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Kovo 7, 8, 11 ir 14 dienomis apleistame pastate 
Žalgirio gatvėje vyko laikinų meno erdvių projektas 
Link’menų. Žodžių žaismas čia nenuginčijamai taik
lus – Vilniaus dailės akademijos studentai kvietė iš
lipti Linkmenų stotelėje ir drąsiai žengti link menų. 

Balandžio pradžioje vietoj namo vaiduoklio 
pradės kilti naujas biurų ir daugiabučių kom
pleksas 135. Statybas inicijuojanti nekilnojamojo 
turto įmonė EIKA pasielgė itin humaniškai – pa
skelbė meninio projekto konkursą. Taip ir gimė 
Link’menų misterija. 

Vienas renginio tikslų – „tai, kas laikina, pa
versti amžina“ nėra tik tuščia romantiška retorika. 
Renginio organizatorė Violeta Mackialo mano, 
jog, sugriovus pastatą, nebūtyje išnyks tik kūriniai, 
bet ne pati kūryba, ne užmegzti ryšiai ir ne įspū
džiai, kuriuos išsinešėme lyg trofėjus. 

Austėja Mikuckytė

Link menų

Kitas projekto siekis – „išmušti kuriančius 
žmones iš savo komforto zonos“. Pasak Vilniaus 
dailės akademijos Grafinio dizaino katedros stu
dentės V. Mackialo, ši idėja įgyvendinama nutri
nant srities ar specialybės ribas. Per renginį kūrėjai 
išbandė savo jėgas jiems neįprastomis raiškos for
momis, vyko netikėtos skirtingų menų sintezės – 
reperiai čia tapo poetais, grafitistams akompanavo 
didžėjai. Žiūrovas tampa kūrėju, o šis – stebėtoju. 
Link’menų – galimybė reikštis kūrybiškiems žmo
nėms, nesuvaržant jų jokiais apribojimais.

V. Mackialo tvirtina, jog Link’menų – pirmas 
tokio tipo renginys Lietuvoje. Projekto metu už
simezgusios pažintys skatina kurti planus apie 
panašios koncepcijos ilgalaikes erdves ir užpildyti 
spragą, atsiradusią Fluxus ministerijai persikėlus į 
Kauną.
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Kovo 7 diena. Menas įsliūkina į pastatą

Pravėrus girgždančias duris, pasitinka būgnų 
repeticijos garsai. Pasineriu į terpentino ir purškia
mų dažų aromato svaigulį. Užlipu ant šūkio „Visi 
skirtingi, atsiminki, gyvena po vienu spinduliu“. 
Apsidairau – patekau į japoniškų animacinių pada
rėlių pasaulį. Sovietinio palikimo lemputė įkūnija 
draugystės saulę. Be nuorodų į socializmą, žinoma. 
Toliau prieinu padangomis ir siūlų voratinkliais 
užbarikaduotą koridorių. Atlekia vaikinas ir ima 
šokinėti, voleliu dažydamas sienas. Susimąstau, 
tai – performansas ar spontaniška kūrybinė eksta
zė. Kitas kambarėlis su žaliaplauke mūza įkvėpimui 
prašyte prašo „nupiešk ką nors“, o sienos trykšta 
pirmapradžiu potėpių chaosu ir verkia vaivorykšte. 
Po kojomis – jau susiformavęs kosmosas, atvirkšti
nis planetariumas. 

Antrame aukšte patenku į Last party. Insta
liacijos autorė Vitalija Malyško pakvietė lankyto
jus užsukti į pastato, suvokiančio savo artėjančią 

mirtį, surengtą vakarėlį, skirtą atsisveikinti su savo 
kolegomis – buvusiais greitosios pagalbos pastato 
darbuotojais. Raudonos pėdos nužymi, kur stovi
niuoja vakarėlio dalyviai. Pajuntu jų auras ir sten
giuosi neatsitrenkti į numanomus žmones. Erdvėje 
sklandančios taurės – pakelti tostai už senąją išei
nančią kartą. Šurmulyje skamba anekdotai, dzingsi 
stiklai, klega juokas, garsėja muzika – bus šokiai. 
Visą įrašą iliustruoja ir piešiniai ant sienų. Ant kar
toninių stalų guli kartoninės taurės, kurias, kaip 
nekviesti vakarėlio svečiai, galime pakelti ir mes. 
Neplanuotai nukrinta kartoninis stalas – tikras įsi
siūbavęs vakarėlis. Mes vaiduokliai buvusiems pas
tato darbuotojams, jie – mums. 

Akvarelės darbų paroda Avokado netektis pratę
sia pastato kontekste aktualią nyksmo temą. Eski
ziškais darbais išreiškiama mintis, jog „tik ten, kur 
yra tuščia vieta, yra ir nauja vieta augimui“. Akva
relės taip pat primena, jog menas yra ir atminties 
išsaugojimas, konservavimas, ir naujo produkto 
kūrimas. 
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Leidžiantis laiptais, kiekvieną žingsnį stebi 
daugiaveidė galva. Skirtingos persidengiančios 
emocijos imituoja ilgo išlaikymo nuotrauką. Su
kuriamas ne tik vibracijos, judesio įspūdis, bet ir 
trijų dimensijų efektas. Portretą knieti pavadinti 
personifikuotu vėju. 

Parodų serija Kaita atveria sinestezijos galimy
bių spektrą. Sintezatorius diktuoja potėpių parti
tūrą, o dažai spalvina muziką. Natos išsilieja dervos 
klanu, pavirsta raguotomis ir kojuotomis spiralė
mis, palieka vitražinį šleifą. Martynas Šnioka ne 
itin šventvagiškai nupurškia robotizuotą Mergelę 
Mariją ūksmingos girios fone. Sutrimituoja dram
blio kaulo ragas ir mušami afrikietiški būgneliai. 
Prie įėjimo kabo džiovintų rožių puokštė ir gydo
mųjų žolelių maišeliai. Pakvimpa raganavimu šau
kiantis mūzų. 

Užsuku stebėti forumo teatro pasirodymo. Lyg 
senovės Romos miesto centre jaunų aktorių trupė 
kviečia diskutuoti socialinių problemų temomis. 
Pirmasis etiudas palietė patyčių mokykloje temą, 
antrasis atkūrė nepasitikėjimo šeimoje situaciją. 



Dailė

4

Moderatorė kvietė žiūrovus įvardyti problemą, 
auką ir agresorių. Tuomet vaidinimas kartojamas, 
bet kuris žiūrovas bet kuriuo etiudo metu gali pa
keisti aktorių ir pakreipti įvykių tėkmę. Vedėja pa
brėžė, jog nėra neteisingų atsakymų, o kalbėjimas 
jau yra veiksmas, – veiksmas, raunantis problemas 
iš šaknų. Visos vaidinamos situacijos yra paremtos 
tikrais įvykiais, tačiau man etiudai pasirodė šiek 
tiek nerealistiški. Kita vertus, aktorių įsijautimas – 
šimtaprocentinis. Bet kokiu atveju, forumo teatro 
iniciatyva sveikintina ir įkvepianti nebūti abejin
giems matomai neteisybei: „Teatras yra ne tam, 
kad pakeistume, bet tam, kad suprastume, jog ga
lime keisti.“

Batikos workshop’as kvietė atnaujinti senus 
drabužius hipiškomis spalvomis ir fraktališkais, 
kaleidoskopiškais raštais. Vėliau marškinėliai buvo 
sudžiauti ir urbanistiniame peizaže tapo įsivaiz
duojamo spektaklio dekoracijomis. Šalia vyko 
iliustruotojo Rimanto Juškaičio piešinių paroda. 
Siurrealistiškų animacinių herojų fone rikiavosi 
dar aukščiau virš realybės pakilusios kompozicijos. 
Stilizuotas keltiškas raštas sukuria optinę šokinė
jančios perspektyvos iliuziją, psichodelinė motina 

gamta dalijasi lūpomis su jūrų pabaisa, pamišęs 
vaikas ryja fosforą, blankesnė Užgavėnių kaukė iš
bando kubizmo kryptį, iš akių auga raudonas me
dis, burną dengia programos pabaigos užsklanda, 
velnio ragų rankų gestas atgyja ir užsideda spyg
liuotos apyrankės nimbą, portretuose spalvų jūra 
stebuklingai susilieja į tikrovišką kūno atspalvį, 
kosminės pabaisos spitrija bevyzdėmis akimis. Pa
birusių daiktų koliažas, Pinokis lyg džinas išlindęs 
iš dažų kibirėlio ir bent kelios vizionieriškos pop
arto apraiškos, pašiepiančios asmenukių maniją, 
besišlykštinčios pornografija, kvatojančios iš są
mokslo teorijų. O jei šito fantasmagoriško parado 
pasirodytų per maža, koridoriuje, lifto šachtoje, 
drykso trys pamėklės, privertusios ne vieną aikte
lėti ir griebtis už širdies iš netikėtumo. 

Iš pirmo aukšto sklindant muzikinio jamm’o 
garsams, toliau klaidžiojau namo, kuriame apsigy
veno ponas menas, labirintais. Kūrybinėse grafikos 
dirbtuvėse žiūrovai galėjo išbandyti estampo tech
niką, o prie kūrybinių dirbtuvių Paišymas nema
tant driekėsi didžiulė eilė. Tai – itin įdomus psi
chologinis ir meninis eksperimentas. Už užuolaidų 
sėdinčios dailininkės piešia kitoje pusėje esančius 
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žmones. Dailininkės ne tik jų nemato, bet kalbėda
mosi negali nieko klausti apie pašnekovo išvaizdą. 
Taip sukuriami tiesiogine šio žodžio prasme psi
chologiniai portretai ir suteikiama galimybė išsiaiš
kinti, kaip tave jaučia kitas ir kiek kitam paliktas 
įspūdis susišaukia su saviprojekcija. 

Kiekvienas kambarys – siurprizas. Kaip vaikas 
Kalėdų rytą nekantriai lukštena dovanas, taip ir aš 
smalsiai, bet ir su tam tikru atsargumu praveriu dar 
vienas duris. Ogi ten – mėsa apaugęs išnarstytas 
fosforinis skeletas sveikai įraudusiais žandais. Ša
lia plaukioja kiniškos žuvys. Praeinu pro raudona 
lempute apšviestą paslaptingą nuotraukų ryškini
mo patalpas primenančią zoną. Ant sienų ištiškę 
kraujo raudonumo dažai. Siaubo filmų atmosfera. 
Nupurto. Paspartinu žingsnį.

Kitame kambarėlyje – Monikos Gedrimaitės 
kuruojama paroda Interjero dizainas. Iki smulkiau
sių detalių išpieštas kambarys priekaištauja varto
tojiškai visuomenei ir žaidžia ironija – apleistame 
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pastate „įkuriamas“ prašmatnus interjeras. Visi 
objektai pavaizduoti itin plokščiai, tačiau taikli 
simbolika, taikus humoras palieka įspūdį. Televi
zoriaus ekrane savo įprasta poza sėdi sveikinimų 
koncerto vedėja, miesčioniškumo atributais pasi
renkamas kaljanas, lempa iš lavos, kabantys saldaus 
peizažo ir abstrakčios tapybos paveikslai. 

Kitas kambarys grįžta prie gąsdinimo tono – 
pragaro fone vienas į kitą spokso šiurpinantys vei
dai nuplėšta oda, sieros išėstos skylės, nupjautos 
nosys ir kortos principu paremta simetrija. Pikto
sios jėgos sužiba ir pavytusios būrėjos irštvoje. Nuo 
šilkografinės cigaretės kyla „miškui nerūpi“ dūmas, 
visą erdvę raizgo siūlų voratinklis, o įeiti tenka pro 
dzingsinčių raktų užuolaidą. 

Vakaras p – tai dviejų komikų pasirodymas. 
Balys ir Artūras pasirodymą pradėjo havajietiška 
gitara ir būgnu. Gyvenimiškos istorijos apie Lu
kiškių kalėjimą, troleibusus, dviračius, tranzavi

mą – tai prozos, tai poezijos forma. Žodžių žais
mas, pavyzdžiui, „stumiu laiką, o jis nesitraukia“, 
ne tiek prajuokina, kiek suteikia jaukaus estetinio 
pasimėgavimo. Tuo metu kitame kambarėlyje vyko 
performansas – vaikinas dvi valandas šoko mėlynai 
apšviestame kube.

Paskutinis akordas – reperių poezija. Reperiai 
Spot, McMesijus ir Jonas Kuprys deklamavo ne
maironiškas eiles apie okupaciją, būdus mirti prie 
kompiuterio, vakarėlių tipus, stebuklus, mašinų 
numerius, matematikos pamokas, kritikus, išrėžė 
menišką kratinį apie meną, eilėraštį apie eilėraštį. 
Tai buvo tam tikras iššūkis reperiams, pripratu
siems prie kitokios tekstų pateikimo formos, bet 
jie susitvarkė. Balta pirštinė buvo mesta ir žiūro
vams – į reperius pažvelgti kaip į poezijos kūrėjus, 
atmetant aukštojo stiliaus, pompastikos kūriniui ir 
literatūrinio išsilavinimo autoriui reikalavimus. 
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Kovo 8 diena.  
Menas įsikuria ir apsipranta

Koncertų salėje atsirado levituojanti porce
lianinė lėlė su Anglijos kario švarku, skiautere ir 
pučianti gumos burbulus. Kita koncertinė salė pa
sipuošė žydrų raumenų gijomis, nežabotų vandenų 
čiurkšlėmis. 

Neatskiriama gatvės meno kultūros dalis – repo 
arba šokių kovos (battle) tarp gaujų dėl viršenybės. 
Tačiau apleistame pastate vyksta neagresyvios pie
šimo kovos. Simboliškai atkuriant teritorijų tarp 

gaujų pasiskirstymo tradiciją, dalyviams buvo nu
žymėti tam tikri rėmai. Juose ir išeinant iš jų atsira
do apsmuktkelnis reperis, piktdžiugiškas balionas, 
klykianti ir tęžtanti Sniego karalienė, autoportretas 
su vaiduokliu, negyvenamos salos peizažas. 

Toliau rutuliojama Kaitos parodų serija žaidė li
nijomis ir tūkstančiu šešiais šimtais mėlynų brūkš
nelių, tarsi įgyvendindama Tele Bim Bam dainą 
Mėlyna spalva. Pievų mergaitė vaikštinėjo Adomo 
ir Ievos rojuje, o smegenys susiraitė į siūlų kamuo
liuką. Tądien vyko popieriaus kūrybinės dirbtu
vės, kur lankytojai galėjo perdirbti nebereikalingą 

Nukelta į p. 39
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Vladimiras Tarasovas − vienas įvairia pusiš
kiausių ir savičiausių šiuolaikinių perkusininkų ir 
kompozitorių, instaliacijų kūrėjų ne tik Lietuvoje, 
bet ir visame pasaulyje. Laikomas vienu iš Lietuvos 
džiazo patriarchų, kultinio GTČ narys. Koncerta
vęs su gausybe muzikantų bei menininkų: Anthony 
Braxtonu, Rova Saxophone Quartet, Josephu Nadju, 
Joëlle Léandre ir kt. Didžiulė garbė kalbinti legen
dą... Tik viena apmaudu – negali raštu perduoti tų 
spindinčių akių ir entuziazmo kupino balso! Kalbino 
Paulė Steponavičiūtė.

Kada ir kaip Jūs susipažinote su muzika, džiazu? 
Aš manau, kad mes su muzika atradome vienas 

kitą. Kai buvau vaikas, penkerių, šešerių metų, tė
vai man padovanojo džiazo plokštelę, ir aš įsimylė
jau tą muziką – labai paprastai... Taip pat girdėjau, 
kaip ir visi mano kartos muzikantai, Louis Arms
trongą, tai, kaip jis dainuoja, ir viskas – to paka
ko... Po karo dar ir tuos filmus rodė, archyvinius, 
pavyzdžiui, Saulės serenadą apie Glenno Millerio 
orkestrą. Tai buvo labai gražūs filmai, o juose daug 
džiazo − taip aš ir įsimylėjau tą muziką. Tais laikais 
tik tiek tebuvo − džiazas ir bugivugis. Rokas atsira
do vėliau, nors buvo ir labai gerų roko muzikantų, 
vėliau jau ir Rolling Stones, Chicago, Blood, Sweat 
and Tears, Carlos Santana. Kai The Beatles atėjo į 
madą, – popsiukas, – tai išvis mums nebuvo įdo
mu. Bet džiazas visuomet išliko kaip prioritetas.

Gyvenau Rusijoje, Archangelske. Ten užsie
niečių – krūvos, jūreivių – krūvos, iš jų užsisa
kydavome daug plokštelių. Visas paskutines 
plokšteles gaudavome jau po dešimties dienų 
nuo jų pasirodymo. Keturiolikos metų jau grojau 

Kaip skamba pauzė?

profesio naliame orkestre, taip pat grojau ir vie
name tarptautiniame jūreivių klube, kuriame visi 
užsieniečiai rinkdavosi. Ir prekiavo farsovčikai (taip 
juos tada vadindavome, dabar sakytume verslinin
kai) − kas cigaretėm, kas džinsais, o aš visuomet 
iš jų užsisakinėdavau plokšteles. Buvo tais laikais 
toks amerikiečių katalogas Schwann – jame visos 
naujausios plokštelės buvo.

Kodėl pasirinkote groti būtent būgnais?
O tėvai nenorėjo, kad gročiau būgnais, norėjo, 

kad gročiau fortepijonu. Tačiau kaip prikibau prie 
būgnų, taip ir jie „prikibo“ prie manęs, ir viskas. 
Visą gyvenimą išliko ta meilė. Būgnai man atrodo 
ypatingi, nes yra patys archajiškiausi iš visų instru
mentų. Dėl to jie tokie susiję su šamanizmu, ri
tualika. Smuikai, fortepijonai atsirado daug vėliau 
ir jie jau žmogaus sukurti... O štai būgnai net ne 
žmonių sugalvoti. Viena su kita susitrenkiančios 
lazdos (lazda į lazdą), jau nuo neatmenamų laikų 
buvo. Nežinau net, kas pirma – ar žodis, ar ... (su
pliaukši rankomis, suprask – garsas) pirma buvo. 

Na, o kaip susiklostė aplinkybės, kad atsidūrėte 
Lietuvoje?

Į Vilnių mane paėmė Jonas Cijūnėlis, labai 
inteligentiškas ir genialus žmogus. Jis buvo Lietu
vos filharmonijos orkestro Nemuno žiburiai meno 
vadovas. Puikus buvo orkestras: jame grojo muzi
kantai iš visos Sovietų Sąjungos. Taigi, atvažiavo šis 
orkestras koncertuoti į Archangelską, o aš, kaip tik 
tuo metu buvau grįžęs iš Leningrado (dabar Sankt 
Peterburgas – P. S.) – išmetė mane iš konservato
rijos, už tą patį džiazą. Ir nutiko taip, kad jų būg
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nininkas susirgo, o jiems juk reikia groti koncertą 
filharmonijoje, tad ieškojo visur pamainos. Kažkas 
iš filharmonijos darbuotojų parekomendavo mane. 
Pusę valandos parepetavome, puikiai sugrojome 
koncertą, o kitą rytą Jonas atėjo pas mane į namus 
ir sako: „Viskas, važiuojam pas mane į Lietuvą.“ 
Jis mane pasiėmė kaip lagaminą. O kas man − aš 
buvau jaunas, koks skirtumas, kur gyventi. Ir da
bar didelio skirtumo man nėra. Pusę metų gyvenu 
Amerikoj, pusę metų – Prancūzijoj. Menininkas 
gyvena ten, kur yra darbo. Nors aš labai myliu Vil
nių, čia mano namai, mano studija. Vėliau mūsų 
bigbendą valdžia deformavo − nepatiko jiems, kad 
mes amerikiečių propagandą grojam, tad mes su 
Cijūnėliu perėjom į Lietuvos radijo ir televizijos 
orkestrą. Paskui susipažinau su Ganelinu, pradė
jome groti Neringoj, kartais su mumis grojo Gri
gorijus Tallas (fotografas, kuris laisvalaikiu grojo ir 
kontrabosu). Jau buvome šiek tiek žinomi ir galų 
gale Sverdlovske suradom Čekasiną. Nuo to laiko 
pradėjome groti trise.

Kas lėmė, kad išsiskyrėte? 
Ganelinas nerimavo dėl antisemitizmo, todėl 

išvažiavo į Izraelį (tuo metu labai daug žydų išvy
ko), jo dukrai dėl sveikatos buvo geriau gyventi 

šiltesnio klimato krašte. Paskui dar grojome duetu 
su Čekasinu porą koncertų, ir viskas tuo baigėsi. 
Tačiau kiekvienas dar būdami trio paraleliai tu
rėjome ir savo solinę programą. Žinot, dabar, kai 
žiūriu atgal, galvoju: mes kartu grojome šešiolika 
metų – užteks. Nors ne viskas buvo pasakyta, jei 
dar būtume pasilikę groti kartu, gal viskas ir būtų 
buvę gerai, tačiau būtų pasidariusi kažkokia muzi
kinė gamykla, o man tai nėra priimtina. Aš manau, 
kad mene turi būti „kvėpavimas“. Aišku, galiu gro
ti kiekvieną dieną po koncertą, taip ir būna turų 
metu, bet kad dirbti taip kiekvieną dieną... Me
nininkas turi būti laisvas. O vėliau pradėjau užsi
imti vizualiniu menu, man tai labai patiko, taip ir 
nebesugrįžau...

Kokie tuo metu buvo didžiausi Jūsų korifėjai?
Tai buvo tie laikai, kada buvo superdaug gerų 

muzikantų. Amerikiečių daugiausiai. Albert Ayler, 
John Coltrane, Count Basie, Ornette Coleman, 
Duke Ellington... Duke’as net buvo atvažiavęs, 
girdėjau dvylika jo koncertų – buvo fantastika. 
Tie vadinamieji sixties buvo tokie įdomūs, buvo 
gausybė gerų menininkų, muzikantų, dainininkų, 
ir kiekvienas buvo asmenybė. Atrodytų, kad kuo 
toliau, tuo turi būti geriau, bet panašu, kad taip 
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nėra: visai neseniai buvau San Franciske, ten yra 
toks labai prabangus boutique salonas, žodžiu – vi
sokios garsių dizainerių parduotuvės, ir panašiai, aš 
vaikščiojau tenai, ir leido ten per garsiakalbius kaž
kokį popsą. Na, geriausiu atveju Franko Sinatros 
dainas, bet štai užėjęs į kavinukę, gerdamas kavą, 
išgirdau, kad skamba Alberto Aylerio plokštelė, 
kurią pats turiu. Ir žinot, pagalvojau, kad viena 
vertus tai – tragedija. Dėl to, kad dabar nebeturime 
tos muzikos, kurią norime girdėti. Nuolat grįžtame 
atgal, kad ir į tuos pačius šešiasdešimtuosius, „pa
siimame“ muziką, kuri skambėjo prieš dvidešimt 
trisdešimt metų. 

Taip išeina, kad nebeturime nieko savo?
Taip, nebeturime nieko savo, ką norėtume gir

dėti, na, kad ir parduotuvėje. Kas, kad yra daug 
dainininkų, bet juk visi jie kopijuoja ką nors, imi
tuoja. Yra krūvos profesionalų, ir kiekvienas sugros 
tau tai, ką įdavei. Bet meistrų yra labai mažai. O 
tada visi buvo meistrai. Kiekvienas buvo indivi
dualybė, turėjo kažką savo pasakyti. Sixties buvo 
ne tik narkotikai, kaip Cortazáras rašo. „Narkoti
kai“ buvo ore. Net ir dabar man išlipus oro uoste 
Niujorke tas pats jausmas apima – norisi kažką 
daryti, veikti. O tuomet tai buvo išvis! Bet ir visa
me pasaulyje buvo tokia nuotaika, ne tik Sovietų 
Sąjungoj. Kitur jie gal kovojo su kuo kitu, impe
rializmu, kad ir kaip jie vadina, čekai kovojo už 
savo 1968uosius, amerikonai kovojo, nes Amerika 
prieš Vietnamą ėjo... Nebegroti buvo tiesiog neį
manoma! Norėjosi groti. Beje, Art Vilnius’15 kaip 
tik rodysiu savo darbą 1960s. Tai videoinstaliacija, 
labai kviečiu aplankyti. Ji būtent šia tema.

Mano laikais, kai gyvenome Sovietų Sąjungoje, 
nieko negalėjome, negalėjome išvažiuoti, pavyz
džiui, į Paryžių, tai mums beliko tik groti, groti 
ir dar kartą groti. O dabar, kai mes galime sėsti 
į lėktuvą ir per keletą valandų atsidurti, kur tik 
norim, ypač jaunimui reikia turėti labai daug sti
prybės, kad taip imtų ir atsisėstų ko nors mokytis. 
O tai būtina. Reikia praeiti, kaip sakė Ciceronas, 

tuos tris etapus: yra amateur – mėgėjo, profesio
nalo ir meistro. Išmanyti techniką, ypač muzikoje, 
yra labai svarbu, svarbu turėti stiprų pagrindą. Dėl 
to ir reikia mokytis universitetuose ir tiktai paskui, 
tiktai kai žinome root (pačias šaknis), surasim save. 
Muzikantai, jie žino, kur ką reikia spausti, kad 
išgautų norimą efektą ir panašiai, tai profesiona
lų darbas. O meistras pats tampa savo išgaunamo 
garso dalimi. Jis gali beveik negroti – muzika iš jo 
sklinda savaime. Vieną kartą pats tuo įsitikinau 
Vladimiro Horowitzo koncerte. Jis išėjo į sceną – o 
mes jau visi kažkur savo viduje girdim Chopino 
preliudą... Jis atsisėdo ir pradėjo groti būtent tą 
Chopino preliudą! Ne, tai ne tik aš – visi, kurie 
buvom tame koncerte, girdėjom tą patį. Tai šama
nizmas. Tas pats buvo ir su Duke’u Ellingtonu. Čia 
kaip Malevičiaus Juodas kvadratas – atrodo, kad 
nieko nėra, bet yra viskas.

Iš tiesų, atrasti ir suprasti save nėra paprasta. 
Niekada nežinosim, kad galbūt galėjome būti pui
kūs biologai ar šachmatų žaidėjai. Bet, kaip sakė 
Coltrane’as, ta Love Supreme vis tiek egzistuoja. 
Žmogus jauti, kad tave traukia į kurią nors pusę, 
čia kaip meilė. Nereikia stengtis išrasti dviračio – 
reikia save atrasti.

Tai vis dėlto, Jūsų nuomone, išsilavinimas yra 
būtinas?

Oi, na ne, ne visada. Būna, kad talentingi žmo
nės pradeda kurti ir labai vėlyvame amžiuje, yra 
labai daug pavyzdžių. Bet jei yra galimybė, ypač 
muzikantui, reikia labai daug dirbti ir mokytis 
tam, kad įgytų techniką. Kai scenoje groja muzi
kantas, jau po kelių minučių gali pasakyti, ar jis 
moka groti, ar ne. Tai matosi: ar yra technika, ar 
garsas švarus ir t. t., dar po trijų minučių jau ga
lima pasakyti, ar jis turi ką galvoje, ar ne. Ar jis 
kažką kopijuoja, ar pats kuria. Kai muzikantas turi 
kažkokią vidinę energiją, tai jis iš karto patrauks 
dėmesį. Kaip sakė Duke’as Ellingtonas, music must 
to take, if it takes you – that‘s all. Pavyzdys galėtų 
būti Glennas Gouldas: mano minėtoje instaliacijo
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je bus vienas jo įrašas, kur, grodamas Ellingtoną, jis 
pradeda dainuoti. Jis buvo genijus. Ir negali tiesiog 
taip paprastai išeiti, nesiklausyti, nes jis pritraukia. 
Vėlgi, prisimenu, buvau Taline 1968 metais pas 
vieną draugą (jis paskui pabėgo į Vakarus), žo
džiu, mes sėdėjome jo namuose ir klausėmės Jimio 
Hendrixo koncerto per suomių televiziją: net per 
ekraną jautėsi ta energetika, visi buvome apšalę! 
Tai narkotikai gerąja prasme. Vienais metais Vuds
toke grojo Ravi Shankaras, labai garsus citaristas. 
Vėliau žurnalistas jo klausė: „Ką gi jūs ten darėte?“ 
Jis juk nei hipis, nei narkomanas koks. Ir žinot, ką 
jis atsakė? „I want to show these young people that 
music is also a drug“. Suprantate, nebūtina rūkyti 
ar gerti, mat garsas, kaip jau sakiau, irgi yra nar
kotikas. Ir nesvarbu, ar tai – klasika, ar koks kitas 
stilius. Negalima sakyti, jog džiazas geras, o rokas 
blogas, ne! Yra gera muzika arba išvis ne muzika. 
Atrodo, kad taip atsakė Toscanini į Artūro Rubinš
teino klausimą, ar geri buvo orkestro, kuriam jis 
dirigavo, muzikantai. „Blogų muzikantų nebūna – 
būna arba geri, arba išvis ne muzikantai.“ Manau, 
kad tai labai teisingas atsakymas.

Ar galėčiau šiek tiek painterpretuoti? Štai grojate 
būgnais, tačiau Jūsų rankose jie skamba kaip melodi
nis instrumentas, ar neklystu?

Labai džiugu, kad tai pastebėjote. Man groji
mas būgnais kaip geras Stradivarius, ar Steinway 
rojalis... Būgnai gali labai daug, visos tos spalvos, 
intonacijos, kurias jie gali išgauti, man labai įdo
mu. Ne tiek groti garsiai ar greitai, bet groti tyliai 
ir būti tame garse. O apskritai pauzės man svarbiau 
negu pats garsas. Ta erdvė tarp dviejų natų man 
svarbiau nei pati nata. Kaip mes sakome – lyga. 
Tai, kas vyksta tame tarpe. Atrodo, ką turėtų daryti 
būgnininkas? Groti garsiai, greitai, ir viskas. Man 
atvirkščiai. Pauzė man labai svarbi, svarbi apgalvo
jimui. Ne tyluma kaip pas Cage’ą, bet perėjimas. 
Tai taip įdomu: negali per greitai, negali ir per lė
tai. Turi gyventi su tuo garsu. Kitaip tariant, turi 
būti to garso dalis, pats būti garsu. Žmogus turi 
skambėti. Pats. Ir mes visi skambame. Man teko 
labai įdomi patirtis Niuheiveno universitete. Ten 
yra toks tylos kambarys, kuriame nėra absoliučiai 
jokio garso – garso vakuumas. Įsivaizduojate? Jame 
gali girdėti, kaip tavo paties gyslomis teka kraujas, 

GTČ trio Paryžiuje, 1986. Mephisto nuotrauka
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kaip plaka širdis! Girdi savo paties kūną... Ten pa
buvęs ir tai patyręs, daug supranti...

Net ir visos Jūsų instaliacijos, galima sakyti, 
skamba...

Tikrai taip, mano instaliacijos labai susijusios 
su garsu (išskyrus vieną – Kalėdų vainikas: skren
dant lėktuvu galima buvo pamatyti, kaip iš Vil
niaus senamiesčio septynių bažnyčių bokštų sklin
dančios švieselės susijungia į vainiką). 

Jūsų muzikoje nemažai sintezės ir su žodžiais, su 
poezija, turėjote gausybę tokių projektų ir pagal Ca
ge’o, ir pagal Donelaičio tekstus, anksčiau su Kruglo
vu, amerikiečiu Kerry Shawnu Keysu...

Taip, su poetais esu daug dirbęs. Man žodis 
yra perkusinis garsas. Prisimenu, ką darėme Frank
furto knygų mugėje kartu su poetais Yang Lian, 
Kerry Shawnu Keysu, Sigitu Geda ir Dmitrijum 
Prigovu. Sonatinoje keturiems balsams, perkusijai, 
obojui ir kontrabosui skambėjo poezija keturiomis 
kalbomis: anglų, rusų, lietuvių, kinų... Yang Lian 
manęs tuomet klausė: „Vladimirai, kas čia kiniš
kai supranta?“ Aš jam atsakiau, jog jei bus kinų, jie 
tikrai supras, o juk man jūsų balsai reikalingi kaip 
instrumentai! Kaip ta pati perkusija, cowbellas ar 
wood blockas...

Ir taip, man poezija labai brangi, dažnai da
lyvauju Druskininkų festivalyje, groju, skaitau, o 
ir nuo vaikystės poeziją labai myliu, Achmatova, 
Pasternakas – mano mėgstamiausi... O iš lietuvių 
tai Geda, Širvys! Man tai – muzika.

Jūsų muzikoje daug varpų. Kuo Jums artimas šis 
garsas? 

Taip, tiesa, varpų naudoju nemažai. Yra mano 
instaliacija Šv. Kazimiero bažnyčioje, kur nuolat 
skamba tik tie varpeliai. Iš tikrųjų bijau aš taip 
įvardinti, jog varpai mano muzikoje turi kažkokią 
ypatingą, išskirtinę reikšmę. Man tiesiog įdomus 
pats jų garsas. Jis nėra kažkoks konkretus simbolis. 

Kiekviename kūrinyje jie skamba kitaip ir dera su 
kitais garsais skirtingais principais. Įdomus daly
kas – netoli Baku yra senovinė vietovė, išlikusi dar 
nuo paleolito laikų. Tada dar nebuvo bažnyčių su 
varpais ir vietoj varpo naudodavo akmenį su abso
liučiai unikaliu garsu, lygiai kaip varpo. Aš jo ieš
kojau labai ilgai. Ir radau.

Daug keliaujate, galite palyginti labai skirtin
gų šalių muzikantus. Minėjote, jog muzikantai yra 
daugiau mažiau kosmopolitai. Tačiau juk egzistuoja 
skirtingos mokyklos, o gal jau amerikiečiai groja taip 
pat kaip ir europiečiai?

Žinoma, tradicijos lieka, tai mūsų viduje. Mu
zikoje labai justi, iš kur žmogus – muzikantas – 
kilęs. Kai į Sovietų Sąjungą atėjo džiazas, visi buvo 
labai susižavėję ir norėjo groti taip, kaip amerikie
čiai. Bet tai neteisinga. Nes tai – kopijavimas. Kal
bant apie džiazą, tai, be abejo, pagrindinė išlieka 
amerikiečių džiazo mokykla. Amerikiečiai pirmieji 
pasakė žodį, o visi kiti jau galvoja kaip tą žodį nau
doti. Tačiau prancūzai turi savo stilių, vokiečiai – 
savo. Esu laimingas, kad mes galėjome sukurti 
mūsų lietuvišką džiazo mokyklą.

Galbūt papasakotumėte daugiau apie naujesnius 
savo darbus, pavyzdžiui, apie „Gobeleną“? Kuo gi čia 
dėtas Donelaitis?

Kiekviena muzika yra savotiškas gobelenas. 
Šiame kūrinyje būtent ir kūriau gobeleną, tik iš 
garsų. Kodėl Donelaitis? Esu sukūręs videoinsta
liaciją, pavadinimu Kyklos (cyclus, arba metų lai
kai). Tai senas medis, kuris auga po mano studi
jos langais. „Pažįstu“ jį daugelį metų, su juo net 
sveikinuosi rytais, jis mane pasitinka sugrįžus po 
gastrolių. Sumaniau jį fotografuoti visais metų lai
kais. Kiekvieną dieną padarydavau po nuotrauką, 
taip per metus susidarė 365, jos „susuktos“ sudaro 
videofilmą, kuriame gali išvysti metų laikų kaitą 
skambant Gobelenui. Tiesiog nedidelis gestas ir pa
garba Donelaičio talentui. 
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Na, o projektas, skambėjęs „Vilnius Jazz“ festi
valyje 2012 metais „Lectures of nothing“, koks Jūsų 
santykis su Cage’u?

Na, tais metais buvo Cage’o šimtmečio jubilie
jus, mane kaip tik Antanas Gustys pakvietė groti 
Vilnius Jazz, taip ir gimė idėja. Paprastai kiekviena 
proga stengiuosi sukurti vis naują programą. 

Labai ilgai galvojau, ką reikia „įdarbint“ skaity
ti Cage’o tekstą. Bet kas galėtų tai geriau padaryti 
nei Petras Geniušas? Taip man tuo metu pasirodė. 
Kas geriau supras apie tą situaciją, apie šiuolaikinę 
muziką? Visi tikriausiai laukė, kada gi jis pagaliau 
gros, bet čia viskas specialiai taip buvo sugalvota. 
Tai buvo Petro solo. Ir improvizavo jis daug. O dėl 
Cage’o, tai esu labai daug jo grojęs: kūrinius solo, 
ansamblius... Daugiausia užsienyje, aišku. Lietuvo
je nedaug kas žinojo, kas tai yra Cage’as. Net ir 
filharmonijos direkcija nežino. Žino pavardę, bet 
muzikos išvis nežino. Supratau tai, kai neseniai jie 
mane pakvietė groti. Buvo netgi toks anekdotas: 
per spaudos konferenciją juokavau, sakiau vienam 
iš mūsų dirigentų: „Štai, turiu 4’33’’ partitūrą, 
jums atnešiu, gal sugrosit?“, ir jis man rimtai atsa
kė: „Taip, taip, būtinai, atneškit, reikės peržiūrėti 
ir sugroti.“ Jis nežinojo, kad ten nieko nėra toje 
partitūroje! (juokiasi)

Pas mus dar daug konservatyvumo akademinėj 
aplinkoj. Tad labai džiugu, kai galima šiek tiek iš
judinti šitą balą. Vyrai, juk dvidešimt pirmas am
žius, gyvenam savo kaime ir nenorim žinot, kas 
kitur darosi! Mums reikia integruotis, o menas tam 
yra pati geriausia priemonė. Nėra meno – nacija 
neegzistuoja. Kaip aš sakiau, pas mus kultūra ne
turi valdžios, o valdžia neturi kultūros! (juokiasi)

Cage’as yra sakęs, jog muzika yra pati iš savęs, jai 
nebūtina ką nors reikšti. Ką Jūs apie tai manote?

Pradėsiu šitaip: žinau, kad jau esu pasiekęs tam 
tikrą lygį ir prasčiau tiesiog negrosiu. Kai prieš 
kokį solinį koncertą ateinu į salę ir matau krūvą 
tų būg nų, perkusijos: skambaliukų visokių, gongų, 
tamtamų, nesuprantu, kaip galima visu tuo groti 

vienu metu, kiek rankų reikia turėti, norint juos 
visus aprėpti?! Bet atsisėdu groti, ir rankos pačios 
juda. Kaip upė, kažkas tarytum per tave eina... Ir 
čia Cage’as teisus. Garsas veda atlikėją. Kiekvie
nas garsas yra muzika, tik jei jis turi profesiona
lią organizaciją. Galima groti ir su puoduku, ir su 
šaukšteliu... Žinote, vaikystėje man toks vienas 
garsas įstrigo atmintin: kai dar buvau mažas, Ar
changelske žiemą būdavo begalės sniego, eidavau 
iš mokyklos, ir visur baltas sniegas, gražu gražu... 
O tas garsas žengiant! Krrr, krrr, krrr, krrr... Ak, 
supergarsas! Tai man pati geriausia simfonija. Arba 
nuėję kada į teatrą, prieš spektaklį, išgirskit tuos 
balsus šurmuliuojant... Neklausykit, kas ką šneka, 
tik klausykitės pačių garsų, intonacijų... Man as
meniškai tai – simfonija. Taip taip! Ir orkestro de
rinimasis. O jei kada pasisektų būti prie grojančio 
solisto – kiek išgirstumėte garsų, kurių žmonės ne
girdi sėdėdami salėj!.. Kadaise klausiausi savo gero 
bičiulio Leopoldo Digrio, genialaus vargonininko, 
grojimo Šv. Kotrynos bažnyčioje, kai kartu grojo
me: tie garsai nuo pedalų spaudimo ir visokie kiti, 
kurių publika negirdi... Fantastika. Taip, Cage’as 
teisus. 

Šiandien požiūris į garsą yra kitoks, kaip ir jo 
reikšmė. Kaip savo knygoje rašė labai garsus rusų 
kompozitorius Vladimiras Martynovas: kompo
zitorių era baigėsi. Dabar, dvidešimtame amžiuje 
menui atsivėrė visai nauji keliai. Jeigu menininkas 
supranta tą sąsają su tuo kažkuo nepaaiškinamu, 
su tąja Love Supreme, tada viskas gerai. Tai iškart 
jaučiama. Nesvarbu, ar tai paveikslai, ar muzika. 

Tai kaip čia dabar suprasti, kad nėra kompozi
torių? 

Paprasčiausiai, norėta pasakyti, jog baigėsi toji 
epocha, tos vadinamosios daugiadalės formos, ir 
panašiai... Dabar juk visai kitas gyvenimo tempas. 
Žmonės jau nebegali išsėdėti ilgų kūrinių, na, ne
bent būtų labai įspūdingas atlikimas. Nors šiaip, 
tai net ne nuo ilgumo priklauso, pavyzdžiui, Nek
rošiaus spektaklius žiūrime ir penkias valandas, ir 
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įdomu. O gali būti penkių minučių miniatiūra, ir 
vėl, ji bus lygiai tokia pat įspūdinga. Vidinė situa
cija abiejų kūrinių bus vienoda, tik pastarojo gal 
labiau koncentruota. 

Ar Jūsų muzikoje yra daug vietos improvizacijai? 
O ką galvojate apie free džiazą? Kartais tenka išgirs
ti labai skeptiškų nuomonių, neva jokia tai muzika, 
„kiekvienas tai galėtų sugroti“, ir panašiai...

Na, visų pirma, kas yra džiazas? Kas galų gale 
yra kamerinė muzika? To paties Cage’o, Luigi Nono 
muzikoje, visur galioja tas pats principas: vedimas 
nuo taško A iki taško B. Tik reikia žinoti, kada 
tiksliai pereiti. Tas momentas yra improvizacinis. 
Kitaip tariant, tai aleatorinis principas. Yra tam 
tik ri rėmai, o juose jau improvizuojama. Tik dabar 
dažnai nutinka, kad niekas nebeatskiria, kur yra 
improvizacija, o kur variacija. Čia ir yra didžiausia 
problema, nes šiuolaikiniai džiazmenai groja vari
acijomis. Kai žmogus yra meistras, tai forma jam 
yra „įsėdusi“. Jis gal nežinos tą momentą, kai išeina 
groti, ką tiksliai darys, gal improvizuos visiškai, bet 
jis visada bus formoje. Ir jis visada pasakys istoriją. 
Ne literatūrine prasme, aišku. Bet kompozicija vi
sada bus. Šiandien pasirodo ir tokių free džiazistų, 

grojančių be jokių rėmų absoliučiai. Bet aš manau, 
kad tokie muzikantai nelabai daug žino. Galvoja, 
kad čia labai paprasta, o nebūna ir technikos, kiti 
išvis paprasčiausiai nemoka groti. Mano, kad kaip 
dievai – duos tai duos, tačiau tai bus tik saviveikla. 
Čia ir prisimenam Toscanini ir Rubinšteino pokal
bį. Bet štai, girdite muzikos meistrus, pavyzdžiui, 
Peterį Brotzmanną. Sakysite, groja totaliai free – 
nieko panašaus! Čia kaip minimalistinė muzika, 
kaip Philipas Glassas. Atrodo, kad viskas tas pat 
per tą patį, bet ten sava kompozicija, mikrointo
nacijos, kurios keičiasi ir pats įdomumas yra sekti 
tą liniją, stebėti, kur ji eina. Aš nesu didelis Glasso 
gerbėjas, bet štai Steve’as Reichas – idealus žmo
gus. Iš tų trijų: Adamso, Glasso ir Reicho, pastara
sis man pats pačiausias. Jis tai tikrai meistras. Arba 
Antony Braxtonas. Esu labai laimingas, kad su juo 
grojau, esame kartu net plokštelę įrašę. Jo muzika 
ir minimalistinė, ir free. Kartą jis man sakė prieš 
koncertą: „...gali būti, kad jie ten salėje užmigs po 
dešimties minučių, tačiau jei atsibus, tai jau klau
sys iki galo.“ Kai muzika kaip nors „užkabina“, kai 
supranti, kad ten yra idėja, tuomet nori išklausyt 
ją iki galo.

O šiaip mene iš tiesų yra daug saviveiklos, jos 
yra ir vizualiniame mene. Kažkas manęs klausė, 
kokia meno situacija dabar Lietuvoje, tai aš ir sa
kiau: turi priklausyt kokiai nors „chebrai“, jei nori 
turėt pinigų, koncertų, kad gautum ordinus. Net 
filmas toks yra Chebriarchatas (rež. Ramunė Če
kuolytė). Ką gi, toks gyvenimas. Šitie klanai egzis
tuoja, kad ir kaip būtų gaila. Tačiau tikras menas 
niekuomet neprapuola, jis visada išgyvena. Tai is
torinis principas.

O improvizacija ir apskritai muzikos atlikimas 
yra šis tas ypatingo. Aš visą laiką sakiau savo kole
goms, draugams tapytojams: kaip jums gerai, sėdi
te sau studijoje, jei nesiseka piešti tądien, tai ką – 
grįžtat namo gerti kavos. O aš į sceną kaip nuogas. 
Negaliu juk pasakyti: „Atsiprašau, šiandien man 
kažkaip neina, ateikit rytoj.“ Turiu valandą laiko, 
per kurią turiu pasakyti visą savo gyvenimą. Bet tai 
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ir nuostabu. Kažkas tuo metu vyksta: minutės eina, 
ir kažkas organizme tartum kaupiasi, o tuomet tar
si koks tigras prabunda! Turi jausti tą laiką. Turi eiti 
kartu su juo. 

Nereikia rodyt savęs, nereikia to. Žinoma, ge
ram menininkui reikia būti šiek tiek egoistui, bet 
egocentrizmo jame neturi būti. Matosi aiškiausiai, 
kai menininkas išeina scenon ir jam ant kaktos 
parašyta: „Aš jums parodysiu, kaip reikia groti.“ 
Tačiau su tokiu nusiteikimu nieko nebus: groja ar 
garsiai, ar daug. Na, ir kas – neįdomu. Gali nors 
ir dvi valandas groti garsiai, daug ir dar greitai. Jei 
nėra idėjos, kompozicijos – rimtai, aš galiu net ir 
užmigti, nesvarbu, kaip garsiai kas begrotų. 

Visi mokam skaityt, visi mokame groti iš natų, 
bet tai dar ne viskas. Mes turim suprasti, apie ką 
tas tekstas. Tai yra pagrindas. O pagrindas nėra tik 
skaityti, bet suprasti, kas norima pasakyti. Turime 
suprasti, apie ką grojame. Natos yra tik ženklai, 
kurie padeda mums suprasti, apie ką gi yra mūsų 
gyvenimas.

O kaip Jūs manote, ar dar išlieka skirtis tarp šiuo
laikinio džiazo ir šiuolaikinės kamerinės muzikos? 
Kaip manote, ar yra kokia unikali džiazo dvasia?

Taip, šiuolaikinis improvizacinis džiazas ir ta 
šiuolaikinė kamerinė muzika yra sulipę. Manau, 
kad laiko klausimas, kada jie galutinai susijungs. 
Bent jau formos, tai tikrai labai panašios į klasiki
nės, kamerinės muzikos. Net ir apie GTČ nebūtų 
galima tvirtai pasakyti, ar tai tikrai buvo džiazas, ar 
kamerinė muzika, juolab kad visi turėjome patirties 
toje klasikinėje sferoje. Apie kompoziciją mąstome 
kaip apie akademinę muziką. Visgi vidinis pokalbis 
džiaze turi specialią ataką. Ten viskas, kaip sakoma, 
„per pilvą“ turi eit. Tave neša – tik turi tiksliai žino
ti kur. Reikia žinoti, kur kreipti energetiką. Mano 
projekte Lithuanian Art Orchestra ir ankstesniuose 
dalis muzikantų yra iš klasikinės scenos: Juozas Ri
mas, Šarūnas Kačionas, Zigmantas Augaitis. Nes 
klasikai galvoja apie formą, o džiazistai – jie duoda 
energijos... Arba tai, ką jūs apibūdinote kaip džiazo 

dvasią. Jau esu apie tai kalbėjęs – juos tiktai reikia 
sulaikyti, suderinti ir kartu sustabdyti. Čia noriu 
pasakyti, jog Lietuvoje mes turime ypač gerą džia
zo mokyklą. Na, kad ir paskutinis mano darbas 
Tapestry (Gobelenas), jame visi muzikantai taip ge
rai groja, kad gali tiesiog sėdėt ir klausyt. Ir Liudas 
Mockūnas, ir Janas Maksimovičius, ir Vytautas La
butis, Jievaras Jasinskis (beje, puikus aranžuotojas), 
Skirmantas Sasnauskas, Tomas Kutavičius, visi kiti 
orkestro muzikantai. Man taip gera, kad reikėjo tik 
jiems paskambinti, ir jie visi sutiko, atvažiavo. Net 
repeticijų daug neturėjom. Tai buvo tikras malo
numas ir didelė garbė. 

Kas yra Jūsų įkvėpimas?
Ak, niekas negali to pasakyti. Kartais tai – klau

sytis Čaikovskio Šeštosios simfonijos, kartais tai 
Parmigianino paveikslas arba senas Daviso įrašas, 
o gal koks nors garsas, išgirstas per radiją. Iš tiesų 
tai svarbu, ne tai, kas provokuoja tą įkvėpimą, svar
bu jo apskritai turėti (juokiasi), būti jam atviram. 
Labai mėgstu Giotto, Piero della Francesca, Par
megianino... Dėl to, kad jie mane sustabdo. Pri
bloškianti toji energija iš jų paveikslų, sklindanti 
dar iš tų laikų, kai jie gyveno. Tačiau kiekvienas 
menas gyvena savo laiku. Tad reikia gyventi šian
dien. Aišku, turime prisiminti praeitį ir vos vos 
žvelgti į rytojų. Nors, Charlie Parkeris sakė, kad 
gyveno septynias dienas į priekį, vis dėlto gyventi 
reikia tiktai šiandien. Turime gyventi kartu su savo 
laiku. Mylėti tą momentą, kuriame gyvename ir 
kiekvieną rytą sakyti „ačiū“. Mūsų planeta tokia 
maža, mes esame mikronas galaktikoje (juk ko
kios nuostabios tos teleskopų nuotraukos, kuriose 
galime išvysti mažą Žemę ir kosmosą!), taip neįti
kėtina ir nuostabu suvokti save esant tos didžiulės 
visatos dalimi. Ne pagrindine, bet vis tiek tam tikra 
dalele bendrame mechanizme... Supranti tuomet, 
kas yra Dievas gerąja prasme.

Dėkoju Jums už įžvalgas, nuoširdų pokalbį ir lin
kiu didelės sėkmės kūrybiniame kelyje!
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Kamilė Čelutkaitė

Vienas iš -izmų yra tragizmas

abstrakcionistas taško
tušą ant per mažos baltos
drob(ul)ės
prasiveržia
išsilieja pro kraštus
įsigeria į grindis
teka
į kaimynų kambarius
preciziškai baltos sofos
išsikruvina raudonai ir rudai
bet kaimynai neskiria spalvų
viskas tik pilka – kaip iš juodai baltų juostelių
užtykšta ant kaklaraiščių
o kaimynai mano kad va
lietus nieko negailėdamas vėl švelniai
kėsinasi į tuščią jų asmeninės erdvės tylą
nesvarbu
kad kaimynai – pirmame aukšte
išsiskleidžia jų skėčiai
ir viskas galutinai užsiveria 
–
nepamatė
neišgirdo
išnyko
iš tiesų tai
nieko neįvyko.

Gal taip žiūrėjo Herakleitas

sustojau keistuolis
vidury žaliojo tilto
be abejo
jūs manote
štai dar vienas
kakofonijos vaikas
tylintis
bet regis nebe taip
kaip kankiniai koliziejuje
regis dar vienas
norintis įsitikinti
kas nutinka nesvarumo būsenoje
nors visą gyvenimą
ji lydėjo it
žvaigždėse pasislėpęs šešėlis
dar vienas
vadovėlinis postmodernizmo pavyzdys
bet mes jo nematome
skubantys nei iš šio nei iš to nesustoja

o iš tiesų tiesiog sustojau
ir žiūriu
kaip lėtai lėtai teka upė
taip tykiai
gal net
grožiuosi
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***

dabar kai lėtai greitai lekiantys debesys 
tereiškia abstrakčias dėmes 
iš kurių mūsų magritte’as sėmėsi įkvėpimo 
tereiškia nieką iš kurio mes kadais pynėm 
dangaus miško ir upių pašnekesį 
tereiškia

dabar mes dviejuose kupė 
skaitome svetimą 
vagonai tolsta 
į skirtingas puses 
slapta pririšau prie tavojo 
ploną siūlą nupintą 
kuriuo vis dar kartkartėm 
(ne)atsargiai priartėju prie tavo kupė 
tyliai šešėly užu lango stebiu 
vos dilgsinčiai neramu 
ar mes juodai baltuose lapuose regim tą patį
 
lėtai grįžtu ta pačia gija 
kartais būna per slidu 
nuo _ 
grįžusi groju juodai baltą gymnopedie 
nežinojai kad jį skambindavau tau 
taip mokiausi pamažu paleisti 
pro langą įskridusį paukštį 
tu supranti

vagonai vis labiau tolsta 
gija nepalaiminta 
matematikų begalybės ženklu 
vis rečiau pajuntu 
kokiom spalvom išdažai 
savo kupė sienas

Nelemti veidrodžiai

Su intelektualaus šventuolio kauke
vaikštai neraudonuodamas
tyliai juokiesi iš kitų
likusių žemai puolusių
užsimerki nes taip lengviau
užbrėžti ribas
patekti į taip maloniai kvepiančią
bohemiškos vienatvės vienutę
su estetiškos melancholijos šypsena
žvelgi į tuos kurie dar drįsta
ataidėti naiviu juoku
susirišti batų raišteliais

perskaitęs visus
sąvokų žodynų tomus
drąsiai padedi tašką
nupieši jį juodu tušinuku
ant grindinio plytelės 
vaikiškai krykštaujančiame kieme
ant tyliai bylojančio lapų šnarėjimo
ant turbūt mylimo žmogaus veido
nupuolusio(jo) deja
ant balto kaspino
ant
.
.
.

o prieš eidamas gulti
prieš pat pat naktį
pamatai ribų užbrėžtame veidrodyje
gilų
gilų
rėtį.
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***

suvalgyčiau du kauliukus 
it juodai baltus atsitiktinumus pasiimčiau 
suvalgyčiau per gilų savo draugą 
kurio niekas dabar nemato 
kurio likimas būti kada nors 
suvalgytam pamažu pasimėgaujant 
tam kad žydėtume 
nes daug 
jūs sakote per daug 
pasodinau jam lelijų 
po penkiais vandenynais

baltoj žemėj 
varnų saugoma palėpė 
išvirkštinėj pusėj ten balčiau 
balčiau už baltą dangaus šešėlį 
dabar pūga 
pūga minų laukais sprogdina(si) 
krūtinėj

suvalgyčiau begalybes 
muzikinių dėžučių 
ak bet ką 
tik nunešk ten 
į šiaurę 
gal vakarus 
(niekad nemokėjau geografijos) 
kur vienutės šešėly 
per arti žemės 
laukia 
žvaigždžių dulkėm alsuojantis 
baltas mano varnas

Metamorfozė laumžirgiškai. Nuotrupos

I

Fortepijonams 
pavydžiu – jais laumžirgiai
virpina sielas.

II

Rūkas ant lūpų.
Laumžirgiu tirpstu į šios
Palėpės sienas.

III

Laumžirgis su Munchu 
šnekučiuojasi 
plasnojimais 
prie arbatos puodelio. 
− 
Pilnatis ar pilnatvė? 
− 
Ošimai.
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Nacionalinė lietuvių opera pastaraisiais me
tais iššovė ryškiai. Jau vien tai, kad yra naciona
linė opera, Onutės Narbutaitės Kornetas, – įvykis. 
Opera yra užsakyta Nacionalinio operos ir baleto 
teatro, o tai byloja, jog egzistuoja savos, lietuviškos 
operos tradicijos poreikis, kartu paneigia ir skep
tiškas kalbas apie menką meno vartotojų susido
mėjimą lietuvių kūryba. Ir šioji opera tikrai verta 
vadintis Įvykiu. Savita O. Narbutaitės kūryba – 
savotiški kultūriniai dialogai, palieka ryškų indėlį 
Lietuvos muzikinėje kultūroje. Kompozitorė pra
ėjusiais metais pelnė Auksinį scenos kryžių kaip 
geriausia metų kompozitorė. Onutės Narbutaitės 
opera iš tiesų sudėtinga ir turiniu, ir intelektualia 
muzika. Istorija apie jauną save pamažu atrandan
tį žmogų atveria plačias interpretavimo duris... 
Keletas impresijų apie šį išskirtinį darbą, keletas 
prisiminimų trupinių, kad nepasiklystume kultū
ros labirintuose.

Kornetas skendi baroke – teatras teatre ir šmės
čiojančios kaukolės primena apie stiklo trapumo 
žmogaus būtį. Ji dar trapesnė – net virpanti, kai ją 
gieda jaunasis kornetas. Sakmės apie korneto Kris
tupo Rilkės meilę ir mirtį pasakojimas pradedamas 
1663aisiais. O. Narbutaitė viename interviu yra 
minėjusi rėmusis ir XX amžiaus istorija. Iš tiesų, 
esama paralelių – sakmėje vaizduojamo karo žy
gio absurdo, nesuprantamybės ir sudėtingo bei 
skausmingo XX a. Kompozitorė žaidžia su operos 
tradicijomis. Barokinėms operoms yra būdingas 
persirenginėjimas – vienas aktorius atlieka kelių 
personažų vaidmenis, taip pat ir Onutės Narbu
taitės operoje vienintelis patį kornetą įkūnijantis 
solistas yra tik jis. Visi kiti įkūnija kelis persona

Paulė Steponavičiūtė ir Paulius Prasauskas

Apie Kornetą

žus.  Barokinį įvaizdį sustiprina ir XVII a. itin po
puliarus recitativo secco1, nuolat skambantis opero
je. Bet tikrai labai įdomu, kaip dera XX a. poetų ir 
Rilke’s, taip pat modernisto, eilės baroko ir Apšvie
tos laikų istorijoje. Šiek tiek painu – tačiau istorija 
rutuliojama labai sklandžiai. Savita yra Narbutaitės 
tekstų maniera – viena vertus, fragmentiška, mi
nimali – pačios kompozitorės libretas, paremtas 
Rilke’s Sakme apie korneto Kristupo Rilkės meilę ir 
mirtį2 yra sulipdytas po gabalėlį, tačiau kartu jis 
daugiakalbis, kupinas didžiųjų Europos rašytojų ir 
poetų ištarų įvairiomis originalo kalbomis, poetiš
kai pinamų su poemos ištraukomis. Tai labai išple
čia interpretacijos galimybes, iškelia operą į aukštą 
lygį ir sukuria universalumo įspūdį. „Nes tai, ką 
vienas jų pasakoja, yra ir kiti išgyvenę – ir lygiai 
taip pat. Tarytumei tiktai viena motina tebūtų...“

Operą pradeda trumpa uvertiūra, pateikianti 
ryškiausius fragmentus. Tuomet tarytum prolo
gas – kvarteto scena. Rečituojama apie senovinį 
rytietišką tapymo būdą pagal Song Di (kokie tik 
menai neįlydyti į operą!) – tatai skamba tarsi pa
čios autorės prakalba: besikuklinanti, tačiau kar
tu ir perfekcionistiška: reikia tolei žiūrėti į baltą 
drobę, kol joje iškils būsimo paveikslo vaizdinys. 
O. Narbutaitė tikrai padarė savo darbą – sudėliojo 
viską punctus contra punctum, o meistriškiausia – 
paliko klausimų ir erdvės klausytojui. Įdomus ir gal 
netgi šmaikštus kompozitorės (o, ir libretininkės!) 
parinktas dialogas pirmame veiksme, užduodantis 
meno problematikos klausimus: čia patsai Rilke 
diskutuoja su leidėju, kuris pateikia siūlymą puošti 
poeto eiles Kokoschkos iliustracijomis (tikra istori
nė aplinkybė). Rilke kategoriškai atšauna, jog visa 
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tai – tik „kandys“: „Kornetas turi savo muziką.“ 
Na, šiame Kornete neperskiriamai susipynę vaizdas 
ir muzika, visi scenos menai sujungti į vientisą kū
rinį (juk savotiškas gesamkunstwerk – dar Wagnerio 
(kuris operoje labai svarbus) ir modernistų svajo
tas!..) Matome, kaip netikėtai gali prabilti štai taip 
„supažindinti“ meno kūriniai – modernisto Rilke’s 
siužetas ir šiuolaikinė muzikos kalba. Tokia įvairia
lypė sintezė labai praturtina operą. Čia, ko gero, 
„ir rezultatas priklauso nebe nuo žmogaus, o nuo 
dangaus“...

 Įdomu, ką Rilke pasakytų apie šį Kornetą?

Muzikos skambesys – santūrus ir itin išgrynin
tas: jokio nereikalingo garselio, nušlifuota ir nuskai
drinta kiekviena frazė ir nata. Muzika tarytum ben
drauja su klausytoju: Korneto muzika labai primena 
libreto pobūdį – ir čia gausu aliuzijų į kitus kūri
nius, ne kartą nuskamba Wagnerio Tristano ir Izol
dos ilgesio motyvas, girdime Beethoveno Mėnesienos 
sonatos citatą. Ir vis dėlto atmosfera persmelkta lie
tuvišku lyrizmu – tąsumas, pasikartojimai, vienin
telės frazės variacijos, meditacijos... Verta pakalbėti 
ir apie patį orkestrą. O jis iš tiesų didelis – iki trigu
bos praplėsta pučiamųjų sekcija, įvairūs klavišiniai: 

fortepijonas, klavesinas, papildęs barokinį įvaizdį, 
taip pat daug mušamųjų, taurės, skambėjusios lyg 
iš anapus... Onutė Narbutaitė iš tiesų parodė, kaip 
savitai ir profesionaliai gali valdyti didelį orkestrą. 
Kompozitorė yra rašiusi daug kūrinių dideliems or
kestrams bei ansambliams, todėl puikiai supranta 
tembrinių spalvų niuansus, bei savitai – it tapyto
ja – šias spalvas maišo. Rezultatas – orkestras kuria 
įdomius ir įvairius efektus, atskleidžiančius scenos 
momento nuotaiką. Orkestruotės bei akustinių 
efektų, sonoristikos elementų bei instrumentų įvai
riausių galimybių išnaudojimas primena prancūzų 
muzikų Claude’o Debussy, Gérard’o Grissey, Tris
tano Murailio ir kitų kūrinius. 

Pirmoji operos dalis gana vienspalvė, sunki ir 
monotoniška, tačiau tai puikiai atskleidžia siužetą – 
toks varginantis ir bukinantis (beprasmis?) yra karo 
žygis, pagrindinis veikėjas čia vienišas, nugrimzdęs 
į savo vidų. Vienatvė itin skaudžiai atsiskleidžia ir 
pokalbiuose su markizu, ir jiems išsiskiriant (scena 
sąmoningai „ištempta“ – atsisveikinimas labai sun
kus). Markizas dovanoja savo sužadėtinės žiedlapį 
kornetui, nes „jį saugo svetima moteris“. Jis dar tik 
atranda save, nuolat reflektuoja – scena su antrinin
ku labai taikliai apibūdina korneto laikyseną: „Aš 
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esu vilkolakis tavyje“, sako kita jo pusė („kvepia“ 
H. Hesse ir Schubertu)... Taurių muzika aplink, 
jų paslaptingas garsas sukuria ypatingą atmosferą, 
kaip ir iškalbingos projekcijos – iš viršaus ir iš apa
čios vienas į kitą artėjantys, vėliau apvirstantys ir 
susijungiantys du vandens poliai visiškai užbaigia ir 
papildo paveikslą – ilgesio užvaldytą korneto širdį, 
jo pilką niūrią karo nubukintą kasdienybę išblaško 
sapnai ir juose pasirodanti sapnų mergaitė (gal toji 
iš vaikystės, su kuria žaisdavo?). Jos įvaizdis ir ari
jos labai skaidrūs ir šviesūs, nors rankose pasirodo 
smėlio laikrodis – laiko simbolis, primenantis apie 
žmogaus būties laikinumą. Šie sapnų epizodai tarsi 
miražai tų sodų, kurie šaukia ir... kurių šaukiamasi, 
ilgimasi. Jie iš tolių aidintys ir nepasiekiami, at
gyjantys prisiminimai – vaikystės žiemų gniūžtės, 
mokykla... Sapnas pasidaro toks pat svarbus kaip ir 
tikrovė – čia vidiniai korneto ieškojimai, čia jis pats 
pažindinasi su savimi... Gyvenimas kaip sapnas – 
vėl atsiskleidžia barokinė dvasia.

Kornetas ieško savo vietos pasaulyje, todėl pa
skyrimas tapti vėliavnešiu, pareigos toje nedidelėje 
bendruomenėje [kariuomenėje] jam daug reiškia – 
„Esu vėliavnešys, mama“, taip, užbaigdamas pirmą 
veiksmą, sušunka kornetas. (Iš poemos žinome, jog 

tai – žodžiai iš laiško, kuris kartu su žiedlapiu guli 
prie korneto širdies.) Motinos motyvas lydi vienišą
jį kornetą per visą operą. Jo reikšmingumą rodo ir 
tai, jog pasirodo net pačiame finale – praslenkantis 
jos ir fortepijono šešėlis scenos gale (taigi net ma
tome, kaip yra grojama), kvartos intervalas (ar visi 
intervalai?) „taria“ paskutinius žodžius. 

„Meilė ir mirtis“ – du ryškūs poliai – čia šoka 
vienoje scenoje (o! Ir pažodžiui!). Tačiau tenka pri
pažinti, jog, stebint operą, atrodo, kad mirties vis 
dėlto daugiau, t. y. ne tiek, kiek turėtų būti – toks 
niūrus ir prėskas pats pastatymas (rež. G. Varnas). 
Apskritai scenoje daug vaizdo: ir projekcijos, ir 
choreografija, juda projekcijos, dekoracijos, orkes
trantai pasirodo scenoje, vaizdas iš tiesų paaiškina 
muziką, libretą, tačiau muzika pasidaro labai pri
klausoma nuo nemuzikinių dalių. Visa tai atrodo 
tikrai nepaveja modernios ir pakylėtos O. Narbu
taitės muzikos. Dekoracijos visai nykios, nors jas, 
tiesa, gelbėjo projekcijos (dail. R. Sakalauskas). Jos 
buvo nemonotoniškos, todėl labai pagyvindavo 
vaizdą – vienoje dalyje besimarkstanti piešta akis, 
kitoje – skaitmeniniai kaulų bokštai, partitūros 
frag mentai (įdomu sekti natas akimis ir tuo pat 
metu klausytis!).
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Nuviliantis ir šešėlių teatras, ir tos pačios sce
nos šokis su dama raudona suknele. Kai viskas da
roma taip skrupulingai, labai užkliūna bet kokie 
netikslumai. Kad tai ir būtų vien nedidelis šokio 
vaizdelis. Atgyvenusios dekoracijos, juokingas ka
riuomenės tūpčiojimas, neva jojant – vaizdas sce
noje atrodė nuobodus ir pilkas.

Bokšte (antra dalis) – visai kita nuotaika ir čia – 
grafienė ir jųdviejų meilė (čia ir ryškesnė choro 
scena – įdomiai stilizuoti kostiumai (kost. dail. 
J. Statkevičius), veidrodžiai, choristų ir atspindžių 
šokis visiškai pasiteisino, suknių plazdėjimas ir 
sinchroniškas minios judėjimas gražiai derėjo prie 
melodingo motyvo, skambančio tuo metu). Meilė 
išgano jaunąjį kornetą. Tačiau po trumpų meilės 
(akimirkų – netikėta priešų apgultis, gaisro ir prie
šų ugnyje vėliavą iškėlęs, sapnuose pasiklydęs kor
netas... Pas motiną nenukeliausiąs laiškas ir ten, pi
lies ugny, likęs žiedlapis... Meilės įžiebtas svajotasis 
laimės akimirksnis, ištekėjęs į sapnuojančią naktį.

Išklausius antrąją dalį, nenorom susidaro įspū
dis, jog kulminacija nelabai išrutuliota (palyginti 
su pirmąja, ilga, dalimi, čia „išrišimas“ gana greitas, 

tačiau neįspūdingas, tarsi laukiamas post scriptum). 
Mintyse iškyla Peterio Shafferio pjesė Amadeus, 
kurioje vaizduojamas Mozarto ir jo amžininko, 
taip pat žymaus kompozitoriaus, Antonio Salieri 
pokalbis: Salieri mano, kad Mozartas pervertina 
operų klausytojus, net šaiposi, kad nedelikatiems 
klausytojams kūrinio pabaigoje reikia didelio smū
gio, kad žinotų, kada pradėti ploti. Kornete nėra 
didžiulės, vagneriškos audros kulminacijoje, nuo 
pat operos pradžios iki pabaigos veiksmas rutulio
jamas itin delikačiai. Čia įtampa auginama ne tiek 
dinamiškai, kiek faktūriškai, iki kulminacijos veda
ma su ypatingu subtilumu. Ir tikrai, juk, žinant in
telektualų Onutės Narbutaitės braižą, suprantama, 
kad kitaip ir negalėjo būti parašyta. Iš žiūrovo rei
kalaujama jautrumo. Tirštėjantis libretas, šauksmai, 
varpai, priešo pulkų griausmas – kuriama atmosfera 
jaunojo korneto žūčiai, regis, taip greit išsisklaido ir 
yra nustelbiami paskutiniosios kvartos. Kvarta, daž
nai skambanti kaip tuščias intervalas, čia pasirodo 
daug sodresnis: bylojantis ir apie žmogaus trapumą 
gniuždančiose likimo rankose, ir jo išdidų skambė
jimą amžinybėje. Šioji kvarta – neaprėpiamybė, ji 
pateikia tiek pat daug klausimų, kiek ir atsakymų. 
Būtent tai yra operos modernumas: kvarta galutinai 
nutyla ar suskamba jau mumyse.

Dar vienas skiautinys? Ko gero – solidi mozai
ka. Charakteringas, bet išskirtinis O. Narbutaitės 
kūrinys. Kaip ir daugelis jos darbų – kosmopoli
tiškas (vis dėlto džiugu – Kornetas žygiuoja neši
nas Lietuvos vėliava) ir kalbantis visiems laikams 
ir visiems žmonėms – sodrus savo solidžia istorija 
ir tauria muzika. Nors skrydis su jaunuoju kornetu 
pasitinkant ir meilę, ir mirtį šiek tiek nuviliantis vi
zualine prasme, neabejotinai žada daugybę atradi
mų tiems, kurie leisis korneto vedžiojami amžinų 
ieškojimų muzikos begalybėje.

1  Recitativo secco (sausasis rečitatyvas) – balsui akompanuoja 
tik klavesinas – nuolat skambantis operoje.

2 Henriko Nagio vertimas.
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Šį filmą apibūdinčiau kaip vieną įdomiausių 
Vilniaus tarptautinio kino festivalio Kino pavasaris 
programos Nauja Europa – nauji vardai juostų. Ir 
savo sumanymu, tema, ir pasirinktu pasakojimo 
būdu šis pirmasis ilgametražis lenkų režisieriaus 
Marcino Dudziako darbas patraukia smalsaus žiū
rovo dėmesį. Nors lyginti sunku, tačiau keliose vie
tose šis filmas labai primena A.Tarkovskio Stalkerį 
ar W. Hercogo Fickaraldą – panaši atmosfera, fil
mavimo maniera. O tai šiuolaikinėje filmų pasiū
loje itin retas dalykas.

Jau pirmaisiais filmo kadrais režisierius tar
si „užduoda“ viso filmo ritmiką. Kiek primena 
S. Loznicos pasisakymą: „Stengiuosi pradėti fil
muoti kiekvieną filmą kadru ar epizodu, kuriuose 
yra filmo esmė, ir tolesnė plėtotė – lyg grūdas, iš 
kurio viskas išauga.“ Taigi pirmasis vaizdas labai 
simboliškas: lėtai lėtai ekrane išryškėja tekančio 
vandens, tarsi paslaptingos, kažką slepiančios sti
chijos, kontūrai ir pasirodo pavadinimas Calling. 
Ir iš karto esame įvedami į procesą – tėvas ir sūnus 
pripučiama valtimi plaukia žemyn upe. Daug ben
drų planų, kamera lėtai, šiek tiek atsitraukusi seka 
jųdviejų kelionę. Nors tai greičiausiai atostogos, 
atmosfera visai kitokia, gerokai prieštaringa, tary
tum jauti kažkur visai šalia slypintį pavojų. Į tai vis 
nurodo kameros judesys, kaskart lėtai lėtai pasibai
giantis ties medžių lapija, gaubiančia upę. Atrodo, 
jog veikėjai nuolatos, lyg per plauką prasilenkia su 
neapčiuopiama, bet stipriai juntama grėsme. Visa 
tai vyksta neskubriai, su kiekvienu kadru įtampos 
kartelė tarsi pakeliama kiek aukščiau, kadrai labai 
lėti, meditatyvūs, tačiau neramūs. Nors atrodo, 
jog nieko nevyksta, tačiau tikrieji įvykiai nutinka 

Augustas Kalinauskas

Šaukimas 

giliau. Tai galime nežymiai pastebėti veikėjų išraiš
koje, pakitusiuose santykiuose. Ir tie netikėtumai, 
kurių tikrai pateiks režisierius čia visai kitokie, juos 
lengva praleisti ir visai nieko nepastebėti, tad šis 
filmas tikrai pareikalaus nuoseklaus atidumo ir 
kantrybės.

Apibūdinti filmą galima ir iš kelių kitų per
spektyvų. Savaime aišku, jog tai – metafora. Tačiau 
kokia? Galėtų būti lyg ir kelionė ar kažkas pana
šaus, tačiau jai trūksta vieno elemento – pabaigos, 
apčiuopiamo rezultato, galutinio visų įdėtų pastan
gų vainikavimo. Būtent tuo ši metafora ir nuosta
bi, jog apčiuopiamo rezultato čia tiesiog nėra. Taigi 
daug svarbesniu elementu tampa pats kelionės pro
cesas nei tikslas. Panašu, jog Marcinas Dudziakas 
savo filme traktuoja pasaulį kiek kitaip, nei įpras
ta – aplinka čia nėra tiesiog priemonė kaip lokacija 
ar šiaip pagražinimas. Greičiau atvirkščiai. Veikėjai 
gali būti suvokiami kaip įrankiai juos supančiam 
pasauliui atskleisti. Taigi tikslu čia tampa pasaulis, 
jo pažinimas, o ne konkretūs rezultatai. 

Apskritai ši juosta gerokai provokuoja įsiklau
syti, įsižiūrėti, kartu su veikėjais patirti procesą, o 
tai yra gana sunku bet kurio šiuolaikinio žiūrovo 
akiai. Čia visi Holivudo dėsniai yra iš esmės pa
minami. Tačiau kaip nuostabu žiūrėti filmą, kurio 
režisieriui visai nesvarbu antrą ar kurią kitą minutę 
pereiti prie kito veiksmo, vien tam, kad filmas ati
tinkamai veiktų. Netgi ir be to juosta veikia stip
riai, jei ir ne savo siužetu, galiausiai net jei detalės, 
kurių filme apstu, lieka ir nepastebėtos, šią juostą 
galima prisiminti kaip neįprastai poetišką bandy
mą perteikti dviejų skirtingų žmonių – tėvo ir sū
naus – vidinį pasaulį.
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Niekada nemėgau uždarų patalpų. Dar vaikys
tėje, žaisdamas slėpynes, visada pralaimėdavau, nes 
nedrįsdavau lįsti į spintą ar sandėliuką. Šios gerą 
vardą užsitarnavusios, patikimos slėptuvės man 
būdavo pernelyg ankštos. Jose jausdavausi suvaržy
tas, trūkdavo oro, manydavau, kad esu pasmerktas 
amžiams tūnoti aklinoje tamsoje. Kankindamasis 
ir nežinodamas, kur dėtis, glausdavausi kampe, 
prie lango, kur mane saugojo užuolaidos. Papras
tas audeklo gabalas puikiausiai slėpė nuo akylų 
žvilgsnių, tačiau tai retai gelbėdavo, nes mane iš
duodavau tankus kvėpavimas. Supraskite, aš jau
dindavausi, kad taip puikiai užsimaskavusio manęs 
iš viso gali neberasti. 

Tačiau kiti vaikai manęs nesuprato. Jų nejaudi
no nei sėdėjimas spintoje, nei lūkuriavimas sandė
liuke. Juk išlikti nepastebėtiems buvo pagrindinė 
žaidimo taisyklė, kuria vadovaudamasis galėjai pa
siekti tikslą – nugalėti kitus. Ir visai nesvarbu, kad 
dėl to turėtum ilgiausiai išbūti vienas tamsoje.

Taip, besivaržydami dėl šešėlių ir vengdami 
šviesos, jie užaugo. Kiemuose nebeliko tų vaikysčių, 
pasipuošusių varvančiomis nosimis ir iki kraujo nu
brozdintais keliais, nutilo ir motinų šūksmai, kvie
čiantys valgyti bei žadantys, kad dar galėsi sugrįžti 
pas savo sėbrus, jei tik prieš tai susitvarkysi suverstą 
kambarį. Berniukai išstypo ir pradėjo vaizduoti ti
krus vyrus. Jie netgi panoro kalbėtis su mergaitėmis, 
kurių anksčiau visai nelaikė įdomiomis. Pastarosios 
nebekreipė į juos dėmesio, ir tai sužadino smalsu
mą, juk anksčiau jos visada veržėsi žaisti kartu.

Deja, tokie kardinalūs pokyčiai turi pasekmių. 
Pasikeitus žaidimui, pasikeitė ir taisyklės (nors tikslas 
išliko toks pat) – ta keista mano baime dabar užsi

Rokas Bilotas

Apie spintas ir sandėliukus

krėtė visi, kurie manęs nesuprato. Niekas iš jų nebe
nori jaustis suvaržytas ar būti uždarytas tarp keturių 
sienų. Kiekvienas trokšta, kad jį pastebėtų ir išgirs
tų. O mintis, kad gali likti nesurastas, perkopė visus 
žmogiškumo barjerus – dėl dėmesio stokos ryžtama
si paaukoti anksčiau brangintas vertybes: kuklumas 
mielai mainomas į neišsemiamus narcisizmo klodus, 
pakantumas – į šlykščią aroganciją, o vaikiškas nai
vumas – į paprastą kvailumą. Tų nesupratusiųjų ego 
tapo toks didelis, kad jau nebetelpa pro duris, tačiau 

Sauliaus Vasiliausko nuotrauka
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jie vis vien veržiasi į viešumą ir stengiasi įrodyti savo 
tiesas. Rėkdami pro melsvą kompiuterio ekraną, 
tikisi, kad jų šauksmas bus išgirstas, ir niekada ne
nusivilia, nes pilkoji banda visada klusniai linkčios 
galva, jei tik informacija bus įtaigi. Tik šie pseudo
klaustrofobai yra kalti dėl to, kad mūsų gyvenimas 
užkištas negatyviomis populistinėmis idėjomis. Tos 
šizofreniškos svajos apie tai, kad gyvename blogai, 
valgome prastai, ilsimės mažai, o rojaus nėra, tikrai 
nedaro mūsų gyvenimo gražesnio.

Tačiau patys pavojingiausi kliedesiai yra susiję 
su mūsų Tėvyne. Labai liūdna, kad ta keista liga kai 
kuriuos žmones taip sukaustė, kad pradėjo bijoti 
net savo šalies. Nesuvokiamu būdu jie įtikino save, 
kad net čia jiems per ankšta. Čia juos spaudžia, 
gniuždo ir verčia daryti tai, kas nepatinka. Nesvar
bu, kad jie ir taip nieko nedaro, tik labai moty
vuotai šneka. Nors kartais tos šnekos ima ir reali
zuojasi – išsigandę jie pabėga iš slėptuvės. Ne tiek 
bijodami, kiek tingėdami prisiimti atsakomybę už 
savo valstybę, jie išplaukia į platesnius vandenis, 
kur gyvenimas kaip pro rožinius akinius. Kam gi ta 
Lietuva, kai kitur lova patogesnė, maistas skanesnis 
ir lietus amžinai nelyja?

Ogi jiems patiems. Lietuva be jų neprapultų. 
Ji, nepaisydama karų ir okupacijų, atsilaikydama 
prieš germanų, lenkų ir rusų invazijas, išliko ir gy
vuoja jau tūkstantmetį, todėl Jos tikrai neišgąsdins 
keli uodegas pabrukę emigrantai. Čia visada bus 
ištikimų žmonių, kurie neliks Jai abejingi net pačiu 
tamsiausiu metu. O nesugebėję laimės rasti čia, su
pras, kad svetimame krašte ji taip pat nesimėto. Bet 
tada jau bus per vėlu. Praradę savo šaknis, pamir
šę gimtąją kalbą, jie neteks ir dalelės savęs. Sunku 
būti laimingam, kai neturi kojos ar rankos, tai ką 
jau kalbėti, kai prarandi kamputį širdies.

Pripažįstu, kad būti patriotu tikrai varginanti 
užduotis – neužtenka prikabinti trispalvę prie au
tomobilio durelių per krepšinio čempionatą. Rei
kia stengtis ir dirbti nuolatos. Ir vis dėlto būti pa
vyzdingu piliečiu yra kur kas geriau nei žmogumi 
be tautybės – žmogumi be praeities ir ateities.

Norint to išvengti, turbūt jokie radikalūs veiks
mai nepadės, na, nebent sudegintume visas spin
tas ir užkaltume visus sandėliukus. Vaikai, rečiau 
jusdami slegiančią tamsą ir dažniau būdami dienos 
šviesoje, anksčiau su ja apsiprastų ir vėliau ji jų taip 
nebetrikdytų.
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Turime Kovo 8ąją, Tarptautinę moters šven
tę. Taigi, visų moterų apskritai – motinų, dukterų, 
seserų, kaimynių, bendradarbių ir visų kitų nepa
žįstamųjų. Keista, atrodytų, šventė, nepriimtina ir 
dėl savo ideologinės priklausomybės komunistams, 
nors moters pagerbimo idėjos senos, siekia net An
tikos laikus. Kovo 8osios šventės preliudija buvo 
XIX a. pabaigoje JAV iškilęs poreikis išvaduoti 
moteris nuo sunkaus fizinio darbo. Pirmą tokį pro
testo mitingą išvaikė policija ir tai įvyko kovo 8 
dieną... Data tapo įsimintina ir lemtinga šventės 
įkūnijimo procesui.

Amerikos marksistai nelaimėjo, ir šventė buvo 
švenčiama daugiausia komunistinėje zonoje – ypač 
Sovietų Sąjungoje. Be abejo, ironiška, kad moterų 
lygybė ten praktiškai reiškėsi tuo, jog moterys vie
nodai su vyrais galėjo plytas tampyti, tačiau užtat 
jos sulaukdavo gėlių Kovo 8ąją... Žlugus komu
nistinei ideologijai, išnyko ir jos šventės, geriausiu 
atveju kito vidinė švenčių prasmė. Ir Moters diena 
be ideologinės konotacijos taip pat liko tarsi ore 
pakibusi. Vieniems tai abstrakti pagarba moteriai, 
aktyvesniems komunizmo priešininkams – nea
pykantos istorijos liekanoms diena. Abejingi šiai 
šventei turėtų būti homoseksualai, atitinkamai 
heteroseksualai galėtų ją vertinti kaip savo princi
pinės laikysenos pabrėžimo dieną, kurios aktualu
mas, beje, darosi vis svaresnis.

Pasirinkau ir aš poziciją – pažaidžiau skaičių 
simbolizmu, tiksliau – skaičių vaizdo, jų piešinio 
galimomis simbolinėmis reikšmėmis. Tai būtų tarsi 
kabalistika, kuri yra ne kas kita, kaip atsitiktiniai 
arba pasąmonės diktuojami manipuliaciniai skai
čių fokusai. Kai kas tokius dalykus vertina rimtai, 
bet visokiems tokiems, iš pasąmonės traukiamiems 

Tomas Rekys

Mistinė Kovo 8-osios mozaika

argumentams toli gražu iki mokslinio statuso, nes 
mokslui reikia to, kas protu aprėpiama. O jei ne
aprėpiama, lieka mistinėse sferose, geriausiu atveju 
religijos, blogiausiu – visokių šarlatanų. Čia gal 
taip griežtai ir kategoriškai nevertinkime – tai viso 
labo šmaikštus žaidimas neaiškios kategorijos šven
tės proga. Ar galima iš skaičių ženklų mozaikos 
išgauti kokį vaizdą ir atitinkamai suteikti prasmę 
šiai istoriškai atmestai, bet vis kažkodėl žmonių są
monėje gyvai šventei?

Kovo 8ąją, manau, reikėtų minėti pirmiausia 
Ievos sukūrimo garbei. Tokia mintis kilo bespok
sant į kalendoriaus lapelį, ženklinantį šią dieną. Tas 
skaičius „8“ man pasirodė įstabus, kaip tik tinka
mas būtent Moters šventei! Juk vizualinė jo forma 
atsitiktinai sutampa su simboliniu moters vaizda
vimu – turime akiai mielas aptakias moteriškas 
formas... Tik apatinis skrituliukas galėtų būti kiek 
platesnis, na, ranka jis ir rašomas plačiau. Taip gal 
nesąmoningai reiškiamos moteriškos linijos rašant 
lemtingąjį į moterį panašų skaičių... Atitinkamai 
galima būtų ir įvardyti – Moters figūros šventė. 
Galima būtų teigti ir Moters grožio šventę. Nors 
moterys amžinai savo grožiu nepatenkintos, nuo
lat dar labiau gražinasi, ir tam ribų, atrodo, nėra. 
Tačiau mes, vyrai, drąsiai galime sakyti kiekvienai, 
kurią sveikiname: tu man gražiausia! Kitas reikalas, 
jei greta dar kita moteris stovėtų... Net nežinau, 
kaip tada tokį klausimą reikėtų spręsti. Adomui čia, 
kaip žinome, problemos nebuvo, nes nebuvo iš ko 
rinktis – Ieva jam visai pagrįstai buvo pati gražiausia 
iš visų galimų...

Apskritai Biblijoje yra du pasakojimai. Viena
me jų Dievas pirmiausia sukūrė tiesiog žmogų! Iš 
karto vyrą ir moterį. Kitas pasakojimas jau išplėsti
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nis – kaip, kokia eilės tvarka juos kūrė ir kas atsiti
ko. Ir toliau prisiminkime tą Kovo 8osios kabalą. 
Be dienos skaičiaus „8“ yra čia dar mėnesio skai
čius „3“. Skaičius kaip skaičius, bet vėlgi – vizualia 
forma jis yra ne kas kita, kaip vertikaliai perskelta 
aštuoniukė. Ir tas mūsų „8“ yra tarsi sudarytas iš 
dviejų trejetukų, kurių vienas atvirkščias – veidro
dinis atspindys. Tarsi matytum save veidrodyje. 
Sudėjus tas dvi puses ir turime skaičių „8“. Čia ver
ta atkreipti dėmesį į tai, kad įvairiose mitologinėse 
ir folklorinėse variacijose rojaus istorijos problemą 
sukeliantis pažinimas įvyksta pažvelgus į veidrodį.

Vertinant tą biblinį epizodą, kur žmogaus su
kūrimas išsakomas vienu veiksmu – sukūrė žmogų, 
verta vesti paralelę su mitais apie androgeną – bū
tybę, neva buvusią viename kūne vyru ir moteri
mi. Tai – ne šiuolaikinis transvestitas, bet kažkas 
paslaptingesnio; gal tai – sudėtingesnio erdvėlaikio 
matmens būtybė. Ir tik per rojaus nuopuolį žmo
gus pasidalijo į dvi dalis: vyrą ir moterį. Ir taip pat 
(ir gal dėl to) radosi mirtis. Šia prasme, žaidžiant 
skaičiaus „8“ atvaizdo variacijomis, verta šį skaičių 
paversti į šoną – tada jau turime matematinę bega
lybės išraišką. Atsiradusi gamtoje mirtis ir vertinti
na horizontalia laiko dimensija – tai laiko tėkmė. 
Žmonija čia tarsi amžina, laiko ribotumą ji peržen
gia dauginimosi veiksniu. Tačiau individai miršta, 
realią abiejų rojaus herojų egzistencinę tąsą nutrau
kia patirtas gyvybės proceso kataklizmas – Dievo 
praradimas. Kūrybiniai evoliucijos procesai sustoję 
ir individo atžvilgiu pasukę atgal – kiekvienam gi
musiam neišvengiamai tenka senti ir mirti. Taigi, 
vertikalus „8“ – tarsi dvigubas žmogus erdvėje, 
horizontalus – tarsi mirtingas žmogus begaliniame 
laiko matmenyje. 

Išplėstiniame Biblijos žmogaus kūrimo apra
šyme vyro ir moters santykis išreiškiamas subordi
nacijos principu, kuris toliau istorijoje įsitvirtino 
iki šių dienų tebetrunkančia patriarchato forma. 
Pirma buvo sukurtas vyras, ir tai, aišku, teikia jam 
privilegijos moters atžvilgiu. Jis šeimininkas ir iš 
viso iškyla kaip dievas moteriai (nes jis pirmasis). 
O moteris – neretai kaip tik religijose apiformina
ma daugiau velniu nei angelu. Per ją tiek bėdų že

mėje (vargšas Adomėlis...). Tačiau galima į visa tai 
pažvelgti ir kitaip.

Aukštesnio lygmens kūryba yra grindžiama 
buvusių lygmenų pamatu. Pradžioje buvo chaosas, 
tamsūs negyvi vandenys! Iš jų vėliau išsivystė kaž
kas – ir jau nepalyginti vertingesnio. Pirma sukur
tas žmogus – vyras. Jis fiziškai tvirtesnis už vėliau 
sukurtą moterį, bet argi žmogaus, kaip dvasingojo, 
virš Gamtos iškylančio padaro, esmė yra jo fizinė 
galia? Jei taip, tuomet išeitų, kad aukščiausia gy
vybės forma žemėje buvo dinozaurai. Bet nugalėjo 
štai palyginti silpni moliuskai. Evoliucijoje nugali 
subtilesnė materija ir dvasiniai veiksniai. Vyras, tie
sa, laikomas protingesniu už moterį, tačiau moteris 
yra išmintingesnė už vyrą (ji tai visada žino, tik ne 
visada vyrui pasako, o šis pats niekada nesusipro
tėja; bet jam to ir nereikia – jis tvirtesnis fiziškai). 
Pridėkime dar, kad vyro kūnas negražus, jis toks 
netgi kaip ne visai vykęs, neišbaigtas kūrinys. Vyro 

Alisos Stravinskaitės piešinys
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kūnas plaukuotas, kojos kreivos, genitalijos išorė
je... Jis bando gerinti padėtį – pumpuoja savo rau
menis, nori tapti tuo, ką vadiname atletu, tačiau 
tas idealus būvis retai išlaikomas – atletas pasida
ro tarsi raumenų darinys be odos, ir tai tik liudija 
vyro, kaip Dievo kūrinio, neišbaigtumą. Tai nėra 
kūrybos viršūnė.

Ir štai Dievas iš tokio netikusio padaro – netgi iš 
užmigdyto, ir tik iš jo kūno dalies sukuria jau tobu
lesnį kūrinį – Ievą, ir jos kūno pranašumų, manau, 
nėra reikalo aiškinti. Ne visoms tenka gyvenime pa
sididžiuoti harmoninga savo kūno konstitucija, bet 
čia kalbame apie patį kūrybinį principą.

Patriarchalinės sistemos adoravimui atsverti 
verta prisiminti mitą apie ankstesnę moterį už Ievą 
– Lilitę. Tai viso labo mitas, nors apie Ievą irgi tas 
pat. Vis dėlto Lilitės įvaizdis likęs kaip gryna fan
tazija, išmonė. Neva Lilitė ir yra ta – iš to biblinio 
aprašymo, kur sukurti vyras ir moteris iš karto, ati
tinkamai lygūs. Ir kadangi jau taip – Adomėlis čia 
pasiskundė Dievuliui, kad nėra jam gyvenimo su 
tokia feministe... Dievas ją ir nubaudė – pavertė 
demonu ir ji nulėkė į pragarą. O Adomėliui sukūrė 
jam paklusnią ir nuolankią Ievą. Nors galime spėti, 
kad Lilitės kilmė ta pati Ieva, kad čia kalbama apie 
vieną ir tą pačią moterį. Ieva iš pradžių buvo lygi 
Adomui, o po Nuopuolio seka tokia Dievo ištar
mė Ievai: turėsi potraukį savo vyrui... Tai bausmė 
Ievai už medžio vaisiaus nuskynimą. Bet iš pradžių 
subordinacijos atžvilgiu ji buvo tai, kas įvardijama 
Lilite.

Atrodo, Ieva turėjo kažkaip tęsti tą kūrybinį 
procesą jau savo esamu, tada rojuje tobuliausiu 
būviu, bet nepakluso Dievui. Ir vietoj kažkokių 
būsimų pozityvių perspektyvų iš viso to (abu tu
rėjo gauti Gyvybės medžio vaisiaus), ji sulaukė tik 
minėtos Dievo ištarmės – taigi, ji tarsi sustojo, nu
sisuko nuo Dievo (Kūrėjo) ir atsigręžė atgal į bu
vusios kūrybos pradmenis. Taip Lilitė virto Ieva, 
paklusnia Adomui ir turinčia jam potraukį. Taip 
turime gyvybės pratęsimo būdą kažkokiu mums 
neestetiškai atrodančiu chtoniniu principu – ly
tiniu aktu, kur aktyvusis pradas priklauso vyrui, 
frigidiškų moterų dažnai įvertinamam negražiu 

galvijo epitetu. Radosi poreikis pridengti savo gėdą 
drabužiu. Ir mylimasi taip pat po gamtos teikiamu 
nakties šydu. O tai, kad šiais laikais santykiaujama 
dieną ir dar prieš veidrodžius, ir net su polinkiu 
smagintis viešai – rodo tik prarastojo rojaus išsiil
gimą, išreiškiamą vienintelėmis galimomis, Nuo
puolio konteksto teikiamomis formomis. T. y. ele
mentariu seksu. Dvasinės aukštumos suvokiamos 
vadinamąja platoniška meile, tik naudos iš jos kaip 
iš ožio pieno.

Fiziologinį lytinio akto chtoniškumą ypač 
jaučia religingi asmenys. Itin pasišventusiems bet 
koks dvasinis prisirišimas prie kitos lyties asmenų 
vertinamas Dievo atžvilgiu antagonistiškai. Tobu
liausias kelias į Dievą suprantamas skaistybės – ce
libato būviu. Tai neva aukščiausia religinio gyveni
mo ir laikysenos forma. Vis dėlto galima vertinti ir 
kitaip. Žmogui – vyrui moteris tarsi atstoja Dievą, 
nes gyvybės pratęsimas (kūrimas) galimas tik per 
moterį. Ievos ir vardas reiškia „gyvybės davėja“. O 
pats Dievas abiem lytims liko tik orientacinis ab
straktas, kurį verčiant realybe (t. y. religiniais tiks
lais pasirenkant skaistų gyvenimą), tikimasi sugrį
žimo į būseną, kokia buvo iki Nuopuolio. Viena 
čia yra tikra – skaistybėje nebelieka vietos daugi
nimuisi, kaip kad tai ir žadama būsiant rojuje. Ten 
bus vien palaima, o čia jau kaip kas ją supranta...

Tačiau turime dar vieną kabalistinio pobūdžio 
aliuzinę skaičių formos konfigūraciją. Turime Jėzų 
Kristų, kurio gyvenimo metai įstabiai sutampa su 
mūsų mistiškai aptartaisiais skaičiais, tiksliau, jų 
piešinio formomis. Jėzus, kaip asmuo, išreiškiantis 
savimi Dievo ir žmogaus santykį, gyveno 33 me
tus... Ir transcendentinė istorija tęsiasi...

Ji, atrodo, tikrai begalinė. Nes tik racionalus 
mąstymas turi ribas, be kurių žemiška egzisten
cija iš viso būtų neįmanoma. Apsaugančios protą 
ribos turėtų mus sulaikyti ir nuo rimto šio teksto 
vertinimo, nes visa, kas čia išdėstyta, yra tik įman
trus žaidimas atsitiktinėmis skaičių formomis. Tai, 
kad tos formos kartais gražiai sutampa su religinių 
mitų reikšmėmis ir gundo mus žvelgti į iraciona
lų simbolių pasaulį racionaliomis akimis, būties 
esmės mums dar neatskleidžia. O tik dar labiau 
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susuka protą – taip, kaip ir ta aštuoniukė susukta, 
taip, kaip visos moterys susuka galvas viso pasaulio 
vyrams... Tikros moterys tikriems vyrams.

Ir čia kaip tik vienu, pačiu reikšmingiausiu, 
aspektu vyras vis dėlto yra aukščiau moters – štai 
kur paradoksas! Rojaus šeimininkai buvo Adomas 
ir Ieva, jie valdė visus gyvūnus. Valdom ir mes dabar 
ir taip pat vertinam visais būties aspektais – nuo 
praktinės naudos iki estetinio pasitenkinimo. Štai 
kad ir koks nors spalvingų plunksnų paukštis. Koks 
jis gražus, koks jis mielas, kokia įstabi Dievo kū
ryba! Betgi pats tas paukštis, deja, apie šitą žmo
gaus vertinimą nieko nesupranta, jo nesuvokia. Jam 
tas pat – povo gražumo jis ar žvirblio paprastumo. 
Tiems paukščiams svarbu tik egzistencinis Gamtos 
duotas funkcionalumas. Jokio meno nei estetikos. 
Tačiau, vedant paralelę šio – žmogaus ir gamtos – 
vertinimo santykio su vyro ir moters tarpusavio 
vertinimu, turime būtent vyro prioritetą. Pirmiau
sia jau vien dėl to, kad vyrui svarbu moters grožis, 
daug svarbiau nei moteriai vyro (iš tiesų – kas iš to 
vyro?..). Antra, ir tai svarbiausia – pati moteris visos 
savo fiziologinės esmės nesuvokia taip kaip vyras. 
Tik vyras gali visapusiškai ir iš esmės įvertinti mote
rį, jos fiziologinį statusą ir tarti: tu man gražiausia. 

Moterys tai žino, tuo naudojasi – joms aišku, kokią 
kūno dalį išryškinti, akcentuoti įvairiais aprangos 
bei makiažo niuansais, kaip, kada sumirksėti aku
tėmis ir panašiai. Tačiau pats vertinimo principas 
joms nesuprantamas, bent jau tiek, kiek vyrui. Mo
terys apsiriboja praktiniu fakto žinojimu.

Ir čia galime tarti – moteris, kaip Dievo kūry
bos apogėjus, sukurta tam, kad vyras turėtų kuo 
žavėtis ir ką garbinti. Moteriai nebūtina suvokti, 
kokia ji nuostabi iš tiesų, nei tai turėtų prasmės. 
Tam yra vyras... Tad belieka tik pasveikinti visų 
vyrų vardu viso pasaulio moteris su 3čio mėnesio 
8ąja diena!..

Ir vis dėlto ši šventė dvelkia kažkokiu demoniš
kumu, bent jau tokio jausmo negalėjau atsikratyti 
rašydamas. Aptartieji skaičiai, tas erotiškasis „8“, 
teikia pretenzijų į fiziologinį žmogaus statusą, o 
betgi žmogus nėra vertintinas vien hedonistiniu 
principu. Žmogus yra dar ir dvasia, ir tik dėl to 
jis įstengia vertinti aplinką ir reiškinius. Tad hedo
nistinis žmogaus pagarbinimas yra vienpusiškas, o 
su pretenzija į rojaus tobulybę – ir šventvagiškas. 
Todėl ši šventė niekada netaps Bažnyčios toleruo
jama. Tačiau, kita vertus, – koks niūrus būtų gyve
nimas, jei neprisimintume rojaus puotos... 
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Mantas Toločka

Buitinis

trečiam stalčiuj be šaukštų dar dulkės
iškankintos beveik mintinai
greta peilio cituojamo gulkis
greta mano 
  užmik
   dalinai

užsimerk sugebėsiu ir pats
nusibrozdint alkūnes į giesmę
mikrobangė ištirpdys žvakes
tu meluosi kad būsim tik dviese

nes dar tas atsarginis berniukas
iš kalėjimo pro cirką ištrūkęs
išvalys kur privemta vilčių

o kampe nuo savęs išsisukus
gal ne stygom
  gal brazdins degtukais
ji viena
 ta tikra
  iš mirčių

esamasis amžininis

mano paprastas paprastas viskas
ten kur pievą siūbuoja asfaltas
gaudžia varpo ir žingsnių pastišas
ir iš mirusių tas kur nekaltas

raidei šypsosi perkreiptu veidu
atrajodamas sau iš Radausko
porą posmų kuriems jau atleido
savo nebūtį
  jeigu paklaustų

atsakyčiau
  kad veidas ne mano
kad atvėso ir kad nenumano
kas kuo baigęs tikėti palieka

šiam pasauliui kuris priartėja
daug gražesnis už savo kūrėją
mano paprastą paprastą nieką
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Sveiki, puslapio lankytojai. Manau, pats laikas 
jums priminti, kad Nibiru kol kas yra tik legenda. 
Mes nenorime ir nesiruošiame jūsų įtikinėti, kad Ni
biru tikrai egzistuoja. Visą tai gali būti tik kažkieno 
sugalvotas pigus melas... Jeigu žmonės nesusimąstys 
ir į Nibiru nežiūrės kaip į legendą, tai mes būsime 
priversti uždaryti šį projektą dėl jūsų pačių saugumo.

Iš Nibiru mitui skirto internetinio tinklalapio

Hierofantas pastatė taurę ant altoriaus. Nulei
do akis, užsimerkė ir, kurį laiką pastovėjęs tyloje, 
skambiu balsu ištarė:

– Mysterium fidei!1

Bendruomenės nariai kaip visada tyliai, vos ne 
pakuždomis, sumurmėjo:

– Iš mito visa kyla, mitas yra tiesa, į mitą viskas 
iškeliauja.

Po išpažinimo, stojo dievobaiminga tyla. Sa
muelis apsidairė. Aplink stovėjo gera dešimtis 
brolių, vienijamų bendros idėjos, bendro tikslo. 
Samuelis tik neseniai atrado tiesą, sužinojo, kas 
slypi anapus mokslinio pažinimo, suprato, kad ne 
viskas, ką galima paaiškinti, yra tikra, kad žmogus 
nėra visagalis pasaulio valdovas, o tik mažas sraigte
lis mechanizme, vadinamame egzistencija.

Samuelis buvo paniręs į savo mintis apie tai, 
kas buvo, kas yra ir kas galbūt bus. Jis dar nebuvo 
praėjęs visų septynių įšventinimo lygių, jis buvo tik 
novicijus, tad daugelis dalykų, apie kuriuos jam kal
bėjo magistras, dar buvo nesuvokiami. Jis supras
davo žodžius, bet nenumanė tikrosios jų prasmės.

Iki susitikimo su broliu Kaliostru Samuelio gy
venimas buvo patekęs į egzistencinę aklavietę. Jis 

Gabrielius E. Klimenka

Mitų kūrėjai

turėjo magistrui Kaliostrui begalę klausimų apie 
pasaulį, Visatą, sociumą ir save patį. Kaliostras į kai 
kuriuos atsakė, o iki įstojimo į Ordiną Samuelis, 
ieškodamas kažko gilesnio, ieškodamas prasmės, 
skaitė draudžiamas knygas: Bibliją, Koraną, Torą ir 
kitas, vadinamas Šventraščiais.

Pasaulio istorijoje dar sykį pasikartojo Pran
cūzijos revoliucijos pasekmės, tik šį kartą Dievo ir 
religijos paskelbimas už įstatymo ribų buvo visuo
tinis. Tai prasidėjo dar didžiojo krikščionių ereti
ko Anthony Freemano2 laikais, jam iškėlus idėją, 
jog Dievas gimsta tik žmogaus sąmonėje, tačiau 
iš tiesų neegzistuoja. Toliau sekė marksizmo atgi
mimas, kuris pasibaigė baisiu dievystės žlugimu. 
Paskui Žemėje pasirodė jie. Iš pradžių vieni juos 
laikė dievais, kiti – naujojo technologijų amžiaus 
pranašais, treti, tokie kaip raeliečiai3 ar Ericho von 
Dänikeno4 sekėjai, teigė, kad pagaliau pasirodė tie, 
kurie mus sutvėrė. Sutvėrė ne dieviškuoju tvėrimo 
aktu, bet savo išmintimi ir technologijomis. Vėliau 
jie pasivadino nibiriečiais. Taip atsigavo mitas, dar 
apie 2000uosius sukurtas organizacijos Templum 
Auctorum Sancti Mythi5, kuriai dabar priklausė Sa
muelis.

Šio mito esmė buvo paprasta: majų kalendorius 
baigiasi 2012 metų 12 mėnesio 21 dieną, tad buvo 
išplatinta žinia, jog būtent tą dieną Žemė susidurs su 
paslaptingąja Nibiru ar kitaip X planeta. Mitas įga
vo pagreitį, atsirado įvairių jo interpretacijų: Nibiru 
sunaikins Žemę, ateis pasaulio pabaiga, įvyks kon
taktas su Nibiru gyventojais. Ilgainiui tikėjimas šiuo 
mitu nuslopo, tačiau majų kalendoriaus pabaigoje 
įvyko pirmasis kontaktas. Mitas grėsė tapti realybe. 
Templum Auctorum Sancti Mythi stengėsi gelbėti pa
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dėtį, skleisdama milenaristines idėjas. Buvo platina
ma propagandinė literatūra, kalbanti apie pasaulio 
sukūrimą, jo sugriovimą ir perkūrimą iš naujo. Šią 
idėją, žinoma, pasigavo eschatologinės bei adventis
tinės bendruomenės, prakalbusios apie Naująją Je
ruzalę, Antichristą, Džichadą, Sansaros rato pabaigą. 
Bet tik šis išrinktųjų būrelis žinojo tiesą.

Samuelio mintis atitraukė skambus hierofanto 
balsas, skelbęs ritualo užbaigą:

– Ite mythos est...6

Su visa bendruomene sumurmėjęs Veritas est7, 
Samuelis padėjo apeigyną prie klaupto ir jau rengė
si išeiti, tačiau šalia sėdėjęs novicijų magistas brolis 
Kaliostras jį sulaikė:

– Broli Samueli, prioras8 nori su tavimi pasi
šnekėti. Sek paskui mane.

Brolis Kaliostras, nusiimdamas kapucą9, ramiai 
patraukė išėjimo iš Altoriaus menės link. Samuelis 
paklusniai nusekė iš paskos. Abu patraukė ilgais 
blankiai apšviestais Ordino buveinės koridoriais. 
Magistras palaikė gana lėtą ir ramų ėjimo tempą, 
o tai Samueliui dar labiau stiprino užgimstanį ne
rimą, vainikuotą klausimu: apie ką bus kalbama su 
prioru? Galų gale Samuelis neištvėrė:

– Broli Kaliostrai?..
Kaliostras kelias akimirkas dar žingsniavo, tada 

atsisuko ir šyptelėjęs tarė:
– Atsimink, ką sakė jo šventenybė Einšteinas: 

„Jei A – gyvenimo sėkmė, tai A lygus X, Y ir Z 
sumai, kur X – tai darbas, Y – žaidimas, o Z – už
čiaupta burna.“

Samuelis niekaip negalėjo priprasti prie novici
jų magistro kalbėjimo aforizmais. Nors tai ir erzi
no, tačiau jaunajam novicijui nebeliko nieko kito, 
kaip tik pagarbiai nutilti ir eiti toliau.

Abu broliai žingsniavo tylėdami, kiekvienas 
paskendęs savo mintyse. Galiausiai jie priėjo di
deles medines, geležimi kaustytas duris su prioro 
ženklu. Tai buvo gyvatė, uždaru ratu apsivijusi tri
kampį – valdžios ir išminties simbolis. Vos sustojus 
prie durų, šios tyliai šnypšdamos nuslinko į šalį. 
Peržengę slenkstį, broliai atsidūrė kambaryje, kurio 
paprastumo pavydėtų bet kuris asketas: gultas, sta
las, kėdė ir gana seno modelio kompiuteris. Įėjusie
ji sustojo iškart už slenksčio. Prioras stovėjo nugara 
į duris ir žvelgė į skrendančio kranklio hologramą.

– Virš vandenų sklandė kranklys, nerasdamas 
vietos nutūpti. Jis sklendė ilgai – diena po dienos, 
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naktis po nakties, kol galiausiai pavargo. Tada 
jis ėmė mėtyti žemėn akmenis, iš kurių atsirado 
sausuma. Nusileidęs žemyn, jis sukūrė augaliją ir 
gyvūniją. Galų gale sukūrė žmogų bei leido šiam 
gyventi jo sutvertame pasaulyje. Samueli, ar esi gir
dėjęs šį mitą?

Samuelis sutriko ir klausiamai pažvelgė į savo 
magistrą. Šis vos matomu galvos linktelėjimu para
gino novicijų kalbėti.

– Taip, broli Horacijau. Esu jį girdėjęs vaikystė
je. Jei neklystu, tai kvakiutlų genties mitas.

– Ar žinai, kuo skiriasi šis mitas nuo to, kurį 
gimdo šiuolaikinė visuomenė?

– Manau, kad pagrindinis skirtumas yra tai, 
jog šis mitas paaiškina, kas žmogui nesuvokiama, 
šiuo atveju kūrėjo emanaciją į pasaulį, o dabartinis 
mitas, gimstantis iš technologinio pažinimo, re
miasi tik tuo, kas pažinu, ir iš klaidingai suprastos 
informacijos, – Samueliui mito teorijos buvo gana 
gerai žinomos, juk jis ne pirmi metai uoliai jas stu
dijuoja, norėdamas suprasti mitų sistemą.

– Kalbu ne apie emanaciją ir informaciją, 
mano brangusis broli Samueli, – Horacijus iš lėto 
atsisuko, – ar žinai pagrindinį skirtumą?

Samuelio mintys sukosi pašėlusiu greičiu, mė
gindamos rasti teisingą atsakymą. Nuleisdamas 
akis į grindis, jis leido suprasti, kad šios lygties 
sprendimo nežino.

– Skirtumas atsispindi mūsų bendruomenės 
pavadinime Templum Auctorum Sancti Mythi. Pa
grindinis žodis yra „šventas“. Jis apibrėžia tai, ko 
nebeliko šiuolaikiniame profaniškame mite – šven
tybę, sakralumą. Šią desakralizaciją mums „pado
vanojo“ pranašai iš Nibiru...

– Kad jie žemėn prasmegtų, – sumurmėjo Ka
liostras bendruomenėje jau įprastu tapusį prakeiks
mą nibiriečiams.

– Tas pats skirtumas yra ir tarp įšventinimo į 
mūsų Ordiną ir į, na, tarkim, kad ir kosmodesantą. 
Atmink, kad tai, ką dovanos tau tavo įšventinimas 
į Mito kūrėjus, bus itin sakralu ir slapta. Visa tai, 
ką tu darei iki šiol, mokydamasis mūsų doktrinos, 

buvo tik pasiruošimas tavo iniciacijai. Dar Kry
žiaus žygių laikotarpiu tamplieriai, prieš įšventi
nant į riterius, privalėjo visą naktį budėti prie ta
bernakulio su paruoštu kovai kardu. Tas budėjimas 
parodydavo, ar vertas tapti Dievo kariu. Tu budėjai 
ilgiau nei vieną naktį ir dabar mums paaiškės, ar esi 
vertas tapti Šventojo Mito gynėju. Ar tu įdėjai savo 
ataskaitą į mūsų duomenų bazę?

Samuelis linktelėjo. Horacijus mostelėjo ranka 
į kompiuterį:

– Parodyk.
Samuelis nedrąsiai priėjo prie prioro kom

piuterio ir, įrašęs kelis slaptažodžius, atidarė bylą. 
Horacijus gana greitai peržvelgė duomenis, kartais 
panosėj ištardamas: mhm. Buvo matyti, kad infor
macija jam yra žinoma. Grįžęs į bylos pradžią, jis 
tarė:

– Turiu kelis klausimus, – Horacijus mestelėjo 
žvilgsnį į Samuelį. – Kodėl tu pasirinkai tokį už
duoties atlikimo būdą?

Jaunasis neofitas ėmė nervingai sukioti manti
jos sąsagą.

– Manau, kad suvienijant įvairių socialinių 
sluoksnių žmones, aš galiu maksimaliai paskleisti 
visuomenėje fiktyvias mano sukurtos grupės idė
jas. Manau, kad esant įvairialypei terpei, įmanoma 
efektyvesnė manipuliacija žmonėmis, – vienu iš
kvėpimu išbėrė kaip žirnius Samuelis. Tai, ką darė 
jis, buvo Templum Auctorum Sancti Mythi veiklos 
kasdienybė. Fiktyvius mitus jie skleidžia jau kelis 
šimtmečius, maždaug nuo Apšvietos laikotarpio.

– Paprasta... nelabai originalu... tačiau, jei gud
riai sužaisi partiją, žaidimą gali laimėti... – Horaci
jus vėl pažvelgė į monitorių. – Kodėl tu manai, kad 
tavo pasirinkta idėja yra aktuali mūsų bendruome
nei? Kokių vaisių ji duos tavo grupei?

– Idėja aktuali tuo, kad falsifikuojant daugiau 
ar mažiau prieinamą istorinę medžiagą, galima 
įgyvendinti mūsų bendruomenės tikslą: atgaivinti 
archajinį simbolinį mąstymą dabartinėje numitin
toje ir desakralizuotoje visuomenėje. Kitas aspektas 
yra tas, jog tokia veikla galima įtraukti naujų narių 
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į mūsų bendruomenę, – Samuelis vylėsi, kad prio
rą patenkins jo atsakymas.

– Na, gerai, tačiau kodėl tu pasirinkai Stephe
ną Hawkingą? Juk pačią kirmgraužų idėją iškėlė 
Wheeleris bent puse amžiaus anksčiau, nei apie tai 
prašneko Hawkingas.

– Turbūt todėl, hm... neįgaliesiems visąlaik 
paliekamos geriausios vietos, – šyptelėjo Samuelis 
ir staiga suprato, kad jo pokštas liko neįvertintas. 
Prioro žvilgsnis pasakė tai geriau nei bet kokie žo
džiai. Samuelis iškart puolė taisyti padėtį: – Aaa... 
Hawkingas buvo žinomesnis, jo darbai padarė di
džiausią įtaką moderniosios astrofizikos raidai, juo 
labiau kad būtent jo idėjas patvirtino nibiriečių 
pareiškimas, jog būtent taip jų planeta atsirado 
Saulės sistemoje. Taigi, padirbdamas Hawkingo 
priešmirtinį laišką, aš galiu bandyti padaryti taip, 
kad žmonės suprastų, jog nibiriečiai yra melagiai. 
Juk jų planetos iki šiol taip niekas ir nematė. Žmo
nės tiesiog patikėjo technologiniu jų pranašumu ir 
priėmė jų žodžius kaip duotybę. Tai ir sunaikino 
mitinį mąstymą ir...

Aistringa Samuelio kalba buvo nutraukta ty
laus prioro balso:

– O tau neatrodo, kad mitinį mąstymą sunaiki
no ne technologijos, o empirinė nibiriečių patirtis, 
juk jie, pasitelkę kirmgraužas, keliaudami po įvai
rias visatas, Dievo idėją aptiko tik mūsų planetoje?

Samuelis nė nesusimąstė:
– Pabandysiu atsakyti žodžiais iš Toros: „...nes 

tu esi Viešpačiui, savo Dievui, pašvęsta tauta. Vieš
pats, tavo Dievas, išsirinko tave iš visų tautų būti jo 
branginama tauta.“10

– Gudru. Bet ar iš tikrųjų manai, jog esame 
kažkuo ypatingi, kad dievybė galėtų apsireikšti tik 
mums?

– Manau, jog taip. Juk kone visose mūsų pla
netos tikėjimuose egzistavo kenčiančio, mirštančio 
ir prisikeliančio dievo idėja: Jėzus Kristus, Oziris, 
Mitra, Odinas... Galų gale tai, kad būtent žmogaus 
pasąmonėje tūno begalė archetipų, kurie dar visai 
neseniai iškildavo per mitus, ritualus, pasakas, lei

džia daryti prielaidą, kad tik žemiečiams Dievas yra 
pažinus, nes kitose rasėse to nesutinkama. Tai, kad 
tik žemiečiai turi smegenų dalį, leidžiančią suvokti 
dievybę kaip tokią...

Horacijus tyliai atsikrenkštė, bet Samuelis jo 
neišgirdo ir užsidegęs kalbėjo toliau. Čia teko įsi
kišti broliui Kaliostrui. Magistras lengvai kumšte
lėjo Samueliui į pašonę ir šiam atsisukus kilstelėjo 
pirštą sau prie lūpų.

– Atsiprašau, broliai, už savo įžūlumą, – Samu
elis susigėdęs nutilo.

Horacijus šyptelėjo ir ramiu balsu tarė:
– Dėkui, Samueli, man aiški tavo minčių eiga. 

Tavo užduotis atlikta neblogai... – jis padarė nedi
delę pauzę, tarsi norėdamas dar kažką pasakyti. – 
Gerai. Gali eiti.

Magistras ir novicijus pagarbiai linktelėjo prio
rui ir pasuko durų link. Horacijus tarstelėjo:

– Broli Kaliostrai, pasilikite minutėlei.

***

Samuelis sėdėjo Altoriaus menėje ir mąstė apie 
artėjančią iniciaciją. Jis laukė jos, tačiau dvejonės jo 
neapleido. Ar tikrai jo vieta čia, šiame Ordine? Ar 
jam tiks tas vidinis pokytis, kuris įvyks ir bus negrįž
tamas. Bet kokiu atveju nueita per toli ir kelio atgal 
nebėra. Dar prieš kelerius metus jis gyveno tamso
je ir nepažino tikrosios Tiesos. Tuo metu, despera
tiškai beieškant informacijos apie tai, kas ir kodėl 
yra Tikra, benaršant internete (nes po to, kai 2024 
metais naujoji Žemės ir Nibiru jungtinė vyriausybė 
sunaikino visas knygas ir nuosekliai išvalė iš inter
neto neteisingas mintis, tai buvo vienintelis šaltinis, 
kuriame buvo galima rasti draudžiamos literatūros 
nuotrupų), jį surado brolis Kaliostras. Tada šviesa 
atėjo į Samuelio pasaulį. Kaip buvo rašoma vienoje 
senoje uždraustoje knygoje, Samueliui „žodis tapo 
kūnu“. Jis pažino, kas yra Tiesa, o kas – Melas.

Samuelio mintis nutraukė žingsnių aidas, at
simušęs nuo Altoriaus menės grindų. Jis atpažino 
savo mokytojo žingsnius. Neofitas pagarbiai atsi
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stojo ir galvos linktelėjimu pasisveikino su magis
tru. Kaliostras atsakydamas taip pat linktelėjo ir 
rankos mostu paragino prieiti prie altoriaus.

– Mano jaunasis broli, senovėje žmonės tikė
jo, kad altorius yra pastatytas ant kalno, ant kurio 
mirė Dievas. Tas kalnas buvo vadinamas Kaukolės 
vieta, Golgota, nes medis, ant kurio kabojo Vieš
pats, buvo pastatytas ant Adomo kaulų. Šiuolai
kinis žmogus geriausiu atveju pasakytų, kad jis 
kažkur girdėjo, jog šiame akmenyje yra dinozauro 
fosilija. Todėl šitas akmuo yra garbinamas, neva 
esame Baisiojo Driežo garbintojai... – magistro 
žvilgsnis buvo įsmeigtas kažkur į tolį. – Nebeliko 
tos didybės... Tos didybės, kuri kalbėtų apie tai, kas 
įvyko in illo tempore11. Seniau tikėta, jog altoriuje 
yra kankinio kaulai, ir tai žmonėms priminė escha
tologinius laikus. Dabartiniam žmogui šis akmuo 
tyli. – Magistras pasisuko į Samuelį, uždėjo rankas 
jam ant pečių ir kurį laiką žvelgė jam į akis. – Ar tu 
tuo tiki? Ar tu tai supranti?

Samuelis akimirką susimąstė ir tarė:
– Aš tai suprantu.

Kaliostras liūdnai šyptelėjo, tada lėtai apkabi
nęs mokinį, prigludęs savo veidu jam prie skruos
to, vos girdimu balsu davė savo paskutinę pamoką:

– Tai buvo lemiamas išbandymas. Mitu reikia 
tikėti, o ne jį suprasti. Atleisk man...

Samuelis pajuto, kad kažkas šalto ir aštraus 
palindo po šonkauliais. Skausmo jis nejuto. Šaltas 
ritualinis durklas lyg žinodamas rado kelią iki jo 
širdies.

– Aš tik troškau Tiesos...

1  Tikėjimo paslaptis (lot.).
2  XX a. pab. Presbiterionų Bažnyčios teologas, paskelbtas ere

tiku.
3  Raelizmas – naujasis religinis judėjimas, įkurtas 1974 m., 

kurio mokymas skelbia, kad žmones sukūrė ateiviai.
4  Erich von Däniken – knygų autorius, paleokontaktų idėjos 

šalininkas, teigiantis, jog visos dievybės iš tiesų buvo ateiviai 
iš kosmoso, senovėje darę įtaką žmonijos raidai.

5  Šventojo Mito Kūrėjų Šventykla (lot.).
6  Eikite, mitas [tęsiasi] (lot.).
7  Tai yra tiesa (lot.).
8  Vienuolyno vyresnysis.
9  Vienuoliško abito gobtuvas.
10  Įst 7, 6.
11 Laikų pradžioje (lot.).
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Justina Kecoriūtė

Ne poezija

Mintys, sugulusios taip, kaip joms tą akimirką rodėsi. 
Patalynės nesutiko keisti net ir išskalbus.

I

jis nesiskuto tol,
kol makaronai,
kuriuos motina vadindavo vermišeliais,
ėmė kibt ne ant dantų,
o ant barzdos – 

jis būtų ir toliau nesiskutęs –
tik jos rankose samtis
kasdien semdavo vis mažiau
makaronų –
tris kartus daugiau pieno –

jis nusiskuto,
kai trečiadienio rytą
pačiam teko išsivirti sriubą.

II

įdomus faktas – 
tavo kairė ausis didesnė už kitą
mano dešinė krūtis irgi didesnė –
vis tiek
šnibždu tau į dešinę,
o tu lieti kairiąją.

III

kinivarpos
vidury kairiojo balkio
suirzusios
kodėl jūs medį lakavot?
skonis 
it margarino
o mes – 
kaip ir jūs
duoną ryjam su sviestu.

IV

baimė 
ant scenos
sako:
įsivaizduok juos be apatinių
absurdas
nuogi
turi masės kompleksą
ės aršiau
nei išalkusių varnų pulkas

V

voliojasi
pavasario aidai
ausų kriauklėse
vasarą
myli
tyliai
voliojasi
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VI

pastebėjot
žmonės linkę įkąsti
visai protinga 
nešioti kabes
madinga
brangu
o kai kitąkart pulsi
galvos
kokia graži šypsena!

VII

skaičiau tavo pažadus
kol akys – 
maži
nučiulpti
raukšlėti
trešnių kauliukai – 
galiausiai paprašė
stiklinės vandens.

VIII

mūsų meilė –
Kijevo kotletas
šaldytuve Maximos 
tik bėda
vištiena oranžinė
revoliucija 
buvo 
kare ir meilėje
be taisyklių
pjovėm
tekėjo sviesto klanas
dainavo
mylėsiu tave tau nežinant
išties
pakentėsiu – 
nėra Ukrainos

IX

akmuo samanotas
jis pilkas
šaltas
tu spoksai
šnibždi
žalia tai spalva
laukų
mamos kelnių
šiltų
juokinga
sodina beržą
į akmenį
laisto
negyja
žaizdos
laiko
rankas mano
motina
šnibžda
Tėvynė
neauga

X

dešimto nėra
įsakymo
nejaugi 
Dievo???
bus
vienuoliktas
išmokus
devintą
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Eidamas Gedimino prospektu, nejučia ėmiau 
savęs klausti, koks jausmas turėtų būti, eiti šia gat
ve, žinant, kad tavo šalyje vyksta karas. Matyti prie 
laužų susirinkusius laisvus žmones. Girdėti patri
otines dainas. Ir drauge žinoti, jog už mažiau nei 
600 kilometrų vyksta tikri mūšiai. Taip ar bent jau 
panašiai turėjo jaustis ukrainiečių režisierius S. Loz
nica, vasario 16osios vakarą Skalvijos kino centre 
pristatęs vieną naujausių savo filmų Maidanas.

Tai nėra lengvas filmas. Režisierius mus lė
tai veda per visas 90 revoliucijos dienų. Prologas, 
Šventė, Mūšis ir Epilogas – taip trumpai būtų 
galima apibūdinti filmo struktūrą. Statiška kame
ra fiksuoja viską – nuo įnirtingų mūšio scenų iki 
sumuštinių tepimo kovotojams ir mėgėjiškų poe
tinių bandymų improvizuotoje Maidano scenoje. 
Maidanas – tikras fenomenas. Pasak režisieriaus, 
„...tiesiog stebina neįprastai aukštas saviorganizaci
jos lygis“. Savanoriai dirba visą parą. Iš esmės dir
ba visi. Net lazdele besiramsčiuojanti senolė renka 
grindinio akmenis. Plytos žmonių grandine iš kar
to perduodamos į kovos židinius, nuo scenos nuo
lat skamba dainos ir mėgėjiška poezija. Maidanas 
tiesiog verda. Vakarais sceną užtvindo kalbėtojai ir 
įvairūs aktyvistai, galima išgirsti paskaitų įvairiomis 
visuomenės ir valstybės gyvenimo, socialinėmis 
temomis. „Beveik kaip universitete“, – juokauja 
S. Loznica. Nuolat skamba folkloro prisodrintos 
„popsovos“ politinės dainos. Kaip įvardija pats re
žisierius, justi šventės, viduramžių karnavalo nuo
taika. Tačiau ji greitai išsisklaido. Prasideda mūšis. 
Įtampa tampa beveik apčiuopiama. Netgi statiška 
kamera pagaliau pajuda – tenka bėgti nuo skriejan
čių kulkų. Tačiau nusėdus dulkėms ir išsisklaidžius 

Augustas Kalinauskas

Sergejaus Loznicos Maidanas – už 
laisvę bet kokiomis aplinkybėmis

dūmams, Maidanas lieka stovėti, kaip stovėjęs. Ir 
vėl nuskamba Ukrainos himnas. Prasideda Epilo
gas. Pasak S. Loznicos, jau tada visiems buvo aišku, 
jog tuometinio Ukrainos prezidento režimas ilgai 
netruks, nuvertimas – tik laiko klausimas. Ir vis 
dėlto neišvengiamo karo nuotaika jau tvyrojo ore, 
juk revoliucijos beveik visada išjudina už save di
desnius procesus. 

Galiausiai S. Loznica sugrąžina mus prie kito
kio kino. Nėra lengva stebėti montažą, kur vienas 
kadras gali trukti net iki penkių minučių ir dau
giau, žinant, jog paprastai planų kaitos vidurkis 
Holivudo filmuose vidutiniškai vos dvi sekundės. 
Tačiau žiūrėti nepabosta, nejučia pripratinti, o po 
kiek laiko ima ir patikti. 

Dar ilgai po filmo galvoje skamba revoliucio
nierių šūkis: „Laisvė – tai žodis, tyla – tai vergovė.“ 
Ir iš tiesų šie žodžiai išsipildo. 50 000 Maidane 
susirinkusių ukrainiečių nuverčia režimą. Tačiau 
tai – tik pradžia. Karas už laisvę tęsiasi ir šiandien. 
Tačiau pagal Marselietės ritmą į benzino statinę 
mušamas Ukrainos himnas leidžia suprasti, jog 
ukrainiečiai lengvai pasiduoti nežada.

Sergejus Loznica filmavimo aikštelėje
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makulatūrą. O rūsyje įsitaisė grafikai. Patyliukais, 
niekur nesiskelbdami. Grafikai surentė aklinai 
juodą namuką, virš šmėkliško buvusios valgyklos 
langelio boluoja du šaukštai ir kažkokių kraupių 
šachtų fotografijos. Ant tolimos neprieinamos 
sienos – vos įžiūrima marga mandalų ekspozicija. 
Serija su dujokauke ir žaidimas su geometrinėmis 
figūromis, negatyvo principu.

Literatūrinis skambesys kitaip – vienas reikšmin
gesnių tos dienos renginių. Aktorius ir profesiona
lus skaitovas Raimundas Lukšas tik sąlygiškai gali 
būti pavadintas skaitovu – mat ilgiausius prozos 
tekstus jis ne skaito, o atpasakoja. Dabar aktorius 
sakosi vaidinantis tik kartą per metus – Kalėdų 
senelį. Tačiau ne mažiau aktorinių sugebėjimų 
jis panaudoja ir pasakodamas. Pirmasis kūrinys – 
Siegfriedo Lenzo apsakymas Medžioklė su varovais. 
R. Lukšo dikcija, išraiškingos intonacijos ir gestai 
padeda vaizduotei žodžius transformuoti į vaizdų 
virtines. Skaitovo komentarai išduoda jo erudiciją. 
Vėliau R. Lukša atpasakojo ištraukas iš makabriško 
Michailo Bulgakovo romano Meistras ir Margarita. 

R. Lukša pašnabždėjo ir savo mokymosi atminti
nai paslaptį: svarbiausia – nesimokyti atmintinai, 
o garsiai skaityti, matyti vaizdinius ir dėlioti juos 
į filmą. Pasak jo, svarbiausia įsiminti teksto veiks
mo logiką, o autoriaus žodžiai – „tik aguonėlės ant 
obuolių pyrago“. Tekstas – gyvas organizmas, kuris 
turi pribręsti kaip vynas, tad „kalimas“ paskutinę 
naktį – tai chemiškai pagreitintas procesas, kuris 
neduos tokių pat rezultatų. 

Dienos vinis – Mo’joes mashmachine. Analogiš
kai veikiančias muzikines piramides jau galėjome 
išvysti Aistės Jakimavičiūtės ir Jono Lekevičiaus 
projekte Sound shapes, kuris buvo pristatytas paro
doje Baldai 2014 ir vėliau demonstruotas Kultūros 
naktyse. Šiuo atveju principas toks pat – keturių 
kategorijų (būgnų, bosų, melodijų ir vokalų) kala
dėlės su mikroschemomis ant dugno ir sensorinis 
paviršius, leidžiantis kurti melodiją ir rinktis skir
tingus muzikinius efektus. 

Gyvo piešimo kambaryje per dieną išdygo ma
giški grybai, žaliaveidis miškinis, šuniukas su tri
mis rozetinėmis akimis, ant galvos planetos girias 

Atkelta iš p. 7
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auginantis mąstytojas. Konceptualiausias kūri
nys – roboto galva su varžtais ir švieselėmis vietoj 
akių, iš nosies varvančia radioaktyvių atliekų srove. 
Dažuose išmirkytas skudurėlis sunkiasi ir plečia ant 
grindų ištekėjusią „nuodingų skysčių“ balą. Ant 
kitos sienos – sprogusi geometrinių figūrų bomba 
pamažu rikiuojasi į tvarkingą urbanistinį peizažą. 
Šis kambarys ambivalentiškai žalias – čia susiduria 
žaliuojanti gamta su toksine mirtį sėjančia žaliąja. 
Kovą dėl viešpatavimo laimės žalia. Ir dabar knieti 
didaktiškai iškelti pirštą – tik nuo mūsų priklausys, 
kuri žalia. 

Kovo 14 diena. Menas prisiekia 
pastatui – kol mirtis mus išskirs

Paskutinę projekto dieną viename kambarių 
buvo įkurta kinetinė skulptūra – sūpynės, išreiš
kiančios vieną pagrindinių renginio tikslų – „tai, 
kas laikina, paversti amžina“. Šioje poilsio zonoje 
besisupantys lankytojai buvo dokumentuojami, 
tačiau ne pats archyvavimo veiksmas buvo minė
to tikslo įvykdymo garantija. Kūriniai turi prasmę 
tik santykyje su žiūrovu, tad amžinumas ir yra pats 
ryšys tarp objekto ir subjekto arba tarp keleto sub
jektų. Sūpynės atgyja ir tampa funkcionalios tik 

žiūrovui tapus pačios skulptūros dalimi ir jas išju
dinus. Sūpynės, vaikystės reliktas, sukuria palankią 
atmosferą maloniam, familiariam bendravimui. 
Kad suvoktume sūpynių efektą visuomenei, pa
kanka prisiminti, kiek džiaugsmo suteikė paprastos 
Anoniminio sūpynių fondo iniciatyva sukabinėtos 
siūbuojančios medinukės viešosiose erdvėse.

Kitoje erdvėje lankytojus pasitiko Silvijos Mar
kevičiūtės ir Teodoro Grigaliūno fotografijų paro
da. Šalia romantiškų peizažų rikiavosi natiurmortai 
su iškamšomis, centrinės kompozicijos nevengian
tys portretai, kadruose žaidžiama su vestuvine atri
butika, interjeru, išbandomi įvairūs rakursai, turi
nio atžvilgiu ieškoma netikėtų paralelių. Visa tai 
primena mados fotografijos žanrą. Kito autoriaus 
nuotraukos labiau plakatinės ar reportažinės. Jose 
atsispindi skirtingų kultūrų gyvenimo būdas. 

Dainoros Žalpytės Metamorfozė dailėje – tai 
hipotetinės palatos atšviežinimas. Dailininkė, įsi
vaizduodama, kaip galėtų pagelbėti sergantiems 
vaikams, tapo pižamomis apsivilkusius ligoniu
kus, šokinėjančius tarp boružių taškelių. Nors 
visada palaikau gerus norus, nemanau, jog toks 
piešinys būtų tinkamas ligoninių sienoms, mat jis 
monochrominis ir net šiek tiek slegiantis, beje, ne
būčiau linkusi sutikti su autore, jog čia egzistuoja 
spraga – vaikų gydymo įstaigų sienų spalvingumu, 

Vytauto Kuklio koncertas Baltojo kiro koncertas
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nuotaikingais paveiksliukais dažniausiai būna pa
sirūpinama. 

Autorinė Kristinos Asinavičiūtės paroda Zoo 
asmuo aiškiai pademonstravo, jog šios autorės kū
rybai įtakos turi astrologija, šamanizmas, ezoteri
ka. Kambaryje išvydome hieroglifais išreikštas pla
netas, Zodiako ženklų ratą, apsuptą atitinkamais 
mėnesiais gimusiųjų portretais. Kita patalpos pusė, 
nutepta dryžiais, imitavo optinį meną. Ši paro
dos dalis, apimanti grafikos darbus, persmelkta 
satanistiškų vaizdinių: kirminuota galva čiaumoja 
rėkiantį kryžių, darbe Rakštis kryžius atsiduria sėd
menyse. Keletoje darbų atsikartoja apatinės kūno 
dalies pavertimo veidu motyvas. Vyksta ritualinės 
apeigos, akis tampa verpetu. Nesiruošiu imtis mo
ralinio vertinimo, bet dailininkei nestinga talen
to – kruopštumas ir fantazija jos kūrybai turėtų ga

rantuoti sėkmę, tad apmaudu, jog mergina renkasi 
lengviausią – šokiravimo vulgarumu ir šventvagiš
kumu kelią.

Tikrai dėmesio verta man pasirodė Lauryno 
Kamarausko kūryba. Dailininkas yra lygiavertiškai 
įvaldęs daugybę technikų – akrilą, rapitografus, 
pieštuką, ofortą, mezotintą, akvatintą bei sausą 
adatą. Šioje parodoje autorius pateikė įvairių savo 
kūrybos periodų kūrinių ir tai atsiskleidžia per skir
tingą eksponatų stilistiką, nors, atidžiau patyrinė
jus, galima būtų drąsiai konstatuoti, jog L. Kama
rauskas turi susiformavęs savitą individualų braižą. 
Grafikos darbai atlikti itin preziciškai – detalizuota 
gamta, šaržuotos kaimo kasdienybės grimasos, na
meliai ant vištų kojelių, stalčiuose besislapstančios 
šmėklos, rikiuotė su idėjų lemputėmis. Pieštuku 
kurtas darbas atliktas ne mažiau atidžiai – išmin
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čiai buria iš rutulio ir stebina akademinio piešimo 
įgūdžiais. Rapitografu atlikti darbai itin plakatiški 
ir potencialiai pritaikomi komercijoje: mergina su 
ragais sėdi ant avinų namelio, sklando žemės lopi
nėlis indėnišku veidu, senutės galvoje ilsisi kūdikė
lis, laumės draugauja su vilkais ir pelėdomis. 

Akriliniai L. Kamarausko siužetai atitiko pasa
kų knygų iliustracijų kanonus: mėnulį laikanti mil
žinė, iš pilies slenkantys siluetai su žibintais, kau
kių karalystė, barzda pasiramsčiuojantis senukas, 
kosminė stotis ir žmonėsžaibolaidžiai, saldaininiai 
padarai, pajacas atsiskyrėlis. Ant sienų išpurkštos 
figūros pasakojo kažkokią išradingą legendą. Neiš
dildomą įspūdį paliko ir L. Kamarausko autorinė 
knyga Duona kasdieninė, kurioje vaikinas išbandė 
skirtingas dailės kryptis. Puslapiuose sugulė siurrea
listiškos mirties interpretacijos, opartiniai portretai, 
popmenu ironizuotos priklausomybių problemos. 
Komiksai pasakojo apie galvos daužymą į sieną ir 
atskleidė tapsmo lėktuvu paslaptį, kliedinti tipogra
fija transformavosi į psichodelinio meno kaliausę. 

Dailininkas pateikė ir subkultūrų enciklopediją, 
išbandė gatvės meną. Profesionali ir turininga šio 
autoriaus kūryba verta atskiros recenzijos, persona
linės parodos kurioje nors gausiai lankomoje galeri
joje ir meno bendruomenės įvertinimo.

Augustinos Miknevičiūtės paroda Tikresnės 
fėjos atskleidžia moterų grožį, žmogaus ir gamtos 
ryšį. Fėjomis autorė pavadino moteris, kurios ne
pasidavė kasdienybės niveliacijai. Fotografės kad
rai po jų eksponavimo Marijampolės kultūros 
centre buvo taikliai apibūdinti kaip balansavimas 
tarp mados, komercinės ir portretinės fotografijos. 
Merginos A. Miknevičiūtės fotografijose raganauja 
ugniniais plaukais, tampa undinėmis paskendusio
je valtyje, renka rudeninius lapus, slapstosi pievose, 
apsinuogina miško apsuptyje. Kita parodos dalis – 
nespalvotos peizažinės fotografijos, fragmentiškos, 
pabrėžiančios architektūrinę ritmiką.

Smalsu buvo stebėti, kaip paskutinę projekto 
dieną vis labiau nyko tuščios, menu neužpildytos, 
erdvės, kaip sluoksniavosi idėjos ir dažai. Laiptinė
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je išdygo į sportbačius įsispyręs katinasaštuonko
jis, pirmas aukštas pricituotas McMesijaus dainų 
žodžių. Laiptai ir turėklai įgijo išpurkštą savo šešėlį, 
baltą fotelį apsupo akiai įprastos riebių grafitisti
nių raidžių ir „riebių“ frazių virtinės, baltos du
rys pasivadino baltomis durimis, ant lauko sienos 
purškiamų dažų flakonėliu ėmė sklandyti plikis ir 
beždžionėlė. 

Taip pat vyko popmeno kūrybinės dirbtuvės. 
Lankytojai čia buvo fotografuojami, nuotraukos, 
sustiprinus kontrastus, išspausdinamos nespalvo
tos. Nufotografuotasis galėjo peiliuku išraižyti juo
dus nuotraukos plotus ir trafaretą nupurkšti ant 
sienos. Rezultatas – kolektyvinis eskiziškas portre
tas popmeno stiliumi. Buvo tęsiama ir Kaitos seri
ja. Į beatbox’inančius vaikinus akis įbedė ant sienos 

išpurkštos akys. Keramikos kūrybinės dirbtuvės 
kvietė prisiminti baltiškas tradicijas ir pamedituoti 
minkant molį. 

Vakarinė uždarymo renginio dalis – koncertų 
maratonas. Koncertų estafetę pradėjo Jūra su grupe 
su dainuojamąja poezija. Vokalistė pastebėjo, jog 
ši grupė atliepia Link’menų idėją – visi grupės na
riai studijuoja labai skirtingas specialybes, bet juos 
sieja meilė muzikai. Vokalistė, pritariant elektrinei 
gitarai, būgnams ir sintezatoriui, aksominiu balsu 
dainavo apie karą, keistą vakarą ir egzistencializmą. 

Į koncertų virtinę įsiterpė spektaklis pagal Bi
tės Vilimaitės apysaką Dovanos. Tai – istorija apie 
pabėgusį iš namų jaunuolį ir stereotipinę biblio
tekininkę, susipažinusius žirgų lenktynėse. Dai
lėtyrininkė Ieva Baublytė teisingai pastebėjo, jog 
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šis spektaklis nesiekia šokiruoti žiūrovų, o imasi 
didaktikos ir įkūnija frazeologizmą „Nespręsk apie 
knygą pagal viršelį“. Bibliotekininkė, iš pradžių 
skeptiškai nusiteikusi jaunuolio atžvilgiu, spektak
lio pabaigoje stebisi: „Tas berniūkštis taip mane 
apdovanojo.“ Vaidinime aktoriai senamadiškai ne 
kalbasi tarpusavyje, o šneka žiūrėdami į žiūrovus. 
Atmosferą kuria juodai apsirengę aktoriai, čia su
darantys žirgų lenktynių stebėtojų minią, čia tam
pantys bangomis, buitinėje scenoje dzingsintys 
puodeliais. Estetiką kuria ant sienų nutįsę šešėliai, 
tačiau spektaklis išlieka mokyklinio lygmens. 

Toliau – Clotilde’s Solange koncertas. Daini
ninkės pasaulėjautą paveikė ir kūrybai įkvėpė jos 
močiutė Turkijos žydė. Prancūzijoje dainininkė 
susipažino su lietuviais menininkais ir paskui juos 
atsekė į Lietuvą. Koncertą C. Solange pradėjo či
goniška daina, pritardama sau sintezatoriumi. Dai
nininkė renkasi lyriškas minorines dainas, stebina 
balso moduliacijomis, operiniu balsu. 

Po šio koncerto – ilgam į atmintį įsirėžęs Vy
tauto Kuklio pasirodymas. Ypač pagirtinos VJ’aus 
pastangos – vizualizacijos tiesiog hipnotizavo ir 
įvaizdino muziką. Sraigtelius keitė civilizacijos ne
paliestų kultūrų fragmentai, peizažai iš paukščio 
skrydžio, lošimo automatų monotonija, fraktalai, 
lazerių pluoštai, burbulai, kaukės, kelionė laiku, 
abstrakcijos, dirbančių, besijuokiančių žmonių si
luetai, taikos balandis, kaleidoskopas, žiniasklaidos 
psichozė... Gitara, fleita, saksofonas ir būgnai su
kūrė iš pirmo žvilgsnio eklektišką, bet, geriau įsi
klausius, savotiškai harmoningą ritmą, spontaniš
kas improvizacijas, įsiklausant į kolegos atliekamą 
partiją, undergroundiniam klubui tinkamą reivų 
muziką. 

Paskutinis projekto akordas – jau daugumai 
žinoma indie folkroko muziką atliekanti grupė 
Baltasis kiras. Grupės būgnininko vėlavimas tapo 
pramoga – salėje atsirado muzikantas, laukimą 
užpildęs savo gebėjimų demonstravimu. Grupės 
vokalistas Tautvydas Paulius Augustinas paprašė 
užgesinti šviesas ir smilkalų aromato tamsoje grojo 

iš atostogų Maroke parsivežtas bei senesnes, gerbė
jų jau atmintinai išmoktas, dainas. 

Link’menų projektas buvo turiningas bei nau
dingas ir kuriantiems, ir besidomintiems kūryba. 
Muzikos išnešimas iš prašmatnių koncertinių sa
lių, piešinių nukabinimas nuo sterilių parodinių 
sienų labiau atsiskleidė ne kaip iššūkis, ne kaip 
pankavimas prieš sistemą, o kaip papildoma terpė 
realizuotis kūrybinei energijai. Neformali aplinka 
sukūrė savitą pridėtinį meninį krūvį. Tam tikras 
projekto chaotiškumas, neišbaigtumas rezonuoja 
su bendrais postmoderniais kultūriniais poslin
kiais tarpdiscipliniškumo ir efemeriškumo link. 
Analogiškos, bet jau ilgalaikės meno erdvės gyvy
biškai reikalingos Lietuvos kultūrinio gyvenimo 
dinamikai. 

Austėjos Mikuckytės nuotraukos
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Pirmame ir ketvirtame viršelio puslapiuose – 
Iš Link’menų projekto, 2015. Austėjos Mikuckytės nuotraukos
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