti, aiškintis. 

Rasa Milerytė

Apie tai, kas gražu ir teisinga
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***

Šiuolaikinę poeziją pavadinčiau pseudomorfoze. Tai 
proza, įsprausta į poetinę formą. Poezijos pavasaris 
tampa prozos pavasariu. Eilėraštyje girdžiu eiliuotą 
eseistiką, apsakymus, įvairius siužetus, nutikimus. 

Regimantas Tamošaitis

Viena jauna bičiulė, siuntusi eilėraščius jaunųjų 
filologų konkursui, užsiminė, kad vienas komisi
jos narys labai vertina jos tekstus, nes šie yra įdo
mūs. Suabejojau tokiu vertinimu. Ar poezija turi 
būti įdomi? Man regis, ko jau ko, o įdomumo jai 
nereikia. Įdomūs turi būti prozos tekstai, filmai, 
žmonės, o poezija visų pirma turėtų pasižymėti 
psichologine gelme. Neneigiu, kad būsenų fik
sacija vidine eilėraščio forma turėtų būti kažkuo 
įdomi, tačiau įdomumas neturėtų tapti svarbiausiu 
kriterijumi vertinant eilėraščius. Tuo tarpu, ypač 
jaunų autorių, eilėraščiai vis įdomėja. Greitai ne
beišsiteksime žanruose arba keisime eilėraščio api
brėžimą. Eilėraščiu galėtų būti vadinamas tarpinis 
žanras tarp prozos ir poezijos – tai tekstas, kuriam 
būdinga eilėraščio forma, tačiau turinys – prozos. 
Poezija – nuo siužetų, pasakojimų išlaisvintas teks
tas. Retas ir labai vertingas tekstas.

Rasa Milerytė

***

Vienintelė nuodėmė yra vagystė. Visos kitos nuodėmės 
yra nukrypimai nuo vagystės. <...>

Kai žmogų nužudai, pavagi jo gyvybę <...> pava-
gi žmonos teisę į vyrą, atimi iš vaikų tėvą. Kai pame-
luoji, pavagi kažkieno teisę į teisybę. Kai sukčiauji, 
pavagi teisę į dorumą.

Khaled Hosseini

Mano nuomone, ši rašytojo Khaledo Hosseini 
knygoje Bėgantis paskui aitvarą išsakyta mintis 
taik liai nusako nuodėmės esmę. Daugelis mūsų va
gystę laikome turbūt ne tokia rimta nuodėme, kaip 

kitos. Tačiau pasirodo, kad daugelis nuodėmių 
savo esme yra būtent vagystės. Mes diena iš dienos 
atliekame šią nuodėmę, to net nepastebėdami. Va
giame laiką, sveikatą ir pagaliau – patį gyvenimą. 
Ne tik iš kitų, bet ir iš savęs. Apiplėšiame save dirb
dami nemėgstamus darbus, neskirdami laiko nei 
sau, nei artimiesiems, o savo laisvalaikį leidžiame 
pavogti televizoriui arba alkoholiui. Meluodami, 
veidmainiaudami ir konformistiškai prisitaikyda
mi atimame iš visuomenės galimybę pasidžiaugti 
mūsų unikalia asmenybe ir tikruoju „aš“. 

Valentinas Kulevičius

***

Niekas, gimęs skraidyti, nebus patenkintas šliaužio-
damas.

Helen Keller

Šią mintį aptarti labiausiai tinka prisitraukiant 
H. Keller gyvenimo kontekstą. Būdama vos de
vyniolikos savaičių, Helen Keller susirgo smegenų 
karštine, ir ši liga iš jos atėmė klausą ir regą. Gydy
tojai nematė galimybių grąžinti šias jusles. Ilgainiui 
Helen Keller tapo kaprizinga, irzlia mergaite. Tėvai 
pasamdė dukrai auklę, kuri, nekreipdama dėme
sio į šios kaprizus, ėmėsi mokyti mergaitę skaityti 
Brailio raštą ir atrado unikalų būdą susikalbėti: ji 
išmokė Helen suprasti kitų tariamus žodžius lie
čiant kalbančiojo lūpas ir jaučiant jų vibracija. 
Šitaip, būdama devyniolikos, Helen gebėjo ben
drauti keliomis skirtingomis užsienio kalbomis. 
Ji buvo pirmasis visiškai aklas ir kurčias žmogus, 
įgijęs aukštąjį išsilavinimą. Helen tapo išsilavinu
sia, išmintinga moterimi. Jos gyvenimo pavyzdys 
parodo, kiek daug gali pasiekti žmogus. 

Iva Medverytė

Skiltį parengė Rasa Milerytė
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Tapti profesionaliu teatru ir atsikratyti kartais prime-
tamos mėgėjų teatro etiketės – tai, atrodo, vienas svar-
besnių GILDO ALEKSOS uždavinių. Kauno 
jaunimo teatro trupės „TEATrONAS“ įkūrėjas ir 
režisierius, šią specialybę studijuojantis Lietuvos mu-
zikos ir teatro akademijoje, jau ketvirtus metus, kaip 
pats sako, ieško individualios teatro kalbos bei raiškos. 
Apie trupės veiklą, tikslus ir teatro bei publikos san-
tykį su režisieriumi kalbasi LINA GIrSKYTĖ.

Nuo trupės „Teatronas“ įkūrimo praėjo ketveri metai. 
Ar tikėjotės išlikti tiek laiko?

Visada žinojau, kad nenustosiu režisuoti, nors su
pratau, kad trupės nariai nuolat keisis. Vis dėlto 
pastaraisiais metais susiformavo stabilus kolekty
vas, ir manau, kad su jais eisime toliausiai. Žinoma, 
niekada negali būti tikras, kad visa truks amžinai. 
Tačiau dabar beveik visi trupės nariai studijuoja 
arba ketina studijuoti teatro specialybes, be to, su
tampa mūsų nuomonės apie tai, koks turėtų būti 
teatras. Visi sutinkame, kad nesame amatininkai, 
kad turime nešti konkrečią idėją. Juk svarbiausia 
ne butaforija ar blizgučiai – be jų visuomet galima 
apsieiti. Svarbiausia kalbėti apie tai, kas patiems iš 
tiesų svarbu. 

Kokiu laimėjimu labiausiai didžiuojatės?

Didžiausias laimėjimas, manau, ir yra ta susifor
mavusi trupė bei joje vyraujanti atmosfera. Toks 
mūsų gyvenimas – bendraujame, analizuojame 
matytus spektaklius, skaitytas pjeses, patys statome 
spektak lius, ieškodami savo teatro kalbos bei raiš

kos. Kai imamės naujos medžiagos, ieškom idėjų 
ir jas rutuliojam, nejaučiame trinties – suprantame 
vienas kitą iš pusės žodžio. Be to, laikomės taisyklės 
sakyti viską į akis, nes apkalbos ir nutylėjimai – di
džiausia grėsmė teatre, kaip ir bet kuriame kolek
tyve. Jiems esant kurti sunku – scenoje aktoriai 
jaučia, kad partneriai nėra jiems atviri, tai pajusti 
netrunka ir žiūrovai.

Kuo bandote nustebinti žiūrovus?

Apskritai pastebime, kad vienintelis dalykas, dar 
galintis šokiruoti žiūrovą – tai nuoširdumas. Sce
noje būta visko: pjaustymųsi, keiksmų, nuogo 
kūno, net lytinių aktų. Tai žmonių nebešokiruoja, 
tad tiesiog stengiamės scenoje būti kiek įmanoma 
švaresni. Galų gale norisi pateisinti ir savo pavadi
nimą – Teatronu senovės Graikijos teatre vadinta 
žiūrovų vieta. Stengiamės kalbėti su žiūrovu apie jį 
patį, apie tai, kas jam opiausia. 

Praėjusių metų gruodį su spektakliu „Juoko akade-
mija“ dalyvavote paramos akcijoje. Kaip ir kam kilo 
ši mintis?

Patys nieko neplanavome ir nesisiūlėme. Ketino
me gruodį apskritai nerodyti spektaklių – tai toks 
metas, kai žmonėms rūpi kiti dalykai. Akcijos Pasi-
dalink savo šiluma atstovai paprašė pagelbėti ir ne
atsisakėme. Mane labiausiai papirko tai, kad akcija 
skirta vaikams. Tiesa, spektaklis buvo labai sunkus, 
vaidinau sirgdamas. 

Prie akcijos prisidėjote tik parodydami spektaklį?

Dar bendradarbiavome su užsieniečiu Concertino, 
kuris užsiima Lietuvoje kol kas nepopuliaria veik

„Svarbiausia viską daryti 
švaria sąžine“
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la: jis yra ligoninių klounas ir improvizacijomis 
linksmina sunkiai sergančius ligonius. Moksliškai 
įrodyta, kad juokas gali veikti kaip terapija, kuri 
padeda pasveikti. Suorganizavome Concertino ap
silankymą Kauno klinikose, kurio metu sergantys 
vaikai jam deklamavo eilėraščius ir skaitė pasakas – 
visiškai nesvarbu, kad klounas nesuprato lietuviš
kai. Toks susikalbėjimas primena situaciją teatre, 
kuriame visuomet yra du frontai. Vieni žmonės 
aklai palaikys visą tavo veiklą, kiti bet kokiu atveju 
sumaišys tave su žemėmis. 

Kuriuo frontu verčiau pasitikėti?

Nepalaikau nė vieno. Man svarbiausia – viską 
daryti švaria sąžine. Visomis išgalėmis stengiausi, 
kad klinikose gulintiems vaikams būtų gera, kad 
jų Kalėdos būtų šviesesnės, o mano sąžinė švari. 
Paradoksalu, kad pačiam Kalėdas teko praleisti li
goninėje. 

Ar turite nusistatę tikslinę auditoriją, kuriai kuriate?

Daugiausia kuriame jaunimui. Laikausi nuosta
tos, kad negaliu kurti vyresniems žmonėms nei aš 

pats – nesu išgyvenęs tiek, kiek jie, nežinau, kas 
jiems skaudu, kas priimtina.

Prieš porą metų interviu teigėte, kad „Teatronas“ – ne 
teatras, o trupė. Dar negalvojate apie savo teatrą?

Net jei turėsime savo teatrą, aš visuomet tvirtinsiu, 
kad esame trupė. Mūsų repertuaras, meniniai tiks
lai yra nukreipti ne į masinį žiūrovą – norime teat
ru kalbėti apie tai, kas įdomu ir svarbu ir mums, 
ir visam jaunimui. Pirmasis dabartinės trupės 
spektaklis – absurdo komedija jaunimui Antiar-
hatai – buvo savotiškas trupės pažaidimas, charak
terių pajautimas, o dabar neriame į psichologiją, 
kuriame kraštutinius personažus ir nelengviname 
sau užduočių.

Dėl savo teatro – žinoma, kad svajojame jį turė
ti – tokiu atveju išsispręstų vietos spektaklių repe
ticijoms problema. O ir žiūrovai žinotų, kur mūsų 
ieškoti, nes dabar visi spektakliai rodomi skirtin
gose erdvėse. Kino centre romuva pamatę mūsų 
spektaklį Juoko akademija, žiūrovai nesupranta, 
kad tai yra Teatrono spektaklis, parodytas romu-
vos patalpose. Dažnai atsiranda nesusipratimų, kai 
mums priskiriama kitų ten pat pasirodančių kolek
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tyvų (Užupio teatras, raganiukės teatras…) veikla 
arba jiems mūsiškė. 

Ką kuriate šiuo metu?

Statome naują spektaklį Ipolitas, kurio premjera – 
balandžio 20 dieną Kauno kameriniame teatre. 
Spektaklio pagrindu tapo Fiodoro Dostojevskio 
romanas Idiotas. Remiamės Ipolito Terentjevo is
torija, kuri teatro inscenizacijose paprastai užmirš
tama. Tai keista – juk knygoje yra 30ties puslapių 
Ipolito monologas, vadinasi, režisieriai ignoruoja 
tai, kam pats rašytojas suteikė daug vietos ir reikš
mės.  Spektaklyje pirmiausia kalbame apie proble
mišką aktorių ir žiūrovų santykį. Pagrindinė idė
ja – žmonės nebeturi vertybių, idealų, jiems nebėra 
į ką stiebtis. Tai teatrą įveda į visišką destrukciją, 
nes nebėra kaip ir apie ką kurti. Ir aktoriai, ir žiū
rovai ateina į teatrą su savo patirtimis ir proble
momis, tad pasiekti tiesioginį ryšį ir rasti bendrą 
kalbą yra beveik utopinė užduotis. Vertybės padėtų 
sukurti ryšį, vienytų žiūrovą su aktoriumi. Tai labai 
liūdnas spektaklis, tačiau ne pesimistiškas.

Vadinasi, vilties jame yra?

Taip, nors ji kiek komplikuota. Didžiausia tragedi
ja yra tai, kad žmonės spektaklyje tampa ne aplin
kybių, o savo pačių aukomis. Išprievartavimai, 
sumušimai, sužalojimai – visuomet yra vilties tai 
pamiršti ir nebepatirti, o nuo savęs nepabėgsi, vi
suomet kartosi tas pačias klaidas. Čia panašiai kaip 
religijoje – žmogus nueina išpažinties, tačiau ją at
likęs ir toliau elgiasi taip pat.

Kokie jūsų trupės tikslai? Ar jie kitokie nei kūrybos 
pradžioje? 

Turime vadybinių ir kūrybinių tikslų. Vadybiniai – 
norime turėti pastovią darbo vietą ir kad vadybinės 
problemos kūrybą ne apribotų, o padėtų jai augti. 
Reikia turėti savo infrastruktūrą, kuri padėtų len
gviau kurti ir galėtume plėsti repertuarą.

Pagrindinis kūrybinis tikslas dabar yra įveikti 
psichologinį žanrą. Taip pat bandome atrasti savo 
dramaturgiją, drauge neapsiribojame kažkieno už
rašytais tekstais. Planuojame dirbti su žmonių atsi
minimais, užrašinėti ir jungti jų fragmentus. Mūsų 
uždavinys – atrasti tiesą, nes kūrinys parašytas, is
torija įvykusi, o pasakojimas yra subjektyvus.

Pirminis tikslas, galima sakyti, nepasikeitė – 
juk norėjome įkurti trupę, kuri statytų spektaklius 
jaunimui. Dabar Lietuvos teatruose atsiranda ne
blogų tokiai auditorijai skirtų spektaklių, bet vis 
dar išlikę daug tokių, kurie kalba apie jaunimą, 
nors iš tiesų jauno žmogaus neveikia. Todėl ir 
ėmėmės tokios užduoties: priartinti teatrą prie jau
nimo, interpretuojant kad ir tą patį Dostojevskį. 
Tiesa, nesiekiame padėti žmonėms išprusti, nors, 
žinoma, būtų džiugu, jeigu jie skaitytų Dostojevs
kio kūrinius.

Galbūt yra žmonių, kuriems norisi padėkoti?

Labiausiai dėkoti turbūt turėtume sau patiems – 
niekas mums nieko nesiūlė ant lėkštutės, patys 
turėjome dirbti ir dabar tie žmonės, kurie nesava
naudiškai prisidėjo kuriant Teatroną, tapo trupės ar 
jos vadybos dalimi. Iš teatro profesionalų tekdavo 
išgirsti daugiau neigiamų atsiliepimų, net jei tie 
profesionalai nebuvo matę nė vieno mūsų spek
taklio – tai dėl to, kad dar esame neprofesionalai. 
Suprantu tokią poziciją – esu matęs jaunimo teatro 
kolektyvų, kurių pasirodymai greičiau primindavo 
primityvią saviraišką, o ne teatrą. Tačiau mes ju
dame į priekį, lygis auga, spektaklių daugėja. Tarp 
profesionalų gal tik vienas žmogus nustebo, pagyrė 
ir padėjo. Ir dabar atsiranda žmonių, kurie stebisi, 
kad mes kuriame teatrą savo noru, niekieno never
čiami.

Tiesa, mums labai padeda kultūros centras 
Tautos namai, kuris yra laikini mūsų namai. Su jais 
tikrai sėkmingai bendradarbiaujame.
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ArTŪrAS ŽABAS – BEISSOUL – lyg gai-
vaus oro gurkšnis šiuolaikinės muzikos pasaulyje. 
Lietuvoje, kurioje šiandien vis dar neretai vaikomasi 
pigaus populiarumo, šis žmogus – visiška priešingy-
bė. Išskirtinio tembro savininkas, dažnai pristatomas 
kaip baltaodis, turintis juodaodžio vokalą, teigia, jog 
be meno savo gyvenimo nė negali įsivaizduoti. Vai-
kinas Lietuvoje išpopuliarėjo pasirodęs  atrankoje į 
2012 metų „Euroviziją“. Kaip tik tada ir aš išgirdau 
šį žmogų dainuojant pirmą kartą, ėmiau domėtis jo 
kuriama muzika. Dabar šis atlikėjas man yra vienas 
iš muzikos autoritetų. Dėl to nusprendžiau pasikal-
bėti su Artūru ir sužinoti daugiau apie jo muzikinės 
karjeros pradžią, jos vystymąsi ir požiūrį į Lietuvos 
kultūrą. Išgirdau ir patarimų jauniesiems muzikan-
tams. Kalbino VAIDA MATIJOŠKAITĖ.

Kada pradėjote domėtis muzika, ją atlikti ir kurti?

Muzika pradėjau domėtis būdamas septynerių. 
Labai daug ir dažnai klausydavausi senų vinilinių 
plokštelių (nuo senųjų rusų romansų iki grupės 
ABBA ir Ella’o s Fitzgerald) namuose pas senelius. 
Pats kurti muziką pradėjau būdamas aštuoniolikos. 
Tai buvo laikotarpis, kai norėjau išbandyti save 
visapusiškai kiekvienoje meno srityje: ir dailėje, 
ir vaidyboje, ir muzikoje, bet galiausiai pasirin
kau teatrą ir muziką. Kūrybinį impulsą labiausiai 
sustiprino studijos Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje, kur studijavau aktoriaus specialybę. 
Vis dėlto stengiausi nuošalyje nepalikti ir muzikos, 
todėl labai dažnai vakarais namuose ką nors para
šydavau.

„Visada eikite tik pirmyn!“

Visos Jūsų dainos turi tam tikrą mintį, išliekamąją 
vertę, kiekvienas žodis yra prasmingas. Kas Jus įkve-
pia kūrybai?

Į kiekvieną naują darbą stengiuosi sudėti ir savo 
mintis, ir išgyvenimus, ir kitų žmonių pasaulėžiū
ros bei jausmų detales, todėl visada labai įdėmiai 
klausausi, ką man žmogus pasakoja. Lygiai taip pat 
klausausi ir savęs bei aplink mane verdančio gyve
nimo: automobilių burzgimo, paukščių čiulbėji
mo, medžių ošimo ir kitų garsų. 

Mane įkvepia vienatvė, kelionės, knygos, su
tikti žmonės, avantiūros ir spontaniškumas, o la
biausiai – realybė. Labai dažnai mano sukuriamos 
istorijos susilieja su fantazijos elementais, kurie pa
deda kūrinius nuspalvinti naujomis ir netikėtomis 
spalvomis. Visos istorijos yra labai žemiškos ir pa
prastos, o nežemiškomis jas padeda paversti muzika.

Kas Jums teikia didesnį džiaugsmą: kūrybinis proce-
sas ar rezultato pateikimas klausytojams?

Vytauto Jašausko nuotrauka
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Abu procesai yra vienodai svarbūs. Net pats rezulta
to pateikimas yra kūrybinis procesas. Kaip ir teatre 
du kartus to paties vaidmens ar situacijos vienodai 
niekada nesuvaidinsi, taip ir muzikoje kaskart vis 
keisies ir tobulėsi. Dažniausiai kūrybinis procesas 
būna nenuspėjamas. Galiu drąsiai teigti, kad nepri
simenu, kaip buvo sukurtas vienas ar kitas kūrinys. 
Toks įspūdis, kad kažkokia nepaaiškinama jėga pa
ima mane už rankos ir viską užrašo taip, kaip turi 
būti. Mintys galvoje laksto kosminiu greičiu, o po 
to, palenkus galvą prie popieriaus lapo, viskas jau 
būna savose vietose. Šio netikėtumo laukiu visada.

Kas Jums yra muzikos autoritetas?

Mano mėgstamiausi atlikėjai yra Lutheris Wan
drossas, Ray Charlessas, Jennifer Hudson. Nuo 
mažens žaviuosi juodaodžių muzika bei jų vokalo 
skambesiu. Šie žmonės turi ypatingą Dievo dova
ną. Jų muzika mane įkvepia iki šiol.

Ką vadinate sėkmingiausiu savo karjeros įvykiu, koks 
yra kol kas didžiausias Jūsų laimėjimas?

Tikriausiai sėkmingiausia karjeroje šiuo metu yra 
būtent tai, kad ji nuolat vystosi: kuriu muziką, to
bulėju šioje srityje. O įsimintiniausi įvykiai – tai 
galimybė stovėti vienoje scenoje su tokiais atlikė
jais kaip Hurts, GusGus bei Instrumenti. Man tai 
yra geriausias įvertinimas.

Kaip vertinate Lietuvos kultūrą?

Iš tiesų žodis „kultūra“ Lietuvoje, mano manymu, 
neturi į ką atsiremti, nes viskas per daug atskira 
ir chaotiška, nesava, o primesta, ir su tuo laikui 
bėgant tiesiog susigyventa... Kultūrą mūsų šalyje 
puoselėjantys žmonės (teatralai, muzikantai, kitų 
specialybių bei sričių atstovai) dažniausiai būna 
nustumti į šalį, o apie juos, kaip apie „auksinius“ 
mūsų tautos žmones, prisimenama jiems jau mi
rus. Labai gaila, kad valstybės piliečiai tampa vie

ningi tik per mitingus arba grumtynes. Visuomenė 
nustojo viskuo domėtis, jiems užtenka to, ką šiais 
laikais jiems į smegenis bruka televizija, ir patinka 
tai, kas lengvai suprantama. Žmonės liovėsi vystęsi 
ir augę kaip asmenybės, jie nebeturi tikslų, nebeto
bulėja, nes dažnai viską už juos gali padaryti įvairūs 
televizijos projektai ir už juos atsakingi žmonės. 

Kiekvienas mūsų savo svajonėms ir norams pa
siekti turime lygiai tas pačias 24 valandas per parą. 
Kol žmonės nepakeis savo vertybių skalės, tol kul
tūra jaudins ir domins tik tam tikrą žmonių ratą.

Ką veiktumėte, jei nemuzikuotumėte, kokia veikla 
domino anksčiau ar domina dar ir dabar?

Mane visada domino kinas bei teatras. Vis dėlto 
nemuzikuoti tikriausiai net negalėčiau, bandyčiau 
derinti muziką, teatrą ir kiną. 

Koks yra Jūsų gyvenimo kredo?

Veni, vidi, vici. (Cezario posakis: atėjau, pamačiau, 
nugalėjau. – red. past.)

Kaip apibūdintumėte save trimis žodžiais?

Gyvenimo minčių saugotojas.

Ko palinkėtumėte jauniems Lietuvos žmonėms, no-
rintiems tapti įžymiais muzikais ar dainininkais? Ko 
siekti ir ko vengti, atsisakyti?

Palinkėčiau tvirtai žinoti, ko jie nori, ką turi ir ar to 
užtenka. Jokiais būdais niekam neleiskite jūsų su
menkinti ir atsisakyti savo svajonių ir įsitikinimų. 
Man mokantis mokykloje mokytojai dažnai karto
davo: dažniausiai pyksta, tyčiojasi, šaiposi ir visus 
įžeidinėja tie žmonės, kurie visą gyvenimą nieko 
taip ir nepadaro tam, kad taptų kuo nors daugiau 
nei vidutinybėmis. Dar palinkėčiau niekada nenu
leisti rankų. Kad ir kas nutiktų, visada eikite tik 
pirmyn. Nebūkite abejingi, išlikite smalsūs, besi
domintys ir pasieksite tai, apie ką ilgai svajojote.
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Jau aštuonioliktas Vilniaus tarptautinis kino fes-
tivalis „Kino pavasaris“ nustebino lietuviškų fi lmų 
gausa. Sukurta nauja „Lietuviai svetur“ programa, 
net dešimt fi lmų varžėsi dėl geriausio studentiško dar-
bo titulo, fi lmus pristatė ne vienas jaunas Lietuvos 
režisierius. Turbūt nesuklysiu pasakiusi, kad didžiau-
sio pasisekimo tarp jaunųjų kūrėjų sulaukė fi lmas 
„Plaukikė“, ne tik išrinktas žiūroviškiausiu „Kino 
pavasario“ lietuvišku fi lmu, bet įvertintas ir kritikų – 
fi lmas nominuotas „Sidabrinės gervės 2013“ rinki-
muose kaip vienas iš trijų geriausių trumpametražių 
fi lmų. „Plaukikė“ pasakoja devyniolikmetės Arielės, 
perspektyvios plaukikės, besiruošiančios olimpiadai, 
istoriją. Baseine ji susipažįsta su neseniai plaukimo 
pamokas pradėjusia lankyti Grėte, kuri niekaip nega-
li įveikti baimės šokti į vandenį. Merginų draugystė 
užsimezga tuo pat metu, kai Arielė sužino, kad dėl 
kojos skausmų greičiausiai negalės ruoštis olimpiadai. 
Tai pasakojimas apie baimes, draugystes, augimą ir 
svajones. Apie tokį sėkmingą debiutą, kelią į kiną ir 
požiūrį į Lietuvos kiną. UNĖ KAUNAITĖ kalbi-
na dvidešimtmetę fi lmo režisierę GABrIELĘ Ur-
BONAITĘ, šiuo metu kino meną studijuojančią 
Bostone, Emersono koledže. 

Sveikinu su pirmuoju debiutu „Kino pavasaryje“. Ar 
galėjai tikėtis tokio pasisekimo?

Ačiū! Iš tiesų buvo labai smagu pristatyti fi lmą 
per festivalį Kino pavasaris, kuriame lankausi nuo 
vaikystės. Kiekvienas laiškas, žinutė, žmonių, ma
čiusių fi lmą, komentaras man labai daug reiškia. 
O jų sulaukiau ir iš pažįstamų, ir iš nepažįstamų. 
Apdovanojimo Kino pavasaryje ir Sidabrinės ger-
vės nominacijos tikrai nesitikėjau, bet tai suteikia 

Kažkur tarp Vilniaus ir Bostono

pasitikėjimo savimi ir vilties, kad einu teisingu 
keliu.

O ar teko išgirsti ką nors neigiamo?

Po premjeros sulaukiau tik gerų atsiliepimų, gal 
tie, kuriems nepatiko, nedrįso prieiti ir sukritikuoti 
(juokiasi). Vienas man labiausiai įstrigusių komen
tarų buvo: „Palieki žiūrovui laisvę atsirinkti tai, ką 
jis nori pasiimti iš fi lmo“, o tai ir buvo vienas iš 
mano tikslų.

Kaip atsidūrei Bostone ir kaip palygintum Amerikos 
ir Europos kino mokyklas?

Kai prieš ketverius metus į Bostoną persikraustė 
mano tėvai, čia baigiau 11ą klasę. Tada norėjau 
grįžti į Lietuvą, vėliau metus studijavau fi losofi ją 
Paryžiuje, bet štai ir vėl esu Bostone. Man visada 
imponavo Europos kinas, bet turiu pripažinti, kad 
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lyginant JAV ir Lietuvą, Amerikoje galimybių kino 
srityje yra daugiau. Pati kartais suabejoju kino stu
dijomis, nes tikiu, kad kino subtilybių išmokstama 
per praktiką, bet kino mokykla yra vertinga patirtis 
ryšių prasme. 

„Plaukikės“ fi lmavimas lyg tyčia sutapo su rūtos 
Meilutytės pergalėmis. Ar buvo klausiančių, ar fi lmą 
įkvėpė olimpinė čempionė? Ir kaip iš tiesų gimė šio 
fi lmo idėja?

Rūta Meilutytė dalyvavo olimpiadoje, kai mes jau 
montavom Plaukikę. Kadangi pati užsiiminėjau 
plaukimu, žinojau apie ją dar prieš olimpiadą, bet 
ji tikrai nebuvo Arielės prototipas. Po olimpiados 
su komanda juokavome, kad Arielė yra „Meilutytė, 
kuriai nenusišypsojo sėkmė“. Žinoma, sutapimas 
smagus, ir aš tikiuosi, kad jis atkreips platesnės 
auditorijos dėmesį ir į fi lmą, ir į plaukimo padė
tį Lietuvoje. O mintis gimė, žinoma, plaukiojant 
baseine. Norėjau fi lmuoti toje erdvėje, kuri, mano 
nuomone, yra labai kinematografi ška.  

Ne paslaptis, kad fi lmuojant niekada nebūna taip, 
kaip tikiesi. Koks buvo didžiausias netikėtumas fi l-
muojant „Plaukikę“?

Filmavimas baseine, nors tai buvo didelis iššūkis, 
buvo netikėtai sklandus. Užtat ne baseine buvo 
visko: ir prasto oro, ir elektros problemų, žodžiu, 
gerų pamokų ateičiai. Turbūt absurdiškiausias nu
tikimas įvyko paskutinę dieną jau po fi lmavimų: 
važiavau namo dviračiu, – naktį, per lietų, o tai 
nėra labai protinga, – pargriuvau ir nusitraukiau 
kelio raištį. Tie, kurie matė fi lmą, turėtų suprasti, 
koks tai keistas sutapimas, nes pagrindinė veikėja 
Arielė turi problemų dėl tos pačios dešinės kojos. 
Ko gero, per daug įsijaučiau...

Kuri fi lmo kūrimo dalis tau pati sunkiausia?..

Sunkiausias turbūt yra scenarijaus tobulinimas iki 
paskutinės versijos, kai turi pasakyti „stop“, fi l
muosime tokį, koks jis dabar yra. Kartais atrodo, 
kad tobulinti galima iki begalybės, montuodama 
galvoji: „Reikėjo dar pakeisti tą ir tą.“ Filmavimas 
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visada būna įtemptas, bemiegis, bet kartu labai 
smagus procesas, kurį vėliau ilgą laiką prisimeni 
su nostalgija, ypač dėl žmonių, su kuriais dirbai.

... o kuri teikia daugiausia malonumo?

Man labai patinka postprodukcija, nors tai dažnai 
užima ilgiausią laiko tarpą ir taip pat kelia daug 
streso, nes reikia pabaigti filmą iki tam tikros datos 
ir tada vėl bemiegės naktys... Kartais žmonės gal
voja, kad postprodukcijoje užtenka tik „sutvarky
ti“ jau nufilmuotą medžiagą, bet iš tiesų tai – be 
galo kūrybiškas procesas, kurio metu režisierius gali 
priimti daugybę naujų sprendimų ir pasukti filmą 
visiškai nauja kryptimi. Dėl to aš visą laiką buvau 
šalia Plaukikės montuotojo ir garso režisieriaus.

Ar kuriant „Plaukikę“ buvo akimirkų, kai sudvejojai 
savo darbu? Ir kas tuomet padeda kurti toliau?

Buvo, nors negalėčiau išskirti konkrečiai. Tokiom 
akimirkom prisimenu: „Tai mano idėja, mano vi
zija, kas žino geriau, kaip ją įgyvendinti, jei ne aš?“ 
Abejojimas nėra blogai, tai gali padėti rasti geriau
sią sprendimą, bet svarbiausia suprasti, kad kinas 
yra procesas ir reikia jį mylėti. 

Ar yra filme vieta, kai susigūži kėdėje ir pagalvoji: 
„reikėjo padaryti kitaip...“

Visą pirmą montavimo savaitę sėdėjau susigūžusi 
kėdėje, o dabar galiu pasakyti, kad viskas yra taip, 
kaip ir turi būti. 

Neabejoju, kad tavo filmą žiūrėjo ne vienas jaunas 
žmogus, svajojantis ir pats vieną dieną atsidurti tavo 
vietoje. Baigei „Skalvijos“ kino akademiją. Ką ši aka-

demiją tau davė ir ar patartum jauniems kūrėjams, 
kurie taip pat svajoja apie kiną, ieškoti tokių ir pa-
našių veiklų?

Skalvijos kino akademija man atvėrė duris į kiną, 
padėjo suprasti, kad tai yra sritis, kurioje noriu 
reikštis, joje sutikau daugybę žmonių, kurie tapo 
mano draugais ir su kuriais dirbu iki šiol. Tad tur
būt visiems ir patarčiau pradėti nuo Skalvijos ar pa
našių iniciatyvų kituose miestuose. Pagaliau dabar 
kiekvienas gali paimti kamerą ar telefoną į rankas 
ir kurti savo filmus. Svarbiausia, ir dažnai sunkiau
sia, yra žinoti, ką nori pasakyti, ir rasti žmonių, su 
kuriais nori dirbti. 

O kaip pati subūrei savo komandą?

Dar per praėjusių metų Berlyno kino festivalį kal
bėjomės apie Plaukikės idėją su prodiuseriu Jus
tinu Piliponiu, ten pat Berlinale Talent Campus 
dirbtuvėse sutikau operatorių Saulių Lukoševičių, 
montažo režisierių Nicolas Houverį ir kompozito
rių Pablo Pico. Kiti nariai prie komandos prisidėjo 
jau Lietuvoje, prieš filmavimus. Garso režisierių 
Josephas Fiorillo sutikau Bostone, rudenį, kai pra
dėjau kino studijas Emersono koledže. 

Ar sunku buvo rasti tinkamus aktorius? Ypač Arielę – 
juk reikėjo profesionaliai plaukiojančios aktorės?..

Eglė Valadkevičiūtė, kuri vaidina Arielę, nėra pro
fesionali plaukikė, bet jeigu tuo patikėjote, mes 
savo darbą atlikome gerai (šypsosi). Ir ji, ir Petras 
Kuneika, kuris vaidina Joną, susižavėjusį Ariele, 
studijuoja trečiame Lietuvos muzikos ir teatro aka
demijos kurse. Filme taip pat vaidina garsūs Lietu
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vos aktoriai Dainius Gavenonis, Viktorija Kuodytė 
ir Sonata Visockaitė, kurie labai geranoriškai sutiko 
prisidėti prie Plaukikės, dirbti su jais buvo nuostabi 
patirtis. Sunkiausia turbūt buvo rasti Grėtę – ieš
kojome dešimties–dvylikos metų mergaitės, kuri 
galėtų vaidinti ir mokėtų plaukti. Labai džiaugiausi 
radusi Ugnę Beleckaitę, kuri prieš tai nebuvo nie
kur vaidinusi, bet idealiai tiko šiam vaid meniui.

Kokių režisierių darbais žaviesi? Ar tarp jų yra ir lie-
tuvių?

Labai sunku išskirti konkrečius režisierius, nes 
žiūriu daug ir labai skirtingų filmų. Mane visada 
žavėjo Michelangelo Antonioni, Jeanas Lucas Go
dard’as, François Truffaut, aštunto dešimtmečio 
Holivudas, danų Dogma 95, ypač Thomas Vin
terbergas. Įkvepia nepriklausomo JAV kino reži
sieriai – Cary Fukunaga, Sofia Coppola, Drake’as 
Doremusas. Čia paminėjau daugiau ar mažiau 
vaidybinio kino kūrėjus, tačiau man taip pat labai 
svarbi dokumentika, ir būtent lietuvių dokumen
tikos mokykla: Robertas Verba, Audrius Stonys, 
Tomas Tamošaitis, Giedrė Beinoriūtė.

Giedrės Beinoriūtės „Balkonas“ kalbėjo apie dviejų 
vaikų draugystę, Jūratės Samulionytės „Laikinai“ – 
apie dviejų sesučių: paauglės ir vos penkerių metų 
mergaitės bendravimą, naujausias G. Beinoriūtės fil-
mas „Pokalbiai rimtomis temomis“ ir vėl apie vaikus. 
Jie visi kalba apie vaikystę, paauglystę, tapimo suau-
gusiuoju problemas, kaip ir tavo filmas. Ar galima čia 
įžvelgti jaunų Lietuvos režisierių moterų nagrinėja-
mų temų bendrumą? 

Gal pavadinkime tai „Lietuvių naująja banga“? 
(juokiasi) Iš tikrųjų, jei pasižiūrėtume plačiau, 
atrastume panašių filmų ir kitose šalyse. Manau, 
kad kiekvienas režisierius ar režisierė kalba apie 
tai, kas jiems rūpi. Man įdomus tapimo suaugu
siuoju laikas ir su tuo susijusios problemos: kaip 
realizuoti save, kai visi aplinkui spaudžia, kaip su
mokėti už mokslus ar ką veikti baigus filosofijos 
studijas... Juk man pačiai neseniai suėjo dvide

šimt, natūralu, kad kuriu filmus apie tai, ką pati
riu aš ir mano draugai.

Stebint šiandieninį Europos kiną – lenkų, rumunų, 
skandinavų, britų filmus – susidaro įspūdis, kad jie 
nereikalauja didelių finansinių išlaidų. Kaip manai, 
ko pritrūksta lietuviams, kad sukurtume Kanų šake-
lių vertus filmus?

Ir vis dėlto, tavo išvardintose šalyse kinui skiriamas 
kur kas didesnis dėmesys ir finansavimas. 

Manau, kad lietuviams trūksta pozityvumo ir ti
kėjimo savo jėgomis – gal mažiau skųskimės, kaip 
mums trūksta pinigų ar scenaristų, bet darykime? 
Be abejo, festivaliuose žaidžia politiniai ir geogra
finiai aspektai, bet jeigu kursime daugiau filmų 
apskritai, tarp jų bus ir daugiau tikrai gerų. Kiek 
girdėjau, šių metų Kino pavasaryje dalyvauja rekor
dinis lietuviškų filmų skaičius, o tai labai džiugu.

Po „Kino pavasario“ režisierius Šarūnas Bartas tei-
gė, kad „Džiaugtis yra kuo. Jaunimas eina reikiama 
linkme“. Kaip pati apibūdintum jaunųjų režisierių 
kūrybą?

Mano bendraamžių filmai gimsta iš asmeninės pa
tirties, jie tampa vis drąsesni, atviresni, taip pat vis 
daugiau eksperimentuojama su forma ir turiniu 
bandant atrasti savo stilių. Pavyzdžiui, Kino pa-
vasario programoje Lietuvių premjeros trumpai. 1 
filmas Plaukikė buvo rodomas kartu su kitais tri
mis filmais. Visi jie labai skirtingi, bet kiekvienas 
iš jų turi labai savitą ir įtaigią stilistiką, tai – geras 
ženklas.

Ar jau turi planų tolesniems filmams?

Mano artimesni planai susiję su studijomis, nes 
čia kiekvieną semestrą turim susukti bent po vieną 
trumpą filmą ar etiudą. O tolesni taip pat egzistuo
ja – kažkur tarp Vilniaus ir Bostono...

Ačiū už pokalbį ir sėkmės „Sidabrinių gervių“ apdo-
vanojimuose.
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Kinas, kaip ir dauguma kitų dalykų, buvo ty
ras kaip kūdikis tik vaikystėje. Tada, kaip vaikai, 
gavę naują žaislą, keliaudavo pirmieji operatoriai 
po pasaulį, nešdamiesi evangeliškai ant pečių pir
mąsias visu pajėgumu veikiančias kameras (cine-
matograph) ir filmuodami kas pakliūna. Žemesnio 
luomo žmonės, dirbą keliolika valandų per parą, 
ateidavo į atrakcionų parką, kur tarp besisukančių 
karuselių kartu su kitais spektakliais buvo rodomos 
ir juostos, pailsinti nuo darbo įtemptas akis, o ko
mentuotojas jiems kalbėdavo: štai čia – Amerikos 
krantai, o štai čia – Japonija. Kartais tai būdavo 
melas. 

1932ieji, Venecija atveria paties pirmo kino 
festivalio duris. Gražu, nors kinas buvo tik šachma
tų figūra, kurią Mussolini Italija pastūmė, norėda
ma parodyti pasauliui, kaip joje viskas tvarkinga ir 
modernu. Filmai buvo pradedami rūšiuoti į žiūri
mus ir nežiūrimus. Jie dar nebuvo visuotinai pripa
žinti kaip meno kūriniai, visiškai nebuvo saugomi. 
Kiek Murnau, Fordo, Ozu – sąrašas ilgas – kūri
nių prarasta, o dabar raunamasi plaukus. Dabar, 
ar tai būtų Kanų, Berlyno ar Venecijos festivalis, 
dalis renginio visada skiriama naujai atrastų ir res
tauruotų kino fosilijų demonstravimui ar bent jau 
senų filmų retrospektyvai, iš pagarbos, jei nieko 
geresnio nerandama. Dabar festivaliai atperka savo 
klaidas. 

Oficialus festivalių tikslas yra skleisti kino kul
tūrą. Tiksliau: atsijoti publikai geresnius filmus, 
blogesnius užmiršti. Kanų atrankos komisija kas
met peržiūri šimtus filmų, atrenka keliasdešimt. 
Vienas šios komisijos narys mums gyrėsi taip: „Visi 
žino Michelio Hazanaviciaus The Artist (2011). 

Jeigu nebūtume jo atrinkę, – o mes turėjome di
delių abejonių, – apie jį niekas nebūtų sužinojęs. 
Labai daug kankinomės, ar atrinkti filmą, kurio 
pagrindinis koziris, toji laiminga kombinacija, tėra 
įprasta formulė: nespalvotas kinas plius nebylusis 
kinas.“ Tai tiesa: jei į filmą atkreipiamas dėmesys, 
iš įvairių pasaulio kampelių atvažiavę platintojai 
tuoj pat įsigyja teises jį rodyti savo šalyje. Nors 
ir nelaimėjo Auksinės palmės šakelės, Amerikoje 
The Artist susikrovė penkis Oskarus. Klausimas, 
o kodėl niekas nieko negirdėjo apie Juha (1999)? 
Aki Kaurismäki panaudojo lygiai tokią pat formu
lę, ir daug anksčiau. Atsakymas galėtų būti toks: 
jis nebuvo pristatytas nė viename iš trijų, Europą 
pasidalijusių kino festivalių. Ir gal dar dėl to, kad 
The Artist pavaizdavo kertinę mitologiškojo Ho
livudo istorijos dalį – perėjimą iš nebylaus kino į 
„kalbantį“. O Juha kalba apie nušiurusį Suomijos 
kaimą, iš pažiūros. Tačiau atsargiai, panašia struk
tūra, miesto ir kaimo opozicija yra pasinaudojama 
ir visų itin šloviname F. W. Murnau Sunrise: A Song 
of Two Humans (1927). Suomių filmas nėra šiaip 
kūrinys nusviestas 70 metų į praeitį. Jis netgi šiuo
laikiškesnis nei The Artist, nes baigiasi ne taip, kaip 
žiūrovas tikėtųsi. Hazaniviciaus kūrinys – tai odė 
kino istorijai, ir todėl labiau ištikimas praeičiai, ir 
todėl mažiau modernus. Tai – trečio dešimtmečio 
tipo melodrama, gerbianti žiūrovų lūkesčius, kurie 
trokšta laimingos pabaigos ir kuriuos – ironiška – 
tuoj parklupdys Didžioji Depresija. Juha, nors ir 
1911ųjų metų suomių romano ekranizacija, ati
tinka postmodernesnį skonį: tai neišsipildymo, 
tuštumos kinas. Jis nebylus ir nespalvotas ne tam, 
kad būtų pagerbta tradicija. Vien ten pavaizduota 

Tadas Bugnevičius

Apie kai kuriuos Europos 
kino festivalius 
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istorija yra verta blyškios, žiūrovus slegiančios ty
los. Puikus fi lmas, gulįs bibliotekoje tarp šūsnies 
kitų Kaurismäki kūrinių, lyg vien jį išleisti DVD 
formatu būtų gėda, nepelninga. 

Nors festivaliai ir yra atsakingi už kai kurių 
fi lmų prapultį, jų indėlis į fi lmų industriją neįkai
nojamas. Festivaliai tėra viena monetos pusė, atsa
kinga už patį bjauriausią ir labiausiai kritikuojamą 
darbą – cenzūrą. Paradoksalu, bet tai galėtume pa
vadinti meno cenzūra vardan meno (frazė, už kurią 
esam dėkingi Richardui Shustermanui ir jo esė Aes-
thetic Censorship: Censoring Art for Art’s sake). Ki
nas, kaip ir bet koks kitas menas, yra atsijojamas ne 
tik atsižvelgiant į publikos skonį, bet ir į jo galimy
bes užkelti kartelę vis aukščiau. Dėmesio nevertas 
kūrinys yra tas, kuris nepadės atsirasti geresniam 
menui. Tiesa, klausimas, kas nusprendžia, koks fi l
mas kartelę kelia, o koks tik voliojasi savo seniai 
įvaldytoje technikoje. Šiuo požiūriu aštrialiežuvio 
Christopo Waltzo vaidmuo Tarantino Django Un-
chained yra trepsėjimas vietoje. Tamsta Waltzas už
migo ant savo laurų, o Tarantino jį užkonservavo 
tokį, kokį matėme ankstesniame režisieriaus fi lme 
Inglourious Basterds. Žinoma, tai – tik dalelė fi lmo, 
kurio kiti aspektai gali būti nepriekaištingi. 

Atrankos komisijos nariai, kurių cenzūriš
kais sugebėjimais tenka pasikliauti, neretai būna 
išlavinto skonio kinomanai, o į žiuri kabinetą – 
būna – nusileidžia kartais ir garsūs režisieriai: šių 
metų Kanuose vertinimo komisijoje karaliaus 
S. Spielbergas; 2011 m. žiuri prezidentas Venecijoje 
buvo D. Aronofsky, 2012 m. – Michaelis Mannas; 
Q. Tarantino vadovavo ir Kanuose, ir Venecijoje; 
Wong Karwai – Kanuose ir Berlyne. Sunku, rodos, 
būtų jų sprendimais abejoti. Tačiau, kol raudoję es
tetai klykavo apie neteisėtai politikos užkrėstą žūs
tantį meną, štai ima Tarantino komanda ir paskel
bia geriausia 2004 metų Kanų juosta dokumentinį 
Fahrenheit 9/11. Wong Karwai komanda šiais me
tais Berlyne atiduoda Auksinį lokį rumunų Child’s 
Pose, kai rumunų naujosios bangos bumas jau, re
gis, turėtų būti išsekęs po 4 months, 3 weeks, 2 days 

ir Th e Death of Mr. Lazarescu aukštumų. Galų gale 
Aronofsky, nuleisdamas Auksinį liūtą į Aleksandro 
Sokurovo rankas, paskelbia ezoterišką, publikai ne
įkandamą Fausto gyvenimą transformuojančiu kū
riniu. Visiškai nekėlė abejonių tik Michaelo Manno 
komandos sprendimas – jie aukščiausią apdovano
jimą skyrė Kim Kiduko fi lmui Pieta. 

Net jeigu tokie pasirinkimai būtų klaidingi, tai 
nebūtų taip svarbu. Dažnai fi lmas jau laikomas au
tomatiškai geru, jeigu jis atrenkamas per pirminę 
atranką ir patenka į sąrašą darbų, kuriuos žmonės 
pamato atvykę į festivalį. Būtent dėl šito sąrašo ir 
reikėtų labiausiai skųstis. Į jį patenka visokio plau
ko fi lmai, bet rečiausiai – siaubo, lyg jie visi būtų 
žemiau pakilusios kartelės ribų. Anksčiau minėtas 
Kanų atrankos komisijos narys prisipažino, jog 
niekas nesiryžta užstoti tokių fi lmų ir kad užatlan
tė (Sundance arba Toronto festivaliai) šiuo atveju 
daug atviresnė nei mes Europoje. Tokie Johno 
Carpenterio fi lmai kaip Halloween (1978) arba Th e 
Th ing (1982), teigė jis, būtų buvę verti tuometinio 
Kanų dėmesio, jeigu tik komisija nebūtų atsitvėru
si nuo pasaulio vien tik gerai žinomais ir saugiais 
režisieriais kaip Michelangelo Antonioni, Andrejus 
Tarkovskis, Ingmaras Bergmanas, Akira Kurosawa 
ir pan. Vis dėlto išimčių pastaraisiais metais būta. 
Jaučiu pareigą paminėti kaip pavyzdį japonų siau
bo juostą Kairo (2001). Tai fi lmas apie vienatvę, 
epidemiškai naikinančią žmones šiuolaikiniame te
lefonų ir interneto linijų apnarpliotame pasaulyje, 
šiurpinantis savo nuožmiu egzistencializmu. Reži
sierius Kiyoshi Kurosawa net nėra fanatiškas siau
bo kūrėjas kaip Hideo Nakata (ringu) ar Takashi 
Shimizu (Ju-on: the Grudge), bet jam pakako su
kurti Kairo, kad kritikai pradėtų kuždėti apie siau
bo žanro ribų praplėtimą sėkmingai įtraukiant į jo 
rėmus fi losofi nį diskursą. Jaučiu pareigą paminėti 
ir Pietų Korėjos meistro Park Chanwook Th irst 
(2009), apdovanotą Kanuose trečiu prestižiškiau
siu festivalio apdovanojimu – žiuri prizu (Prix du 
jury). Kas jau kas, bet vampyrai nėra dažnas festi
valių svečias. 
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Kokia yra kita kino industrijos monetos pusė? 
Jei festivaliai, idealiausiu atveju, atlieka cenzūros 
vaidmenį, kino archyvai, institutai ir centrai kau
pia ir tausoja fi lmus. Henri Langlois buvo pirmasis 
ketvirtą dešimtmetį supratęs, jog reikia išsaugoti 
viską: ir blogus, ir gerus kūrinius, ir nekokybiškus, 
ir tuos, iš kurių likę tik penkių minučių fragmen
tai. Tarpukariu kino juostos po kelių savaičių bū
davo tiesiog metamos lauk. Jos būdavo itin ilgos 
(ištisi rulonai), sunkios ir užimdavo daug vietos. 
Projekcijų salėse žmonės nesidrovėdavo šūkauti, 
jei koks fi lmas jiems pasirodydavo beviltiškas. Dar 
1960 metais, per M. Antonioni fi lmo L’Avventura 
premjerą Kanuose, žmonės neapsikentę, jog ekrane 
nieko nevyksta, šaukdavo: „Coupez! / Cut!“ („kirp
kit!“). Jei šis fi lmas būtų išėjęs dar prieš karą, jis 
būtų supuvęs šiukšlinėje. Henri Langlois rankio
davo tokius pamestinukus po vieną, supirkinėdavo 
iš kitų, peržiūrėdavo, atidėdavo. Kai surinkdavo 
tiek daug, kad nebebūdavo vietos, kraustydavo
si. Kol persikraustė ten, kur dabar Paryžiuje stovi 
Cinémathèque Française – vienas didžiausių kino 
archyvų pasauly. 

Festivaliai irgi tausoja, tik ne fi lmus, o režisie
rius. Tarantino, pavyzdžiui, yra Kanų augintinis. 
Jis ir dabar tebėra dėkingas, kad pirmasis jo fi lmas 
reservoir Dogs (1992) ten dalyvavo out of competi-

tion programoje. Tai yra nesivaržė pagrindiniame 
konkurse dėl Auksinės palmės šakelės, bet buvo 
tiesiog pristatytas visiems žiūrovams kaip dėmesio 
vertas kūrinys, už kurį balsuoti būtų gal kiek bau
goka, bet kurį pamatyti reikia. Šioje programoje 
atsiranda ir kai kurie prašmatnūs fi lmai su daugy
be žvaigždžių, kaip kad Th e Great Gatsby, šių metų 
Kanų atidarymo siurprizas. Jų žibesį reikia priimti, 
bet jų negalima vertinti tolygiai su kitais mažesnio 
biudžeto art house kūriniais. Antraip festivalis iš
duotų savo tikslą: iškelti į dienos šviesą tam tikrus 
„europietišką“ ideologiją atitinkančius, bet mažiau 
žinomus perlus. Out of competition tiesiog reiškia: 
nežinau, ką su jumis daryti. Ten atsiduria fi lmai, 
kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių dalyvau
ti konkurse neturėtų (per daug žiaurūs, per daug 
žymūs etc.), bet juos parodyti verta. Antai 2012 
metais ten atsidūrė Dario Argento Dracula 3D (o 
ką tik sakiau, kad vampyrai retas svečias Kanuo
se) ir slasher’is Maniac. Kaip juos vertinti? Ar jie 
pristatytini prestižiškiausiame kino festivalyje? Out 
of competition – ir klausimas išspręstas. Tarantino 
viename interviu užsiminė, kaip svarbu jam buvo 
ir tai, jog jo fi lmas nenuslydo į Un certain regard 
(„tam tikro žvilgsnio“) programą, kur pristatomi 
neįprasti, keistoki fi lmai. Ten dažniausiai nuke
liauja Šarūno Barto kūryba (Few of Us, A Casa); 

Šarūno Barto fi lmo A Casa kadrai
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rumunų naujosios bangos variacijos; taip pat, jei 
jie neišgrūdami kitur, siaubo filmai kaip Antiviral 
(2012), kultinio kanadiečio Davido Cronenbergo 
sūnaus Brandono pabandymas sekti tėvo pėdomis. 
Vėlgi, tai tokie filmai, kurie dėl vienokų ar kitokių 
priežasčių, kaip kai kuriems atrodo, neturėtų ko
voti dėl Palmės šakelės. Tarantino džiaugėsi išven
gęs šios stigmos: jo kupina smurto ir beprasmiškai 
vulgaraus dialogo pirmoji juosta buvo pristatyta ne 
kaip keistenybė, bet kaip normalus filmas. Kitas 
įžymus Kanų augintinis – iranietis Abbas Kiarosta
mi, kaip ir Tarantino, ant raudono kilimo per tiek 
metų jau besijaučiantis kaip ant savo buto grindų. 
Nors ir ne pirmas festivalis jį pastebėjęs, Kanai su
gebėjo įsiterpti 1992 metais, Kiarostami išleidžiant 
antrąjį vadinamojo Koker trilogijos filmą: Life, and 
nothing more (1991). Nuo tada Vakarų pasaulis 
staigiai susitarė, kad tas „kietasis“ Kiarostami, kurį 
reikia žiūrėti, prasideda nuo Koker trilogijos. O 
pats Koker, mažas kaimelis šiaurės Irane, tapo kone 
mitologiniu: ten gyvenimui tekant įprastu ritmu 
nudrioksėjo vieną gražią dieną žemės drebėjimas, 
sunaikinęs viską. 

Papasakosiu, pabaigai, daugiau tik apie Ber
lyno festivalį, nes tik ten buvau, alų midų gėriau. 
Prancūzų kritikai pagrindinę festivalio programą 
pavadino faiblard, o tai nėra lengvas žodis išvers
ti. Paraidžiui – silpnokas. Tik tiek, kad priesaga 
-ard dažnai prideda dozę paniekos. Čia būtų ga
lima šį būdvardį pakeisti mano buvusios lietuvių 
mokytojos mėgstamu daiktavardžiu, kai tekdavo 
apibūdinti mūsų rašinius: pliurzgelė. Ant prancūzų 
pykti nereikia, jie ir savo Kanus kartais apšaukia 
pliurzgalu, ir teisėtai. Iš festivalio tikėjomės iš tik
rųjų daugiau. Po žiuri prezidento Wong Karwai 
atidarymo filmo The Grandmasters viskas atrodė 
kaip nesibaigianti blanki atomazga, iš kurios išlai
pino tik jauno korėjiečio Lee donku, kuris, kirtęs 
visą Eurazijos žemyną, šlovės taip ir nesusikūrė, bet 
užtat užsidirbo vieną ištikimą gerbėją – mane, – 

Fatal, Sidabrinį lokį laimėjusio kanadiečio Denis 
Cote Vic + Flo ont vu un ours (Vic + Flo pamatė 
lokį) ir vokiečių vesternas Gold. Tai tokie filmai, 
kurie Skalvijoje arba Pasakoje hipotetiškai atsiras
tų tik po pusės metų ir kuriems IMDb jau spėjo 
pagailėti paveikslėlio. Svarbus įvykis: Romas zaba
rauskas festivalio mugėje pristatė savo pirmąjį il
gametražį Streikas, kurį turėtume Lietuvoje išvysti 
antroje šių metų pusėje, tęsdamas su Porno melo-
drama (2011) pradėtą lietuviško angažuoto kino 
gyvenimą. 

Nepaisant visko, Berlyno kino festivalis turi 
kuo girtis. Kanuose visas festivalis praūžia viename 
didžiuliame pastate (kartais, jei gražus oras, filmai 
rodomi paplūdimy), Venecijoje visi sugužia į siau
rutėlaitę Lido salą, o Berlyno kino festivalis vyksta 
iš tiesų Berlyne: keliolika kino teatrų iš įvairiausių 
miesto kampelių ir priemiesčių tarnauja vienam 
tikslui – rodyti žmonėms filmus. Vokietijoje ir fes
tivaliai federališki. Kad ir kur apsistotum, kad ir 
kur gyventum, vis vien kur nors netoliese rasi vie
tą paragauti kino karnavalo: galingų eilių, bilietus 
perpardavinėjančių žmonių, keistai kostiumuoto 
personalo. Jeigu kas nori susipažinti su Berlynu, 
tegul nuvažiuoja į festivalį ir išbando kuo daugiau 
salių. Taip keliaudami, žiūrėk, praeisit Karl-Marx 
Allee ir Alexanderplatz, praeisit pro Reichstagą ir 
Brandenburgo vartus, tada pasinersit į parką (nes 
vienas kino teatras vos ne parke), tada užsuksit į 
Holocaust-Mahnmal, – kol aptiksit kitas mažiau iš
tryptas vietas. Žinoma, svarbiausi įvykiai vis dėlto 
vyksta centre: atidarymo dieną Marlene-Dietrich-
Platz snigo neonu, o šalimais, siauroje gatvelėje, 
dviem eilėm surikiuoti visi kaip du vandens lašai 
vienodi juodi automobiliai laukė savo eilės skais
čiomis padangomis užvažiuoti ant naujai išpuren
to raudono kilimo ir išleisti garbingą svečią. Kai 
pamačiau Wong Karwai, tariau sau: piligrimystė 
baigėsi. 
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Kontroversiško, vaizduojančio netradicinės ly-
tinės orientacijos meilę ir santykius filmo Kuprotas 
kalnas (Brokeback Mountain, 2005) režisierius, pa-
statęs chrestomatinį Rytų kovos menų filmą Sėlinan-
tis tigras, tūnantis drakonas (Wo hu cang long, 2000), 
subtiliai ekranizavęs klasikinį Jane Austen romaną 
Puikybė ir prietarai (Sense and Sensibility, 1995), 
Taivane gimęs ir pasaulinio pripažinimo sulaukęs 
kino kūrėjas Ang Lee šiais metais publiką nustebino 
nauju filmu Pi gyvenimas (Life of Pi, 2012). Ši Yanno 
Martelio novelės ekranizacija buvo pasitikta gausio-
mis publikos ovacijomis daugumoje pasaulio kino 
teatrų... Šį kartą ir Lietuvoje. Po filmo peržiūros san-
tūrūs mūsų žiūrovai gana ilgai plojo. Rodos, daugu-
ma buvo paveikti filmo keliamų emocijų ir ypatingos 
šio kūrinio dvasios. Apie jautrią religijos tematiką 
imama kalbėti ir masėms, kurioms ši tema dažnai ke-
lia pasipiktinimą, ginčus arba tiesiog įprastinį XXI 
amžiaus žmogaus – homo computerus – abejingumą. 

Sėlinančiu tigru, tūnančiu drakonu siekęs Vakarų 
pasaulį supažindinti su Rytų kovos meno grožiu ir 
subtilybėmis, Kuprotą kalną skyręs plėtoti toleran-
cijos temai, Ang Lee šiame filme Pi gyvenimas daro 
ir viena, ir kita – prabyla apie visų religijų vienovę ir 
dermę, ir daro tai tokiu metu, kai pasaulis itin dras-
komas religinio nepakantumo, Vakarų ir Rytų kul-
tūrų sankirtų, neatitikimų, vaidų, krikščioniškojo 
ir islamiškojo pasaulių susipriešinimo. Pagrindinio 
veikėjo  – Pi Patelio  – viduje dermę ir harmoniją 
atranda visos didžiosios pasaulio religijos: mažasis 
Pi „sutinka“ Krišną, taip priima induistų tikėjimą, 
sulaukęs dvylikos, bažnytėlėj prie kalnų „atranda“ 
Kristų, krikščionybės konfesija jam sukelia daugybę 
klausimų – kodėl Dievas paaukoja savo sūnų, kodėl 

Vainius Bakas

Kitas Pi gyvenimas, arba 
Sakmė apie Dievo veidą

paaukoja nekaltą, kad išpirktų kaltųjų nuodėmes? Iš 
pradžių berniukui tai atrodo nesąmonė, tačiau Die-
vo sūnaus vaizdas ilgai neduoda ramybės, todėl jis vėl 
aplanko kalnų bažnytėlės kunigą. Vienintelis ir įtiki-
namiausias Pi surastas atsakymas – begalinė Dievo 
meilė. Pradėjęs tikėti induizmu, suradęs Dievo meilę 
per Kristų, jaunasis Pi nenumalšina savo dvasinio 
troškulio, toliau leidžiasi į ieškojimus. Taip jo vidi-
niame pasaulyje savo vietą atranda islamo konfesija, 
vėliau sužinome, kad užaugęs jis domisi ir Kabala. 
Tarp šių religijų atrandame ir dar vieną  – vakarie-
tiškąjį tikėjimą mokslo progresu, racionaliu protu ir 
medicina. Šia „religija“ labiausiai įtikėjęs berniuko 
Pi tėvas. Užaugęs Pi metaforiškai atskleidžia savo 
dvasinę būklę – jo tikėjimas yra „namas su daugybe 
kambarių“, taip pat tai, kad abejonių kambarių yra 
daugybė, kiekviename namo aukšte. Tikėjimą gali 
pažinti tik per tau skirtą išbandymą. Jis ir tampa ker-
tine viso filmo šerdimi. Įdomus režisieriaus sumany-
mas Yanno Martelio novelę ekranizuoti pasitelkiant 
dviejų žmonių – kanadiečio rašytojo (akt. Rafe Spall) 
ir istorijos pasakoto suaugusio Pi Patelio (akt. Irrfan 
Khan) – pokalbį. Rašytojui savo nepaprastą išlikimo 
istoriją pasakojantis Pi tai daro tarsi nuosekliai, pra-
dėdamas nuo savo vaikystės, taip pat kai kuriuos po-
elgius aiškindamas iš dabarties perspektyvos, visa tai 
patyrusio, suaugusio žmogaus akimis. Tačiau kartu 
šis pasakojimas panėšėja į M. Prousto Prarasto laiko 
beieškant stilistiką – pasakojama šmaikšti ir žavinga 
Pi vardo atsiradimo istorija, kuri nukelia mus į laiką 
prieš Pi gimimą, stebime nepaprastai žavingas basei-
no scenas, kuriose plaukioja Pi dėdė. Kameros dar-
bas – pritrenkiantis, filmuojama ir nuo krištolo skai-
drumo baseino dugno, kai baseine nardantis žmogus 
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susilieja su debesų atspindžiais tarsi skrietų ore, iš 
viršaus, kai kamera artėja sukoncentruodama dėmesį 
į žavingas detales, smulkmenas. Vėliau fragmentiškai 
vaizduojama Pi vaikystė, paauglystė, vienus epizo-
dus išplečiant, išryškinant, praturtinant dabartinio 
Pi komentarais, pro kitus tiesiog greitai prašokant, 
kol galiausiai fi lmo pasakotojas mus atveda iki to 
pagrindinio nuotykio-išbandymo. Filmas turtingas 
egzotiškų scenų ir reginių  – juk pati istorija nepa-
prasta, tai – nuotykinis pasakojimas apie zoologijos 
sodo savininko sūnų... Jame gausybė nuotykių fi lmui 
būdingų scenų  – fatališkai milžiniškas audringas 
vandenynas, skęstančio laivo scena, laukiniai žvėrys. 
Laivas, plukdantis šitiek įvairiaspalvių gyvių, tampa 
nelyg Nojaus laivo metafora, tačiau ji transformuo-
ta, komplikuota. Laivo keleiviams nelemta išvysti 
vaivorykštės – Sandoros su Dievu ženklo, priešingai, 
užklupusi audra tarsi ją suardo. Tačiau išlieka Pi ir jo 
viltis pasikliauti Kūrėju, vėl pasiekti žemės pagrindą 
po kojomis. Į veikėjo išbandymus galima žvelgti kaip 
į naujojo Nojaus lemtį, kuris plūduriuoja valtelėje su 
išsigelbėjusiais iš laivo gyvūnais, kai kurie epizodai 
netgi leistų jį lyginti su transformuota Kristaus fi -
gūra, ypač kai jis, per audrą iškėlęs rankas, šaukiasi 
Tėvo, kurio labai reikia Sūnui. 

Vizualusis fi lmo matmuo – pritrenkiantis, gau-
sybė kvapą gniaužiančių scenų, fatališkos vandeny-
no, kaip kosmoso, dangaus analogijos didybės. Ir 
šie įspūdingi reginiai nėra kuriami vien dėl reginių 
ar žiūrovo estetinio malonumo, kuris, be abejo, yra 

svarbus, bet jie veikia kaip gerai apgalvotos kino 
meno metaforos, plėtojančios Dievo ir visagaly-
bės, jo santykio su žmogumi istoriją. Vizualiajam 
lygmeniui skleistis kartais, atrodo, trukdė pernelyg 
iliustratyvus fi lmo garso takelis, tarsi diktuojantis, 
kokią emociją turi justi žiūrovas. Norėjosi, kad mil-
žiniškų vandenyno gelmių kadrų, kurie jau savaime 
yra iškalbingi, nelydėtų jokia simfonija, jokia užkad-
rinė muzika, skambanti gana patetiškai ir vizualiai 
paveikiems epizodams teikianti papildomo „dirgi-
klių“ svorio. Tačiau tai vis dėlto nesukliudė, nesukėlė 
fi lmo „atmetimo reakcijos“.

Dokumentiškai atspindėtas gamtos grožis pats 
savaime kalba, kokia nuostabi ši kūrinija, kupinas 
slėpinių pasaulis, kuždančios vandenynų gelmės  – 
o juk visa tai kyla iš Kūrėjo, jo vaizduotės ir meis-
trystės! Tačiau kartu ši gamta ir stichiška, tokia kaip 
fi lmo herojaus „atrasta“ sala – mėsėdė žemė, paslap-
tingai ryjanti savo gyvius, tokia kaip jūra, kurioje 
pražūsta laivas su zoologijos sodo gyvūnais, visa Pi 
šeima ir kitais keleiviais. Gamtos vaizdiniai kartais 
manichėjiški  – kaip didžiulis blogio ir gėrio pradų 
kovos laukas. Šalia šviesaus ir tyro, kerinčio savo 
grožiu, gamtos pasaulis vaizduojamas ir gnostinio 
dualizmo principu. Tamsa ir šviesa, plėšrumas ir 
žmogiškumas kaunasi ir herojaus dvasinėje sąmonė-
je, balansuojama tarp šių dviejų pradų. Kontrastinga 
ir išsigelbėjusių iš katastrofos draugija: zebras, hiena, 
vėliau tigras, orangutanė ir jaunasis Pi, siekiantis savo 
valtelėje darnos, tokios, kokią Izaijo knygoje žada 
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Viešpats: „Vilkas gyvens su avinėliu, leopardas gulės 
su ožiuku, veršis, jautis ir jaunas liūtas bus drauge, 
juos ganys mažas vaikas“ (Iz .11, 6–9). Tačiau čia at-
siveria gamtos priešpriešų, plėšrios prigimties drama, 
kuri liudija, kad gyvūnai elgsis pagal savo instinktus 
ir neįmanoma to pakeisti. Vis dėlto Pi atskleidžia 
mums stulbinančią dresūrą, leidžiančią išlikti atvi-
ram vandenyne kartu su bengališku tigru ir net juo 
pasirūpinti. Vandenynas tampa dvasinės dykumos 
metafora – didelės, neišmatuojamos vienatvės būse-
na, bet kartu ir gundymų vieta. Atlaikius išbandy-
mus, buvimas vandenyno vienatvėje įgyja pozityvią 
prasmę, nes tuomet tarsi įvyksta apsivalymas ir at-
sinaujinimas, naujoji sandora su Dievu. Tačiau po 
šio iš pirmo žvilgsnio šviesaus laimėjimo, labiausiai 
suglumina atsiradęs antras pasakojimas, apverčiantis 
pirmojo grožį ir tikėjimą gerumu. Rašytojo taikliai 
dekoduojama struktūra, pagal gyvūnui ir žmogui 
priskirtas ypatybes, kurias galbūt tik transformuoja 
traumuota pasakotojo sąmonė: zebras sulaužyta koja 
= susilaužęs koją jūreivis, hiena = virėjas-žudikas, 
orangutanė = motina, tigras = jaunasis Pi. Antroji 
pasakotojo istorija – sukrečiantis nužmogėjimo, su-
gyvulėjimo pasakojimas. Tačiau įdomiausia tai, kad 
šie abu, visiškai skirtingi pasakojimai tarsi neturi įta-
kos pačiam kino pasakojimui: kelionė laivu, katas-
trofa, Pi išsigelbėjimas, tačiau dvasiniam lygmeniui 
reiškia labai daug. Kaip ir religijų ar mitologijų na-
ratyvai, kurie skirti pasakoti apie pasaulio sukūrimą, 
perduoti tam tikrus elgesio modelius, bendrą visatos 
vaizdą ir žmogaus vietą joje, iš esmės nesiremia jokia 
racionalia faktų kalba, tačiau vis dėlto yra pasirinki-
mo kelias, taškas, iš kurio matoma. Mažasis Pi fi lmo 
pradžioje renkasi įvairias pasaulėžiūros perspekty-
vas – iš religinių konfesijų ir ne tik, pastabesni kino 
mėgėjai atkreips dėmesį į jo rankose vartomas Dos-
tojevskio, Albert’o Camus knygas. Žiūrovas, priėjęs 
dviejų pasakojimų susikirtimo ribą, taip pat turi nu-
spręsti, kuriuo jų tikėti. Filmo pasakotojo takas per 
vandenį atveda žiūrovą ten, kur prasideda takoskyra. 
Du keliai. O kurį pasirinksite jūs?     
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Skruzdėlė ir žiogas

Visą rudenėlį skruzdėlė procevojo po šapelį rinkdama
Ir nešdama į skruzdėlyną sau namelį statytis.

O žiogas tą laiką tik skripkuodams ir tinginiaudams leido
Ir artėjančiam šalčiui visai nesiruošė ir sau namų nesistatė.

Kai atėjo žiema su savo sniegais, ledais ir šalčiais,
Žiogas skruzdėlę iš jos namelio vienu smūgiu išspyrė

Ir šiltai žiemą praleido bankietavodams irgi snausdams.
O skruzdėlė išvaryta kaipmat į ledą sušalo,

Pavasariui atėjus, atitirpo, bet kažkas užmynė ir sutraiškė.

Nebūki kvailas ir skruzdėlės tu pavyzdžio neimki –
Juk daug lengviau jau pastatytus namelius užimti!

Ponas ir knygos

Viens ponas kartą sumislyjęs televizoriaus nebeveizėti
Tą daiktą į rūsį prie kartupelių nunešęs po paklodėm pakavojo.
Kožną dieną nesurasdams ką bedaryti, nuėjo ans į biblioteką,

Kur apturėjo knygų be miero ir trobon parsitempęs visas vartyti ėmė.
Skaitė pons ir kilo anam klausimų visokių: „Ir kas tas yra dievs

Irgi gyvenimas kas toks, kas bus mums po smerčio, o gal smerčio nėra iš viso,
Kas tos vertybės per pekla ir ką tas žmogus čia pasakyt man norėj?“

Nusimūčijęs galvot, glūpu jausdamasis vėl pasistatė prieš nosį tą dėžę.
Kasdien žiūrinėdams, nesidabodams ans pragyveno daug metų,

Apie niekus visokius nebegalvodams irgi skaniai paėsdams.

Knygos ir skaityms tik galvą kožnam žmogui suka,
Aną pustyja ir ramiai ant svieto gyvent neduoda!
Koks tu pons būsi, ne šūbą pasirinkęs, o knygą,

Bieso išmislytą ir čystai tik būrui paskirtą?

Tomas Dirgėla

Pasakėčios
Interpretacijos K. Donelaičio Metų temomis
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Balandžio vidury trečią kartą vyko jaunųjų po
etų ir prozininkų festivalis Literatūrinės Vilniaus 
slinktys. Kaip viskas prasidėjo, klausiu festivalio su
manytojo ir jo sielos poeto Aivaro Veiknio. „Min
tis surengti festivalį gimė iš noro pasitikrinti, ar 
esi įdomus bendraamžiams, kuriems rūpi poezija, 
proza. Kiek pajėgūs yra jauni kūrėjai. Pirmiausia 
buvo surengtas Slinkčių vakaras, kuriame dalyva
vo dešimt jaunų poetų. Po to vakaro supratau, kad 
esam ne prastesni už vyresniuosius. Tada su Mo
kytojų namų, konkrečiai Juozo Žitkausko, pagalba 
ir buvo surengtas pirmasis festivalis. Tai galimybė 
susiburti, parodyti vienas kitam, ką mes galim, ką 
turim. Taip pat tai – galimybė ugdyti jauną skaity
toją: viena iš festivalio programos dalių yra poetų 
apsilankymas Vilniaus mokyklose. Pernai apsilan
kyta Vilniaus licėjuje, Sietuvos mokykloje, Privačio
je gimnazijoje, M. K. Čiurlionio menų mokykloje. 
Pastarosiose dviejose ir šiemet, be to, S. Stanevi
čiaus vidurinėje mokykloje. Naiviai tikiuosi, kad 
po tokio tiesioginio susitikimo su jaunais poetais 
bent vienas moksleivis pradės domėtis, skaityti, 
galbūt pats rašyti. Dar viena iš festivalio dalių – 
Jaunųjų poetų ir prozininkų kūrybos almanachas. 
Tai galimybė jaunam kūrėjui žengti pirmą žingsnį 
į viešumą, pamatyti išspausdintą savo kūrinį. Per 
poezijos skaitymus ant Trijų Kryžių kalno mačiau, 
kaip dreba skaitančiojo rankos ir balsas. Puikiai su
prantu, kaip svarbu pirmą kartą parodyti savo kū
rybą kitiems. Tikiu, kad po manęs festivalį perims 
jaunesni ir jis gyvuos dar ne vienerius metus.“

Šiemet bene įdomiausias festivalio renginys – 
naujovė buvo poezijos skaitymai troleibuse, va
žiuojančiame į Saulėtekį – studentų miestelį. Dau

Kaip slenka jaunieji literatai

guma keleivių džiaugėsi tokiu netikėtumu. Gal vis 
dėlto poezijos mūsų gyvenime trūksta? Siūlyčiau 
kitąmet surengti poezijos skaitymus, pavyzdžiui, 
banke...

Renginių buvo daug ir įvairių. Žavi jaunųjų 
išradingumas. Netikėtas buvo baigiamasis vakaras, 
kai buvo pateiktos literatūrinėsmuzikinės impro
vizacijos K. Donelaičio Metų temomis. Vienos 
frag mentą galite perskaityti šiame Pašvaistės nume
ryje (p. 40).

Dar siūlome vieno aktyviausių festivalio daly
vių Sauliaus Vasiliausko žvilgsnį „iš vidaus“.

A. D.
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Kelios atviros mintys apie tuos, kurie 
slenka(si)

Bandymas pristatyti besiformuojančią jaunųjų 
poetų ir prozininkų kartą – rizikingas ir nelengvas 
uždavinys, kurį trečią kartą išsikėlė Literatūrinių 
Vilniaus slinkčių organizatoriai1. Akivaizdu, tokio 
bandymo rezultatai gali ir džiuginti, ir nuvilti – pa
sibaigus festivaliui kyla klausimai: kas buvo pada
ryta ne taip; ką reiktų tobulinti kitais metais; kokie 
kūrėjai ir kodėl į almanachą (ne)pateko (atsakymas 
į pastarąjį klausimą visuomet bus daugiau ar ma
žiau subjektyvus).  

Jei reikėtų trumpai pakomentuoti, ką šis fes
tivalis suteikia jo dalyviui (šiuo atveju man), kal
bą pradėčiau nuo neformalaus jame dalyvaujan
čiųjų bendravimo – festivalio metu sustiprėja ne 
tik literatūrinės, bet ir (susi)pažinimo, dalijimosi 
patirtimis, diskusijų, ambicijų, emocijų, vertinimų 

slinktys. Pasitelkęs šiek tiek autoironijos, visą šį 
slinkimą apibūdinčiau kaip mokyklinę klasę, ne
turinčią nei auklėtojo, nei mokytojų – pamokos 
vyksta taip, kaip patys mokiniai nori. Tarpusavy jie 
tarsi jaučia bendrystę, bet po truputį išryškėjančios 
skirtybės suskirsto mokinius (bent jų požiūrius) į 
grupes, tas grupes dar į mažesnes grupeles ir t. t. 
Tiesa, šioje mokykloje kol kas nėra didesnių įverti
nimų – lyg pradinėse klasėse, čia vienam ar kitam 
gali įsižiebti saulutė, ar „išsiraityti“ ryškiai raudona 
žiurkė, reiškianti, kad buvai patikrintas. Kas baigs 
mokyklą puikiai, o kas neišlaikys įtampų ar rankos 
ant kompiuterio klaviatūros – visa tai paaiškės me
tams, festivaliams ir jų dalyviams slenkantis. Ne
pamirškime, kad už klasės durų – kiti, dar šviežesni 
veidai, ir šis brovimasis/keitimasis neišvengiamas. 

Stebinčiajam literatūros lauką slinktys gali atro
dyti ir kaip menkavertis žaidimas, ir – kaip apie 
praėjusių metų almanachą užsiminė Jurga Tuma
sonytė – dar vienas būdas būti įdomiems patiems 
sau ir pasakyti sau apie save2. Tokie apibūdinimai 
reikalingi, idant ir patys festivalio dalyviai/orga
nizatoriai pajėgtų atsitraukti, pažvelgti į visa tai iš 

 Slinkčių palaktas. Autorius Marius Žalneravičius
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Literatūrinėse Vilniaus slinktyse – daug įvairių 
renginių, todėl ši šventė visada kažkuo nustebi
na. Pirmaisiais metais labiausiai patiko poetinės 
dvikovos, antraisiais – almanacho pristatymas ir 
baigiamosios improvizacijos, trečiaisiais – disku
sija ir Donelaičio skaitymai. Kasmet džiaugiuosi 
laisvaisiais skaitymais ant Trijų kryžių kalno. Labai 
teigiamai vertinu praeitąmet prasidėjusią tradiciją 
aplankyti anapilin išėjusių rašytojų kapus, uždegti 
žvakę ir paskaityti jų kūrybos – puikus priešnuodis 
nuo mūsų laikams (ir man asmeniškai) būdingo 
egocentrizmo. Drįsčiau manyti, kad šventės rengi
niuose dalyvaujantis jaunimas įeis į lietuvių litera
tūros istoriją kaip „slinkčių“ karta.

Tomas Taškauskas

šalies, savikritiškai3. Tai padaryti skatina ir faktas, 
jog šiųmetis festivalis susilaukė menko susidomė
jimo – įvairūs sklaidos būdai ir, rodos, patraukli 
programa nesutraukė minios lankytojų. Štai viena 
bičiulė, dalyvavusi poroje festivalio renginių, pa
sidalino pastaba – kodėl autoriai nesislenka (t. y. 
pernai publikuoti neužleidžia vietos kitiems). Pas
taba verta refl eksijos, nors sunku patikėti, kad per 
metus karta/kartelė pasislinktų tiek, jog galėtume 
rasti apie 30 rašančiųjų, tekstų kokybe nenusilei
džiančių praėjusių metų almanacho autoriams. 

Viena iš neseniai Lietuvos edukologijos univer
sitete vykusios mokslinės konferencijos pranešėjų, 
apklaususi jaunuosius kūrėjus, pabrėžė, jog jiems 
tikrai reikia paskatinimo (veikiausiai nė vienas jų 
to viešai nepripažintų). Šį festivalį galima interpre
tuoti ir kaip paskatinimą, tačiau objektyviau įver
tinti, kokią vietą literatūrinių, kultūrinių renginių 
kontekste jis užima, turėtume kiek vėliau. Nepai
sant po šiųmetinio festivalio likusių nuotaikų, spė
ju, vieta nebus pati žemiausia. O gal ir aukštesnė, 
nei šią akimirką gali atrodyti. 

Saulius Vasiliauskas

1 Be Vilniaus mokytojų namų projektų vadovo Juozo Žitkausko, 
almanacho sudarytojo Aivaro Veiknio, prie festivalio programos 
taip pat prisidėjo ne vienas slinktininkas – Ernestas Noreika, 
Mantas Balakauskas, Tomas Taškauskas, Marijus Gailius ir kt.
2 http://nemunas.net/archive/2012_1819/8psl.php
3 Kartais apima jausmas, kad gyvenantys ir kuriantys Vilniuje 
nemato to, kas vyksta aplinkui – ir vilnietis gali tapti provincia
lu, manančiu, jog nieko geresnio, svarbesnio Lietuvoje nebūna. 

Sauliaus Vasiliausko nuotraukos
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Šaltą  ir gan niūrų šio pavasario vakarą susi
rinkome Rašytojų sąjungos Rašytojų klube padis
kutuoti apie kultūrinę jaunimo spaudą. Naujosios 
romuvos vyriausiasis redaktorius Andrius Konickis 
pasveikino susirinkusiuosius, pavadindamas juos 
švaistūnais. Manau, ne veltui, nes vakaro tema 
buvo panaši. Trumpai išvardijęs mūsų sambūrio 
tikslus, redaktorius pakvietė į sceną Rūtą zentely
tę, kuri nustebino savo kūrybos dainomis ir įman
triu, originaliu balso tembru. 

„Pradžioje buvo prošvaistė, paskui nušvito 
pašvaistė“, – taip žurnalo pavadinimą paaiškino 
vyriausioji redaktorė Audronė Daugnorienė. Mat 
ji ir buvo viena žurnalo įkūrėjųiniciatorių, tad 
puikiai žino visą jo praeitį, net menkiausias smulk
menas. Mums, skaitytojams, vertintojams, tai, ži
noma, įdomu, nes skaitydami Pašvaistę dabar žino
sime daug daugiau.

Apie tai, kuo Pašvaistėje publikuojami straips
niai naudingi mokiniams, jauniems žmonėms, 
pakalbėjo mokytojas lituanistas Kęstutis Subačius. 
„Keletą straipsnių su mokiniais skaitėme labai 
atidžiai, įsigilindami, nes juose nagrinėjamos ir 
sprendžiamos ypač svarbios šiuolaikinio pasaulio 
problemos. Jaunimui tai aktualu“, – kalbėjo jis. 

Pasišvaistymai su Pašvaiste

Problemas, kurios iškyla redaguojant straips
nius, kuriant žurnalą, ieškant bendradarbių aiškiai 
ir tiksliai įvardijo jaunasis žurnalo bendradarbis 
Lietuvos edukologijos universiteto bakalauras, 
Kalbos instituto bendradarbis Saulius Vasiliauskas. 
Jis prisiminė, kaip pats čia pateko, kodėl dar tebe
nori būti Pašvaistės dalimi ir kodėl verta prisidėti 
prie žurnalo kūrimo. 

Kad nepabostų klausyti kalbų, turėjome ne 
vieną muzikinę pertraukėlę. Savo kūrybos daino
mis, gitaros skambesiu mus džiugino Rūta Urbo
navičiūtė ir Julius Gucevičius. Garsai, harmonija 
visuomet nuramina, todėl dar nesiskirstėme. Savo 
eilėraščių, išspausdintų paskutiniame Pašvaistės 
numeryje, paskaitė jaunieji poetai Agnė Vaičeliū
naitė ir Simonas Bernotas.

Norėtųsi, kad dar daugiau jaunų žmonių įsi
trauktų į šią kūrybiškumą skatinančią veiklą, ne
būtų abejingi kultūrai ir atiduotų bent dalelę savęs. 
Tik mes patys galime sukurti gražesnę ateitį! 

Tikimės, kad kitas susibūrimas pritrauks 
daugiau jaunų žmonių. Idėjos visuomet reikalin
gos, o tie, kurie nori prisidėti jas įgyvendinant, 
ypač.

MEDA PIEČy TĖ
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