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Liepos 22 dieną Vilniaus universiteto planeta-
riume buvo atidaryta jaunųjų dailininkų paroda 
„Tranzuotojo gidas po galaktiką“. Jungtinėje parodo-
je buvo pristatyti 11 autorių kūriniai: Jono Aničo, 
Gyčio Aštrausko, Algimanto Černiausko, Kęstučio 
Dovydaičio, Indrės Ercmonaitės, Joanos Kairienės, 
Kerli Kurikka’os, Kristinos Kurilionok, Nicolo Lafay, 
Simono Nekrošiaus bei Simonos Žilėnaitės.

Taip jau nutiko, kad, prieš keliaudama į pa
rodą, ant Facebook’e sukurto parodos atidarymo 
įvykio sienos perskaičiau Agnės Žukauskaitės at
siliepimą apie ekspoziciją: „Apsilankiau praeitą 
savaitę ir nuliūdau. Nežinau, prie ko ten pas jus 
tranzuotojo gidas po galaktiką, nes man, kaip skai
čiusiai Douglas Adams kūrybą daug kartų, visiškai 
jokių asociacijų nekilo nei su ta knyga, nei su kos
mosu apskritai. Taip pat trūko informacijos pačioje 

parodoje, kas prie ko, dalis piešinių atsiklijavę nuo 
sienos voliojosi ant žemės, buvo tuščia ir tamsu. 
Labiausiai patikęs kūrinys – parodos plakatas, ti
kėjausi ir daugiau tokio stiliaus, nors ten autorystė 
jokia nenurodyta, tai, matyt, čia kažkoks copypas
te iš interneto?“

Simbolinė aliuzija

Šiame tekste norėčiau atsispirti nuo būtent šios 
merginos nuomonės. Priešingai nei komentaro 
autorė, nesu skaičiusi D. Adamso kūrybos, tačiau, 
panaršiusi internete, išsiaiškinau, jog Tranzuotojo gi-
das po galaktiką (tiesa, knygos pavadinimas išverstas 
kaip Keliautojo kosmostopu vadovas po galaktiką) – 
tai komiškos mokslinės fantastikos serija, 1978 
metais transliuota per BBC kaip radijo komedija. 
Vėliau kūrinys paskleistas įvairiausiomis formo

Austėja Mikuckytė

Postmodernistinis skrydis

Indrė Ercmonaitė. Iš ciklo 
Raudonas mėnulis (piešiniai; 
2014–2016)
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mis: vaidinimais, novelėmis, komiksais, TV serialu, 
kompiuteriniu žaidimu, ilgametražiu filmu. Siuže
te pasakojama apie paskutinį išgyvenusį žmogų – 
Arthurą Dentą. Nuo Žemės sunaikinimo – mat ši 
trukdė naujo tarpžvaigždinio greitkelio tiesimui – jį 
išgelbsti ateivis Fordas Prefectas, kurį susitranzuoja 
autostopu, keliaujantį kosminiu laivu. 

Iš tiesų, perskaičius knygos santrauką, prieš 
akis neiškyla parodos panorama, tačiau, perskaičiu
si visą knygą, galbūt atrasčiau daugiau sąsajų. Vis 
dėlto, manau, pavadinimą derėtų traktuoti kaip 
simbolinę aliuziją, tam tikrą jaunuosius kūrėjus 

vienijančių interesų išraišką. Jaunoji karta linkusi 
ieškoti nuotykių, keliauti pigiausiu, ekstremaliau
siu ir pažinčių ratą plečiančiu būdu – autostopu. 
Ją taip pat domina dangaus kūnai, neaprėpiama 
visata su galaktikomis, žadinanti mintis apie žmo
gaus menkumą, o kartu įkvepianti svajoti, fanta
zuoti, kelti hipotezes apie gyvybę kitose planetose. 
Ne vienas jaunuolis žavisi moksline fantastika, lei
džiančia atsiplėšti nuo kasdieninės rutinos, pulsuo
jančia kūrybiškumu, leidžiančia į save, artimuosius 
ir visuomenę pažvelgti iš šalies, žmogaus įpročiuose 
ir polinkiuose įžvelgti komiškumo aspektą. 

Kęstutis Dovydaitis. 
Klasiokai (bronza; 2014)

Kerli Kurikka. 
U-marškinėliai (tekstilė; 
2016)
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Mozaikinė realybė

Tad, mano nuomone, parodos pavadinimas la
biau pristato grupinės parodos autorių asmenybes, 
ieško bendrųjų individualybių vardiklių nei žada, 
jog bus vizualizuojamas ar bent reflektuojamas 
XX a. antros pusės šedevras. Vis dėlto parodoje 
tikrai buvo darbų, tiesiogiai komentuojančių ar 
analizuojančių kosmosą. Tematiką ypač preciziškai 
išlaikė Indrės Ercmonaitės netapyba (kaip pavadi
no pati autorė) – jos piešinukaikoliažai, sukurti 
2014–2016 metais ir pavadinti bendru Raudono 
mėnulio vardu. Dalis šių paveikslėlių jau buvo pri
statyti personalinėje I. Ercmonaitės parodoje Jie 
2014 metais. Tačiau naujame kontekste, sukabinti 
tarp mėnulio ir žvaigždynų modelių, kūriniai įgavo 
visai naują atspalvį. 

Balto popieriaus lapas subraižytas linijomis, 
sklindančiomis iš robotų akių, Baltojo žmogaus 
akių, žvelgiančių iš delnų, iš filmo Pano labirintas 
siužeto. Raudonas baseinas, pieštukinis krioklys, 
trečioji akis, kaspinai, stilizuota mandala iš benzino 
kanistro ir visokiausių automechanikų įrankių. I. 
Ercmonaitės kuriamame kosmose vyrauja savita 
tvarka – čia nerandame jokio rūšiavimo, jokios 
hierarchijos, eiliškumo. Visi motyvai ir chaotiški, 
ir darnūs. Lyg katile verdančioje sriuboje plaukioja 
populiariosios kultūros nuotrupos, garaže rasti ra
kandai, gamtiniųurbanistinių peizažų nuotrupos 
ir t. t. Autorės darbai labai taikliai atkartoja šiuolai
kinio gyvenimo būdą, fragmentuotą, tačiau nebe
trikdančią mozaikinę realybę, kurioje nuolatos esa
me apsupti informacijos srautų, papildytų tikrovės 
programėlėmis, paraleliai vykstančių virtualaus ir 
apčiuopiamo pasaulių tiesų.

Kultūrinė mišrainė

Kitame darbe stilizuotą mandalą apsupa švy
tintys kaulai. Švytėjimo efektas išgautas papras
čiausiais ryškiais pieštukais, pritaikius aklinai juo
dą foną. Trikampių miškas, į tris dalis padalytos 
kaukolės, lyg atkeliavusios iš vaikiškų knygučių, 

kuriose galima keisti akių, nosies arba burnos li
niją ir taip išvedinėti naujas žmonių veidų rūšis. 
Laiminantis Jėzus ir Dartas Veideris iš Žvaigždžių 
karų. Juos skiria tik mėnulis, jo užtemimas ir py
ragėlių pabarstukai. Nemanyčiau, kad šio ar kitų 
I. Ercmonaitės darbų su sakraliniais motyvais de
rėtų interpretuoti kaip ateizmo apraiškas, religijos 
puolimą ar tikėjimo kvestionavimą. Visa tai yra tos 
pačios kultūrinės mišrainės, kuria kasdien min
tame, natiurmortas. Fone groja Marijos radijas, 
televizoriaus ekrane švysčioja lazeriniai kardai, o 
mes kepame skanėstus. Argi ne tikėtina situacija? 
I. Ercmonaitė pagauna akimirką laiko tėkmėje ir 
pateikia jos koncentratą. Tuomet gimsta momen
tų ciklai, ir I. Ercmonaitė galėtų būti tituluojama 
XXI a. antro dešimtmečio metraštininke.

Jėzus ir mėnulis apšviečia visą I. Ercmonaitės 
kūrybinį kelią (nuo magistrinio darbo) lydinčius 
kanojininkus. Čia regime tik linijinį variantą, bet 

Gytis Aštrauskas. 98 (drobė, akrilas; 2014)
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Jonas Aničas. Begalinė paieška (įvairios medžiagos; 2016)

Algimantas 
Černiauskas. 
Saulėtekis pagal 
Kiplingą, Nr.2 (drobė, 
aliejus; 2014)
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viename interviu autorė man yra sakiusi, jog vidu
rinis keliauninkas – indėniškas pačios dailininkės 
portretas, indėniška jos versija. Nakties aklume 
sklando įvairiausių modelių skraidančios lėkštės. 
Peizažo užuomazgos, kaukolė mėnulyje. Galbūt ne 
tik mes stebime mėnulį, bet ir iš mėnulio kažkas ste
bi mus? Medituojantis raumeninę žmogaus struk
tūrą atskleidžiantis veidas. Šiuolaikinis žmogus 
dažnai pripažįsta skirtingų tikėjimų dogmas, ir šios 
jo galvoje nėra prieštaraujančios viena kitai, vienu 
metu tikėti Darwino evoliucija ir Ievos ir Adomo 
versija atrodo normalu, tai – ambivalentiškumo 
pojūčio, disonanso nesukeliantis požiūris. 

Keturvėjininkai

Aplink mėnulį susispietę kosminiai laivai, ra
ketos. Dar nesusiformavusio fono jūroje plūdu
riuoja įrankiai, kuriais bus galima pažaboti laukinį 
Poną Dažą, jį disciplinuoti ir ištreniruoti tarnauti 
Autoriui, kad gimtų rišlus kūrinys. Paskutiniame 
paveikslėlyje regime iš žurnalų per spalvotą kalkę 
kopijuotus įvairius popkultūros ir rimtosios kul
tūros personažus. Čia susiduria vokiečių tapytojas 

ir skulptorius Anselmas Kieferis su kyborgais ir 
Playboy’jaus pupytėmis, australų dainininkas Nic
kas Cave’as su Žvaigždžių karų veikėjais. Stilizuoti 
roko grupės KISS veidai seilėjasi dažų sūkuriais, šie 
vingiuoja spiralėmis lyg vaisiniai ledai, lyg iš tūbe
lių ant paletės spaudžiamos gijos. 

Kitas kūrinys, atitinkantis kosminę tematiką, – 
Joanos Kairienės Šviesos panorama, primenanti 
Paukščių taką. Iš štampuotų potėpių, atkartojamo 
rašto fragmento, susiformuoja naktinio, tankiai 
žvaigždėto dangaus įspūdis, skrodžiamas šviesesnės 
juostos, įrėmintos tonų, atspalvių aureolės. Šalia 
palydovų kabo Kęstučio Dovydaičio instaliacija 
Klasiokai ir iš pirmo žvilgsnio pasirodo, jog tai – 
tik dar vienas nuolatinės Planetariumo ekspozicijos 
objektas, skirtas edukaciniams tikslams. Tai – ke
turios įvairiomis kryptimis sumontuotos bebruo
žės galvos, levituojančios metalinių strypų sferoje. 
Iš burnų kyšantys strypai, kurie ir padeda sukur
ti levitavimo įspūdį (sakyčiau, K. Dovydaitis turi 
mago, iliuzionisto talentą), pakiša mintį, jog tai 
galėtų būti oro srovelės, o šios galvos – keturių vėjų 
metafora (gal jo klasiokai buvo keturvėjininkai? 
Bet ne, ne tas laikotarpis). 

Kristina Kurilionok. 
Gyvenimo džiaugsmas 
žinoti savo vietą (drobė, 
aliejus; 2011)
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rikka’os tekstilės kūrinys U-marškinėliai. Pirmame 
aukšte užvertę galvas ar lipdami laiptais ir žvelgda
mi jau maždaug akių lygmeniu regime kabančius 
du sujungtus marškinėlius, sudarančius u raidės 
formos siluetą ir skelbiančius: „Be serious“ ir „Be 
more serious“, o iš tiesų kviečiančius pakvailioti. 
Kad lankytojai netyčia raštiškų patarimų nepriim
tų už gryną pinigą, šalia dar įprojektuota dirbtinės 
palmės šaka su kokosu. 

K. Kurikka’os darbo metriką aptikau tik prie 
išėjimo iš parodos. Pasirodo, informacija slėpėsi 
ant turėklų. Tikrai negadinčiau kūrinių aprašų 

Joana Kairienė. Šviesos 
panorama (medžio 
raižinys; 2015)

Pozityvus įprotis

Taip palengva pereiname prie kitos merginos 
iš Facebook’o pastabos kontempliavimo. Kad suži
nočiau K. Dovydaičio autorystę ir kūrinio pavadi
nimą, teko pakelti galvą aukštyn – metrika buvo 
įsitaisiusi ant pastato lubų. Toks sprendimas turi 
originalaus konceptualumo – norėdami patyrinėti 
dangaus kūnus (gyvai ar planetariume) arba tiesiog 
pasigrožėti žvaigždėmis ir žvaigždynais, turime už
versti galvą aukštyn. Ir tai labai pozityvus įprotis. 
Ši paroda skatina jį lavinti. Štai kaip ir Kerli Ku

Simona Žilėnaitė. Leiskis nuplaunama... 
(drobė, aliejus; 2016)
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atradimo džiaugsmo, bet paroda jau baigėsi, tad 
jaučiuosi turinti teisę išduoti jos paslaptis. Iš tiesų, 
kai kurie darbai taip ir liko neidentifikuoti. Nepa
vyko aptikti tapybiškai interpretuotos fotografijos, 
užfiksavusios apšviestus burbuliukus ar kažkokių 
vandens gelmių lobius, primenančius molekules ar 
net dangaus kūnus, autoriaus. Paslaptį išsaugojo ir 
gulinčios moters reljefiškas bei gedulingas portre
tas ar ūkanotas interjeras su kreiva kėde, staliuku, 
galimai pianino siluetu, kabančio paveikslo užuo
mina ir viduryje kambario reprezentatyviai stovin
čiu vyriškiu su fraku ir kriaušine galva. 

Chameleoniški kūriniai

Taip pat neišsiaiškinau, kas taip hiperrealistiškai 
nutapė žemės grumstelius, kad norisi ištiesti ranką 
ir suleisti nagus į purią dirvą. Dar viena neišspręsta 
mįslė – juodas kvadratas (tikrai ne Kazimiro Male
vičiaus) su baltų pusnių juosta. Šį kartą prisispau
džiau prie sienos, pasistiebiau ir bandžiau įskaityti 
užrašą ant blogosios (šiaip abi pusės geros) drobės 
pusės. Įskaičiau dviejų žodžių, mano spėjimu, au
toriaus vardo ir pavardės pirmąsias raides (ar bent 
man taip atrodė, kad įskaičiau) – R ir V. Bet nė vie
no autoriaus inicialai neatitinka šių raidžių kombi
nacijos. Mistika, visiškas kosmosas, tariant žargonu.

Tad štai, dar iš vieno, šnekamosios kalbos, po
žiūrio kampo, paroda, tiksliau – jos išeksponavimas 

pataiko į planetariumo kontekstą. Galbūt kai ku
riais atvejais nevaisingos metrikų paieškos signali
zuoja apie prastą parodos organizavimą, patirties ar 
kruopštumo stygių. Tačiau turiu priežasčių labiau 
linkti į kitokią situacijos interpretaciją. Visą šią pai
niavą galima traktuoti kaip postmodernistinę raiš
ką. Štai gulinčios moters portretą ir kriaušiagalvio 
paveikslą aptikau neapšviestame salės užkaboryje. 
Abiejuose paveiksluose dominavo tamsus koloritas, 
naudotas juodas fonas. Paveikslai lyg chameleonai 
slėpėsi tamsiausiame parodinės erdvės kampe. Ana
logiškai ir su užrašais. Gyčio Aštrausko abstrakcio
nistinės drobės 98 pavadinimas slėpėsi už paveikslo, 
o šis kabėjo per šiokį tokį atstumą nuo sienos. 

Detektyvo principas

Šalia keturių paveikslų eilės kabėjo trijų kūrinių 
metrikos. Teko pasitelkti analitinius gebėjimus ir 
turimų žinių bagažą, kad pavyktų dvi abstrakčias 
drobes priskirti taip pat G. Aštrauskui, o trečiąją – 
Pauliui Aničui. Šiokio tokio išankstinio pasiruoši
mo pareikalavo ir J. Aničo instaliacijos – sūpynių 
ir plastmasinės paletės kombinacija bei suvirinti 
metalo lakštai. Tik dėl laimingo atsitiktinumo vi
sai neseniai buvau mačiusi reportažą apie J. Aničo 
parodą naujoje VDA parodinėje erdvėje, vadina
moje Krematoriumu. Atpažinau kūrinius, o iš to 
paties reportažo sužinojau apie J. Aničo kūrybinę 

Kęstutis Dovydaitis. Ori arkliai (bronza; 2013)
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ready-made strategiją ir jo polinkį į antropomorfiz
mą. Sūpynių fragmentas primena žmogaus siluetą, 
iš metalo lakštų išnyra stilizuotas veidas, gobtuvu 
prisidengusio žmogėno aidas. 

Dar mįslingesnis atvejis – neįjungtas televizo
rius. Turiu nuojautą, jog šiame ekranėlyje turėtų 
būti transliuojamas videomenininko Simono Nek
rošiaus performansas. Tačiau regime tik juodą 
tuštumą ir esame kviečiami pasitelkti fantaziją, 
išnarplioti detektyvą. Nors šiuo atveju, žinoma, 
kalti techniniai nesklandumai, o ne šokiruojanti 
kūrinio regimybės koncepcija. Abejoju, ar tarp šio 
neapsižiūrėjimo ir Yveso Kleino kūrybos turėtume 

vesti paralelę. 1958 m. buvo atidaryta Y. Kleino 
ekspozicija Niekinis, kurioje lankytojai pamatė tik 
visiškai tuščią galeriją. Nepaisant to, tušti galerijų 
sienų plotai buvo pardavinėjami už kosmines su
mas ir surado savo pirkėjus. Bet tikriausiai neverta 
ieškoti metafizinių, egzistencijų poteksčių ten, kur 
jų akivaizdžiai nėra. 

Būtinieji komponentai

Vis dėlto pati nustebau, kai prigavau save įdė
miai žiūrinčią į medines konstrukcijas ir svarstan
čią, ar čia – eksponatas. Pasirodo, tai buvo šalia 
esančios kavinės reklaminio stendo pagrindas. Taip 
nejučia atkartojau interneto platybėse sklandančią 
istoriją apie San Fransisko Šiuolaikinio meno mu
ziejuje pokštaujančių jaunuolių padėtus akinius, 
kuriuos galerijos lankytojai palaikė menu ir pleški
no fotoaparatais. Globaliai pasklidusi ir empiriškai 
mano patirta istorija kelia nerimą dėl šiuolaikinio 
meno raidos. Kai menu tampa viskas, kas taip 
įvardijama, tampa nebeaiški jo nauda, vertė ir pa
prasčiausiai prasmė. Tačiau šioje parodoje regime 
dar tikrų kūrinių. Kai kurie kūriniai iš menininkų 
pareikalavo daugiau meistriškumo, kiti – mažiau, 
tačiau kiekviename kūrinyje yra du būtinieji kom
ponentai, kurie legitimuoja objektą, suteikia jam 
meno statusą. Tai – proto ir rankų darbo simbiozė, 
idėja ir jos įgyvendinimo procesas. 

Dalis kūrinių vis dėlto buvo tvarkingai auto
rizuoti. Du Algimanto Černiausko koloristiniai 
paveikslai Saulėtekis pagal Kiplingą kviečia kar
tu su Maugliu pasitikti saulę ir paklaidžioti po 
dažų džiungles. Laukinis taškymasis dažais, dažo 
gurguolės, raukšlės, braukymai teptuko kotu ga
liausiai bendrame vaizde sugula į mistinius hie
roglifus, tvorelių ir vandens paviršiaus atspindžių 
reminiscencijas. Kitoje drobėje citrininis geltonis 
virsta oranžine žara. I. Ercmonaitės kūrinys Jie šios 
parodos kontekste įgyja ateivišką atspalvį. Autorė 
pastebėjo, jog daugumoje dainų minimi neaiškios 
kilmės jie, siaubo filmų pavadinimuose taip pat 
dažnai vartojamas šis įvardis. I. Ercmonaitė atliko 
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tyrimą, Google paieškos sistemoje įvesdama žodį 
they ir visas abėcėlės raides paeiliui. Iš atsitiktinai 
atrinktų frazių gimė plakatas Jie. 

Kęstučio Dovydaičio skeptras, aplipęs nežemiš
komis būtybėmis, fėjomis, primena neišsiskleidusį 
pumpurą. Kitas jo kūrinys – Ori arkliai, lyg origa
mi išlankstyti iš bronzos. 

Vaizduotės mankšta 

Antrame aukšte regime Kristinos Kurilionok 
drobę Gyvenimo džiaugsmas žinoti savo vietą. Šis 
darbas aplinkkeliais veda atgal prie parodos tema
tikos, referuoja kosminę tvarką, žmogaus poreikį 
pasiekti harmoniją su ja. Kompozicijoje matome 
rituališką sceną – miško proskynoje išbraižytas ap
eiginis kodas, virš jo – pašokusi mergina, šalia – 
susigūžusi žmogysta ir dar viena, pamokslaujanti 
ištiestu pirštu. Labai primityviai interpretuojant, 
čia matome galbūt ne tik pačios autorės, bet ir 
kiekvieno mąslaus žmogaus apskritai pašaukimo 
atradimą. Vyresnieji bando primesti praktišką, 
pelningą profesiją, tuomet apima neviltis, bet ga
lutinis apsisprendimas atsiduoti savo pomėgiams ir 
mėginti iš jų išgyventi išlaisvina (gal ir nuo pinigų, 
ypač jei kalbame apie menus, bet kartu ir nuo dva
sinių kančių). Šalia regime juodo audeklo atraižą. 
Iš pradžių maniau, jog tai – priemonė šamaniškai 
atmosferai kurti, tačiau metrika išduoda, kad čia 
turėjome išvysti videoprojekciją, kuri, deja, vėlgi 
pasiklydo kažkur visatos platybėse. 

Simona Žilėnaitė kosmosą išvydo pelkės at
spindžiuose ir pristatė originalų dvipusį kūrinį 
Leiskis nuplaunama... Dažai nuvarvėję ne tik ver
tikaliai, bet ir horizontaliai, tad sukuria paralelinio 
pasaulio ar kitos planetos įspūdį, kuriame egzistuo
ja kitokie gravitacijos dėsniai. Kitoje pusėje taip 
pat regime fantastinę, percepciją sureguliuojančią 
erdvę. Damų figūros tuo pat metu priklauso trims 
skirtingiems fonams. Išgaubta siena su dideliais 
langais sufleruoja, jog veiksmas vyksta salėje, už 
lango pliaupia lietus, lyg ir plevena žvakės, apsup
tos minkštų krėslų. Įdėmiai tyrinėjant grindis, šios 

pavirsta upokšniu su akmenų brasta, rodos, net 
atsispindi mėnulis. Lubos iš pirmo žvilgsnio laiko 
halogenines lempas, bet staiga ima ir pavirsta aukš
tyn kojomis apversta pelke. S. Žilėnaitės kūriniai – 
sveikuoliška vaizduotės mankšta.

Tad iš pirmo žvilgsnio šioje parodoje daug 
chaoso ir netikrumo, kuris, viena vertus, galėtų 
būti vertinamas kaip neatidumo ir profaniškumo 
ženklas. Kita vertus, paroda atspindi postmoder
nistinius procesus. Ji tiksliai atkartoja šiuolaikinio 
žmogaus informacijos paieškos trajektorijas, taip 
pat pademonstruoja, kaip vis mažėja apibrėžtumo, 
aiškumo, tikslumo. Tiesas galime kvestionuoti, vie
toj tikrumo – abejoti, diskutuoti ir įžvelgti prasmę 
pačiame interakcijos vyksme. Postmodernistiniam 
menui būdinga kolaboracija, tad grupinės parodos 
formatas atitinka šią tendenciją, taip pat būdingas 
autorystės nyksmas, kuris vyrauja ir šioje parodoje. 
Intencionaliai ar ne, bet ši paroda primena mįslę, 
skatina pasitelkti analitinius gebėjimus ir turimą 
žinių bagažą, metrikų paieškos lankymosi parodoje 
patirčiai suteikia žaidybinio elemento. Tad, atrodo, 
ši paroda – absoliutus kosmosas, visiškas išskridimas. 

Indrė Ercmonaitė. Jie (2014)
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Stoviu prie motinos, kuri kadaise buvo mano 
pradžia, pabaigos – granitine plokšte, saugančia 
nuo gyvųjų negandų, padengto kapo ir girdžiu 
frazę: „Ak, kaip norėčiau pamatyti savo tėvus dar 
kartą...“ Mintis romantiška, sutinku. Tačiau aš esu 
tas beširdis niekšas, šiuolaikinės visuomenės atma
ta, gyventi neverta padugnė, drįstanti prisipažinti, 
kad nė už ką netrokštu išvysti kirmėlių naikina
mo, o gal jau sunaikinto, pūvančio motinos kūno. 
Kam iš amžinojo miego budinti artimąjį, mirties 
akivaizdoje tapusį kažkuo kitu – neatpažįstamai 
pasikeitusiu tolimuoju? Gal taip yra todėl, kad ir 
pats kadaise buvau viena iš kirmėlių, be gailesčio 
ėdančių mamos kasdienybę.

Mano paauglystė, dažniausiai visiems pasireiš
kianti subtilia psichine liga, traumuojanti aplinki
nius, buvo didi. Ne tik dėl mėlynojo kraujo, kurį 
visada vaizdavausi turįs, bet ir dėl savotiško mesijo 
komplekso. Na, bet kas jo neturėjo... Dabar net 
pagalvoju, kad žodžiai: „Niekas manęs nesupran
ta!“, dažnai skambantys ankštoje paauglio galvoje, 
reiškia ne ką kita, kaip tik: „Esu nesuprastas, todėl 
ir unikalus.“ Manome, kad visada išvengsime klai
dų, nes taisyklės mums negalioja. Be to, žinome 
trumpesnį kelią. Laimė, kiek įmanoma objektyvi 
realybė išsklaidė vidinį iliuzijų pasaulį staiga, pačiu 
laiku – septyniolikos metų sulaukus.

Iki kol dukra Upė neišbarstys mano pelenų 
Ramiajame vandenyne, tol nuoširdžiai dėkosiu 
atsitiktinumų sekai, atvedusiai į Knygų karalystę, 
kurioje aš buvau ištvermingiausias vergas nuo vie
nuoliktoje klasėje lietuvių kalbos mokytojos siūly
mo rašyti esė iki tvirčiausio sprendimo sukurti ir 
išleisti romaną. Nusižemindavau ir ramia sąžine 

Lukas Petrauskas

Kiekviena pabaiga turi savo akmenį

paklusdavau galybei knygų. Matyt, buvau prastas 
vergas, todėl kas savaitę atsirasdavau vis kito šei
mininko rankose. Taip jau nutiko, kad, būdamas 
septyniolikos, po šimto penkiasdešimties valandų 
smegenų tvirkinimo, užbaigiau išsvajotąjį kūrinį 
...kad kančia turėtų prasmę. Tinkamo pripažini
mo nesulaukus ir kančiai neįgijus prasmės, mesijo 
kompleksas, nė sekundei neparodydamas su nuos
taba sumišusio sutrikimo, romaną privertė išversti 
į anglų kalbą ir ieškoti leidėjų užsienyje. Bedarbio 
darbu – rašymu – „užsikalęs“ šimtą tūkstančių 
eurų, mečiau mokslus ir pašvenčiau savo trapią eg
zistenciją kilniam tikslui – kūrybai.

Supratau, kad rašytojui svarbu ne tik talentas, 
bet ir patirtis, todėl skyriau penkerius metus ke
lionėms aplink pasaulį. Indonezijoje valgiau krau
jais plūstančią kobros širdį, Kolorado valstijoje 
miegojau ant šešiasdešimties metrų uolos krašto 
pritvirtintoje kabančioje palapinėje, Austrijoje at
likau dviejų šimtų metrų šuolį su tįstine, o visi kiti 
nuotykiai į mano gyvenimą  įliejo begales spalvų. 
Atsidėkodamas pasauliui, išleidau ne vieną bepro
tišką romaną: Kartoninis gyvsidabris, Ašarų sultys, 
Ievos kriaušė, Gyvatvorė tą dieną tylėjo. 

Literatūros kritikas Jamesas Woodsas laikrašty
je The New York Times rašė: „Luko Petrausko kū
ryboje užuominos apie pagarbą skaitytojui nerasi. 
Jei pasakyta mintis ar išvystyta siužetinė linija tau 
pasirodys netinkama ar įžeidžianti, nesivargink 
keldamas rašytojo moralės klausimą, nes jam, kaip 
minėjo per interviu, „nusišikt“. Prisimenu šią ap
žvalgą ir pro artėjančią pabaigą simbolizuojančių 
veido raukšlių tankmę kelią prasiskina šypsena. 
Niekada nenustojau fanatiškai tikėti, kad keiks
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mažodžiai yra lyg prieskonis, pagardinantis sakinį. 
Energija, kurią atneša vulgarumas, nusveria kalbi
ninkų ribotą požiūrį į šneką (tegul nepyksta kalbos 
dailintojai ir sergėtojai), suvaržytą taisyklėmis. Ži
noma, gyva kalba įmanoma ir be keiksmažodžių, 
tačiau daug mieliau dukrai pasakočiau, kokia jos 
motina buvo kekšė, palikusi vyrą su vienerių metų 
vaiku dėl galimybės tapti įžymia madų dizainere, 
permiegant su Marium Schwabu, nei sakyčiau, 
kad mano žmona buvo paleistuvė. Kalba, kaip ir 
gyvenimas, yra gražus, nes netaisyklingas.

Su Viviana, dvidešimt ketverių metų juo
daplauke amerikiete, susipažinau Čikagos bare. 
Nekalta pažintis išaugo į kažką daugiau. Buvau 
beprotis laisva siela, Viviana buvo išprotėjusi pa
trakėlė. Todėl noras kartu patirti nuotykių priver
tė prie įpusėjusios penkerių metų kelionės aplink 
pasaulį prišlieti ir ją. Kelionės pabaigoje, apsvaigęs 
nuo koncentruotų moteriškumo burtų, pasipiršau. 
Išgirdęs „taip“, pažvelgiau į per slėnį tekančią upę 
ir supratau, kad netrukus turėsiu ir savąją. Tačiau 
Vivianai, kuri buvo it krioklys, Upė reiškė sėslumą, 
šeimos stagnaciją. Dukros tema buvo virš mūsų 
santykių pakibęs Damoklo kardas. Bandydamas iš
saugoti kartu sužadėtinę ir atžalos idėją, vieną šiltą 
vasaros naktį, grįžęs iš vakarėlio, puoliau jai į glė
bį, atsiduodamas, kaip sako bažnyčia, nuodėmin
goms aistros pinklėms. Bet šįkart mūsų neskyrė 
net ploniausias latekso sluoksnis, todėl devyniems 

mėnesiams Vivianoje palikau dalį savęs. Lemtį 
mergina priėmė tylėdama, lyg supratusi, kas įvyko. 
Negalėdama susitaikyti su jaunyste, pleškančia 
šeimos židiny, praėjus metams po gimdymo, nu
sprendė siekti karjeros aukštumų. Ji buvo vieninte
lė moteris, kurią Afroditė pasiuntė man mylėti, o 
vėliau negailestingai atėmė. Tačiau jeigu meilė turi 
pabaigą, tai buvo ji. 

Trokšdamas sulipdyti sudužusią širdį, pasi
samdžiau auklę, kuri be perstojo rūpinosi Upe, 
ir, pagautas naujo įkvėpimo, stačia galva nėriau 
į kūrybos gelmes. Pastarieji romanai buvo kupi
ni sielvarto ir neapykantos moterims. Niekaip iš 
burnos negebėjau pašalinti nepasitikėjimo dvoko, 
atsiduodančio trapiomis, bet suktomis būtybėmis. 
Išleidau Jupiteri, ateik ir buvau smarkiai pašieptas 
recenzentų, o knyga tapo visiška katastrofa rinkoje. 
Tai mane supurtė, pažadino iš sapno – privalėjau 
priimti likimą tokį, koks jis yra. Atsižadėjęs realy
bės niekinimo, todėl ir neigimo, dešimčiai metų 
padėjau plunksną į šalį: šalia be tėvo augo dukra. 
Upei įstojus į universitetą studijuoti farmacijos, vėl 
ėmiau rašyti. Prastėjant finansinei padėčiai, sten
giausi sukurti šokiruojančią rašliavą, unikalumu 
pranokstančią visa, kas iki tol gyvavo literatūri
niame pasaulyje. Rezultatas? Apgailėtinas kičas. 
Buvau vienas, niekieno nepaguostas, be galimybės 
išlieti pyktį dėl kūrybinės krizės. Draugiją radau al
koholyje, o kiekvieno viskio butelio dugne – stip

Miglė Daugnoraitė. 
Akmens raštai, 2016
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rėjantį alkoholizmą. Išsinuomojau sodybą Austri
jos Alpėse, atsiribojau nuo civilizacijos ir dariau tai, 
kas žmogui yra maloniausia, – nieko. 

Sveikatai einant prastyn (širdies permušimai, 
pasikartojantys raumenų mėšlungiai), dienai iš
trūkau iš vienatvės kiauto dėl vizito pas gydytoją. 
Po išsamesnių tyrimų diagnozė buvo aiški – alko
holinė kardiomiopatija bei lėtinė polineuropatija. 
Išlikus norui gyventi, atsisakiau kasvalandinio vis
kio bokalo. Po savotiškos reabilitacijos grįžau atgal 
tėvynėn – į Lietuvą. Apie aštuoniasdešimtus metus 
einančią motiną priminė privačių senelių namų 
direktorės skambutis, prasidėjęs žodžiais: „Apgai
lestaujame, tačiau...“ 

Neabejoju, kad mano vyriškumas nebuvo pa
žeistas, nes kambaryje, kuriame verkiau įsmeigęs 
tuščią, suakmenėjusį žvilgsnį į lietų, čaižantį auto
mobilio stogą, buvau vienas. Niūrią žinią norėjau 
pranešti tėvui, kuris nežinia, ar begyveno: niekada 
nesu jo matęs. Esu įsitikinęs, kad sužinojus šią nau
jieną, nuvilta jo egzistencija imtų džiaugtis, kaip ir 
džiaugėsi nesugebėjimu pasirūpinti žmona ir vai
ku. Ant karsto berdamas purią žemę, pirmą kartą 
tapau pavyzdingu krikščioniu ir paprašiau, kad vir
šuje kas nors ja tinkamai pasirūpintų. 

Smegenyse glūdintiems neuronams susitarus, 
kartais prisimenu motinos žodžius: „Kodėl neišsi
taisei septynių vienetų? Tu labai užsiėmęs, ar ne? 
Visą dieną skaitai knygas, vadini tai darbu, o paskui 

dar rašai kažkokį romaną. Apie mediciną gali net 
nebesvaičioti.“ Jei ne maištaujantis amžius, galbūt 
niekada nebūčiau tapęs rašytoju ir nežinia kur būtų 
pasisukęs mano gyvenimas. Bet pykti neturiu teisės: 
mūsų prigimtis liepia rinktis saugiausią kelią, išven
giant to, ko pakęsti negalime – nežinomybės. Todėl 
neabejoju, kad ji linkėjo man visa, kas geriausia.

Pėdindamas iš kapinių, tingiai paspyriau akme
nuką. Atsidusau. Norėčiau būti akmeniu. Nieko ne
veiki. Tik būni. Jei pasiseka, paimtas atsiduri kitoj 
vietoj. Gal kokioj tvoroj ar ežere... Tik bėda, kad 
toks gyvenimas beveik niekuo nesiskirtų nuo esamo: 
švelnaus vėjo kutenimas; kartais čaižymas nežinia ant 
ko pykstančios audros; neišvengiamas atsidūrimas 
po žeme. Taip... Ir vienatvė. Vienatvė, šalta kaip le
das, uždengianti dusinančiu sniego sluoksniu. Kaip 
Berlyno siena, atskirianti du pasaulius – sukaustytą 
ir išsvajotą. Kartais tave paima tėvų rūpestingumo 
nematęs vaikis ir sviedžia į sieną. Dūžti į šipulius. 
Kartais paima tyra mergaitė, parodo mamai ir pade
da svetainėje ant stalo. Jautiesi mylimas ir reikalin
gas. Kartais tenka matyti, kaip šalia tavęs gulinčius 
akmenis išveža kitur. Arba tas pats vaikis jais kaso 
sienai nugarą. Bet kad ir kas nutiktų, akmuo tyli. 
Akmuo nekuria iliuzijų, kad jį skriaudžia Dievas ar 
aplinkiniai. Jam aukos vaid mens nereikia. Jis priima 
gyvenimą tokį, koks jis yra. O kai lankysite kapi
nėse artimojo kapą, savo kelyje nejudinkit nė vieno 
akmenuko: galbūt juo būsiu aš.

D
om

in
yk

os
 B

al
ai

šy
tė

s n
uo

tr
au

ka



Proza

13

Viskas prasideda nuo tuščių knygų lentynų.
Tuščios tik jai – ieškančiai savęs tame vakuume, 

rituališkais pirštų prisilietimais glostančios knygų 
viršelius.

Išties gausu nuotykinių knygų su Jules’iu Ver
ne’u priešakyje, fantastikos su abejoti genetikos ga
limybėmis verčiančiomis druidėmis, chimeromis 
bei nėrovėmis (pavaizduotos lyg ir per seksualiai 
tokiai sukaustytai ir formaliai vietai kaip bibliote
ka), pernelyg nuspėjamo ir monotoniško siužeto 
detektyvų, kuriuos taip lengva išsinešti iš bibliote
kos ir niekados nebegrąžinti – nes niekas jų nepa
sigenda – ir astronomijos vadovėlių numusijusiais 
viršeliais. Bet nė vienos knygos apie ją.

Pamanytum, visi mes vieno kraujo, visi mes 
gimę iš žvaigždžių dulkių – tokiomis ir pavirsime... 
Tačiau vieni gauna savas knygas (jeigu pasistengi 
ir drastiškai pakeiti savo gyvenimą, gali susitapa
tinti net su puse bibliotekos), kiti sušalusiais pirš
tais trindami lentynų medį negali suprasti, kur čia, 
tokiame trumpame ir kitų egzistencijos atžvilgiu 
neutraliame gyvenime, padarė klaidą. Kodėl krin
tančios žvaigždės pildo norus ne visiems, kodėl.

Jos kaulėtas pirštas nugraužtais nagais ir apsi
laupiusiu juodu nagų laku sustoja ties Carroll pa
varde, per nervų sistemą perduoda impulsą į sme
genų centrus (pamena, kadaise mokėsi apie tai per 
biologijos pamoką) ir sužadina nostalgiją, kuri lyg 
bengališka ugnelė neskleisdama šilumos pasklinda 
po visą jos kūną.

Tai trunka tik akimirką.
Kai praeities ilgesys pagaliau išsivadėja iš jos, 

išsiveržia pro odos poras, ji tęsia savo paiešką jau iš 
anksto nuspėdama beviltišką baigtį.

Laimutė Tamošiūnaitė

Alisa

 Jaučiasi lyg Pompėja Vezuvijaus išsiveržimo 
išvakarėse, lyg balansuodama ant slidaus ledo. 
Užsimerkia ir užmiršusi jau viską, ką galima 
atsiminti, leidžia sau – prabanga – kristi žemyn 
triušio urvu. Atpalaiduotos rankos tamsoje graibo 
ko nors užčiuopiamo.

Tūkstantis rankenėlių. Tūkstantis atsiminimų.

Dar vėliau: liaunos figūros mergina žingsniuoja 
akmenimis grįstu taku per sodą už savęs palikdama 
tamsos tarsi kempinė įsigėrusį šešėlį ir jos ieškan
čias namų šviesas.

Jack Daniel’s viskio butelis su nuplėšta etikete 
rankoje, ironiškai styrantis kaspinas susivėlusiuose 
plaukuose, tyrų vėlės akyse... Jai koktu. Taip dusi
na šios naktys: neartimos, netolimos, jos nesibai
giančios intifados dangaus kūno atžvilgiu.

Tyku.
Pagaliau pasiekia savo kelionės tikslą – masyvų 

dekoratyvinių triušių gardą – ir mikliais judesiais 
įšoka vidun. Apsidairo tarsi pirmąsyk. Aplink ją 
vien balti pūkuoti, lyg debesėliai, triušiai. Visi jie 
pabunda iš gilaus nakties miego, krustelėję ausis 
nusikrato mieguistumo ir smalsiai žvelgia mergi
nos pusėn visai nebijodami, veikiau jau savo smul
kiomis akytėmis kritiškai vertindami moterišką jos 
stotą ir šį naktinį akibrokštą. Galiausiai pabosta ir 
visi lėtai po vieną grimzta į miegą. Ji ir vėl viena.

Sėdi nugara liesdama šiaurinę gardo sieną ir 
kiek nustebusi tyrinėja stiklinį butelį savo rankoje. 
Pati nesuprato, kaip čia taip nutiko; kiek pamena, 
nemėgo alkoholio – negerdavo jo net per šventes, 
kai kažkur televizijoje regėtą reklaminį veidą besi
matuojantys tėvai siūlydavo jai išgerti taurelę, kitą, 
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juk nieko tokio, jei tik per šventes, sakydavo, dar 
niekas nenukentėjo, tikrai, tikrai, iš kur gali žino
ti, jog nemėgsti, jei nepabandei... Išties, visas šis, 
regis, tik seniai matytiems (galima neabejoti – ir 
turtingiems) giminaičiams skirtas šou visai jos 
nežavėdavo, veik baugino, jausdavo, kaip šaltis 
surakina ją, gnaibydavo žąsies odą ant savo rankų, 
kad tik pranyktų nepastebėta. Tada neapkęsdavo 
savo tėvų, tam vienam vakarui tokių svetimų, 
neapkęsdavo ir krištolinių taurių bei tarsi pagal 
hierarchijos tvarką surikiuotų alkoholinių gėrimų 
butelių – sidras, šampanas, viskis, degtinė...

Ir visgi negali suprasti, kaip TAI atsidūrė JOS 
rankose.

Nepamena ant viskio butelio užrašiusi šiuos žo
džius „Išgerk mane“.

Pamena save pirmoje klasėje: smulkią, giedru, 
auksinėmis garbanomis lyg dieviškosios madonos 
aureole apsuptu veidu ir naujais lakuotais batukais. 
Ji – smalsi, iš prigimties tyli mergaitė – glumino 
tėvus savo stojiškumu. Labai keista, rami mergaitė, 
ta mano Alisa, – šnabždėdavo jos mama pridengu
si telefono ragelį, lyg laumės nešta... nesuprantu, 
negi blogai auklėjome... ak, ar jau pasakojau apie 
savo antros kartos pusseserę? Nepatikėsi, su kuo ji 
susitikinėja...

Nekantravo pradėti eiti į mokyklą: išmokti 
skaityti, rašyti, daryti tai, ką kiekvieną rytą darė jos 
sesuo – atsibudus pusę septynių ryto pasirąžyti ir 
primerktomis akimis tyrinėti savo atvaizdą veid
rodyje, užsisvajojus apie naują britų popgrupės 
singlą suvalgyti tėvo suteptą sumuštinį ir išėjus pro 
duris keliauti iki tos vietos, kur, buvo tikra, buvo 
įdomiau nei tupėti lovos kojūgalyje tarp minkštų 
žaislų ir nereikšmingo veido lėlių svajojant apie 
princeses ir princus.

Klydo.
Nemėgo ankštumo, kurį juto dalindamasi 204 

kabineto erdve su savo bendraamžiais, nemokėjo 
bendrauti ir nesistengė susirasti draugų: žaidė vie
na, – niekas jos nesmerkė, – į kiekvieną bendra
klasių klausimą atsakydavo trumpai, mandagiai, 
nepalikdavo nė menkiausios nišos savo žodžiuose, 
užbaigdavo pokalbį jam dar neprasidėjus. Keista, 
bet iš jos nesišaipė, nesityčiojo, nepravardžiavo tyle
ne, durne ar keistuole, atrodė, vaikai jos prisibijojo 
ir patylomis, slapčia nusprendė neigti jos egzista
vimą, elgtis, lyg jos čia, antrame suole, nė nebūtų.

Vėl grįžo visi princai ir princesės, varlės kara
lienės ir Narnijos faunai. Vis dažniau nusukdavo 
galvą ir tyrinėdavo plakatą su masyvios išvaizdos 
mechanika ir jai nelabai suprantamu užrašu „Keko 
teleskopai“.
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Berniukas, sėdintis suole už jos, palinko į prie
kį. Tai, – tarė, – žvaigždžių žiūronai.

Nerangiais rankų mostais išlaisvina viskį iš me
talinių gniaužtų ir pasidėjusi jį šalimais, sau iš deši
nės, užverčia galvą į žvaigždėmis aptrauktą dangų.

Tai ką, šaipaisi, – murma, – tai velniop tave...
Oriono žvaigždynas šiąnakt taip arti.

Antroje klasėje ją vis dažniau kviesdavo į 
mokyk los seselės kabinetą; nepaliaujamai prašė 
nupiešti medį, namą, papasakoti apie savo svečių 
kambarį, kaimynų katę... Paklusniai atlikdavo visas 
jai pavestas užduotis, tačiau viskas, ko sulaukda
vo, – lyg kašmyro užuolaidos ant kaktos surauktos 
raukšlės, primenančios jai šunį šarpėjų. Neapleido 
jausmas, jog daro kažką ne taip, kaip turėtų.

Tą gruodžio antradienį ją, išeinančią iš to vaikų 
ašaromis dvelkiančio kambario, pasitiko berniu
kas atsirišusiais batų raišteliais. Pasisveikino lyg 
su drauge, kvietė žaisti klases, šokinėti per balas 
bandant išvaikyti ten gyvenančius nebylius jų še
šėlius, kurie, regis, visados grįždavo į menkus savo 
būstus. Žinai ką, – Alisa šypsojosi, – taip, eime.

Prieblandai ilsinant pavargusią savo nugarą ant 
miesto stogų, jie sugalvojo naują žaidimą – „na
mus“, tik šįkart – vien dėl įdomumo – ji bus jis, 
o jis bus ji.

Kitą valandą jie praleido besistaipydami ir 
ruošdamiesi šiam žaidimui: ji nusitraukė anglių 
juodumo pėdkelnes, išsipynė į storas kietas kasas 
supintus plaukus ir tiesdama žirkles (smailusis ga
las atsuktas į ją – šitaip mokė mama) liepė jam jas 
nukirpti. Berniukas abejojo – tie auksiniai, lyg iš 
žvaigždžių dulkių nulieti plaukai jam išties patiko, 
manė, jei pasistengtų ir primerkęs akis įsižiūrėtų 
į sodrią jų spalvą, galbūt, tik galbūt, išvystų nau
jas, žmogaus akiai dar nematytas visatas, lyg pro 
Keko teleskopą, – tačiau ji liepė taip ryžtingai, jog 
galiausiai, kimiai atsidusęs, jis ėmėsi darbo.

Jie apsikeitė savo drabužiais, plaukų segtukais 
prie jo skalpo pritvirtino nukirptas Alisos garbanas 

ir euforijos apimti, lyg teatro trupė prieš spektaklio 
premjerą, grįžo į jos namus tam, kad parodytų savo 
kūrinį tėvams.

Tai buvo pirmas kartas, kai mama sušėrė jai per 
veidą. Ranka liesdama paraudusi žandą ji nustebu
si svarstė – verkti jai ar vis dėlto ne.

Prisiektų, tikrai, tą trumpą sekundę, prieš ma
mai pakeliant savo išblyškusią, vis dar kremu kve
piančią ranką, durų plyšyje ji išvydo baltą triušį 
traiškanotomis akimis.

Trečios ir ketvirtos klasės nė neatsiminė. 
Amsterdamo šurmulys, Venecijos žibintai, kata
likų mokyklos, protestantų mokyklos, Dresdeno 
lėlės, netgi mormonai, ak, taip, internatas – visa 
tai nyko jos mintyse lyg ankstyvo ryto sapnai, 
skriejo tarsi automobiliai greitkelyje: greitai, ne
grįžtamai, palikdami tik blankų pėdsaką jos atsi
minimuose.

Priglaudusi lūpas prie viskio butelio kaklelio, ji 
paragauja gyvybės vandens.

Šlykštoka. Nusipurto.
O vis dėlto kažkodėl jaučia tą metaforinį saldu

mą paširdžiuose, po liežuviu, visame kūne, lyg ką 
tik būtų prarijusi saldymedžio ledinuką.

 Tapusi vidurinės mokyklos dalimi, ji pagaliau 
išmetė iš galvos pasakas, pasiryžo tapti socialiai ak
tyvia, žavinga ir nepriklausoma visuomenės nare. 
Suskubo kiek per vėlai – vieną pavasario popietę 
grįžo namo delne glamžydama mokyklos seselės 
laišką tėvams. Šildydama juodomis raidėmis išmar
gintą popierių savo rankose, negalėjo apsispręsti, 
ką su juo daryti.

Išsiblaškymas – lengvai atitraukiamas dėmesys;
Neatidumas;
Užmaršumas;
„Šokinėjimas“ nuo vienos minties prie kitos;
Pastovus atidėliojimas, nesugebėjimas pradėti 

darbo.
Žinoma, suplėšė.
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Sudraskė į skutelius, atliko egzekuciją, sunai
kino taip, kaip norėjo sudraskyti ir savo praeities 
nuotrupas – tą trumpą, bet šiltą draugystę su mo
kyklos valytoju, tuos pusvalandžius jam priklau
sančiame kambaryje geriant mėtų arbatą ir nuos
kaudą, jog būtent dėl šių arbatos puodelio seansų 
jis ir buvo atleistas iš darbo (daugiau jo nematė); 
pirmąjį „butelio“ žaidimą kartu su bendraklasiais 
ir jos netvarkinga rašysena išraitytas raides ant su
griuvusio negyvenamo daugiabučio sienų: „Aš ne
žinau, kas esu.“

      Juoda varna, rašomasis stalas seka lyg šuo, 
negaliu teigti, kad aš ne jie – mano pradžia neįro
dyta, pasaulis neegzistuoja, mes vieni prieš pasaulio 
dėsnius, kaip skalsu, mano pasąmonė nebelaviruo
ja, štai ir atsakymas, kurio norėjot – vis galvoja.

Ak.

Septintokė, aštuntokė, jau mergina, ne mergai
tė – jos tai nedomino. Šįkart, trypiant gyvenimo 
taką, jos žingsnis buvo tvirtas, nesukaustytas prie
sakų ir taisyklių vardais pasivadinusių grandinių.

Tapo vegetare, dar vėliau – vegane. Su pasi
šlykštėjimu žiūrėjo į mėsos kioskus, skyrius par
duotuvėse, vargino tėvus prevencinėmis kalbomis 
ir diskutavo šia žudymo kultūros tema mokyklos 
debatuose. Galbūt dėl to, kad pirmą kartą taip 
didžiavosi savimi, – savo moralės ir vertybių visu
ma, – galbūt dėl to, kad pagaliau galėdama nuveik
ti kažką naudingo visuomenės ir motinos Žemės 
naudai jautėsi visaverte, ji nusprendė nekreipti dė
mesio į kas vakarą vis labiau slenkančius plaukus 
bei lengvai, lyg degtukai, lūžinėjančius nagus.

Nekontroliavo savęs.
Tad po metų, grįžusi iš reabilitacijos centro, ji 

nusidažė plaukus sodria Burgundijos vyno spalva, 
minioje liepsnojo lyg gęstanti ugnis ir, keista, kuo 
žemiau krito, žemyn savo triušio urvu, tuo laimin
gesnė jautėsi.

Aš Gabija, Ugnija, aš jūsų deivė, būkit mano 
vaidilutės, sukit pasaulį savo aukomis, ji niūniuo
davo ant svetimų mašinų galinių sėdynių važiuo

dama kažkur kitur, toliau, į amžinybę, autostopu 
sustabdytoje mašinoje. Nešiojosi bohemos kvapą 
visur kartu su savimi, prakeikusi visą Aristotelio 
filosofiją, pati žaidė su savo likimu.

Vieną kartą, tikrai, per naktinę žvalgybą vog
dama sodo flamingus iš kaimynų kiemo, ėmė su
vokti, kodėl kiekvieną kartą mamai prabilus tuo 
sodriu, vynu nuplautu balsu, – juk vėliau, dukrele, 
ir pati turėsi šeimą, įsimylėsi, suprasi, kaip man iš
ties sunku, – ji staiga pajusdavo norą pasukti galvą 
ir žvelgti pro langą į lyjantį lietų...

Nebijojo, buvo vos keturiolikos.

Neįpusėjusi savojo gėrimo, asmeninės stebuklų 
šalies ambrozijos, ji pastebi melsvą vikšrą, ropojan
tį kairiosios kojos oda. Susidomėjusi palinksta, lyg 
norėtų išgirsti, ką pastarasis galįs pasakyti, bet ne
ilgai trukus tiesiog nuspriegia jį atgal į šlapią žolę.

Aplink telkiasi rūkas, o ji, lyg ką tik pabudu
si, supranta, ką visgi šiame triušių garde veikianti, 
ir piktai staigiu rankos mostu meta Jack Danniel’s 
produktą kuo toliau nuo savęs. Duslus dužimo 
garsas prižadina visus tarp medinių sienų besiilsin
čius padarus.

Gulasi ant nugaros ir stebi žvaigždynus.
Kadaise skaitė straipsnį apie baltąsias skyles – 

juodųjų skylių antonimą. Pasak autoriaus iškeltos 
hipotezės, jos buvo ne destruktyvios, o priešin
gai – į gyvenimą leido vis naujas planetų siste
mas, visatas ir žvaigždžių spiečius. Kai pirmąsyk 
perskaitė, visai netikėjo; taip, kaip netikėjo visų 
KEPLER planetų perspektyvomis (nežemiškos 
gyvybės paieškos jai atrodė beprasmės ir bevaisės), 
tačiau dabar, vis galvodama apie tai, pagaliau pri
pažino, jog turbūt tai galėtų būti tiesa. Galbūt tai 
gigantiškos Pandoros skrynios, mąstė, tai paaiš
kintų šio pasaulio atsiradimą.

Štai iš kur aš atsiradau. Štai kur mano pradžia.

Gimnazija jai atrodė keista vieta – visi jauni 
žmonės joje šurmuliavo lyg jūros bangos, maišėsi 
minioje ir kėlė galvos skausmą, kuris nusmelkdavo 
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ją lyg aštri, per ginčą sudaužyta veidrodžio šukė. Ne
žinojo nė kaip, kur, kada išnykti, ištirpti tarp jų, jau 
suaugusių, – bet dar vaikų, – vis skubančių personų.

 Nesugebėjusi adaptuotis, ji baigė pernykštį 
(tokį nebemadingą) hedonistinį savo gyvenimo 
etapą ir nunyko tarp filosofijos knygų bei pilkų vil
nonių megztinių.

Pamėgo sėdėti paskutiniame klasės suole, kur 
atvertusi menko tiražo knygą ir iš grotuvo klausy
damasi Bohemian Rhapsody galėjo stebėti visus savo 
bendraklasius, tyrinėti jų kaklo linkius ir mintyse 
versti juos šokti passamezo. Ją domino jų gyvenimo 
detalės, veik neturėdama supratimo apie tikrąsias 
jų asmenybes, ji piešdavo jų portretus savo fanta
zijoje – mergina smėlio spalvos plaukais su baleto 
suknele, aukšti, strazdanoti dvyniai motelio pri
imamajame, pankė ryškiai violetiniais plaukais ir 
katino šypsena, na, kaip iš tos knygutės, ant gležnų 
rankų liūliuojanti savo pirmagimį...

Ji negalėjo suprasti, kodėl ją domino tie žmo
nės, tokie svetimi, artimi tik kilme, kodėl niekada 
nenorėjo bendrauti su jais, siekti ko nors daugiau, 
tik stebėti jų veido išraiškas.

Kai dešimtoje klasėje pagaliau atrado žodį 
„aromancija“, dvi savaites praleido tapydama savo 
kambario sienas Williamo Morriso ornamentais, 
prisižadėjo vėl tapti vegetare.

 Paskutinis ryškus atsiminimas – darbas krau
tuvėje.

 Atsimena tą blyškiaveidę mergaitę, tiesiančią 
rankas į žaislus su piratų kaukolėmis ant jų pakuo
čių, ir rūškaną atsainaus balso jos mamą, vis kar
tojančią, jog ne, negalima, tai berniukų žaislai, gal 
norėtum lėlės...

Alisa norėjo jai papasakoti apie Anę Bonę, jos 
laivą Kerštą, gausią laivo įgulą ir apie nuostabias Ai
rijos krantus skalaujančias bangas, apie tai, jog jos 
mama veikiausiai neteisi, jog kadaise turėjo draugą, 
taip, draugą, su kuriuo stebėdavo žvaigždes, ir kar
tą, nepatikėtum, jis nukirpo jai kasas.

Tylėjo. Per dažnai.
Jums reikės mokėti 19 litų 99 centus, ačiū, kad 

naudojatės mūsų paslaugomis, ponia.

Dabar jau pilnametė, ji guli apsupta baltų triu
šių ir varsto atsiminimų stalčiukus savo vaizduo
tėje.

Ir kaip jai gera šioje šlapioje žolėje, kaip norė
tų pasilikti čia amžinai, bet žino, jog tai tik vienos 
nakties klajonė, išnyks kaip dūmas, užsimirš, ir ji 
vėl tęs savo gyvenimą šiame nepaprastai žavingame 
ir neegzistuojančiame pasaulyje, toliau kurs viena
dienius norus ir akimis vertins svetimas nugaras.

Galvoja, kiek dabar valandų.

Ričardas Šileika. Sėdėtojėlės
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Airidas Banevičius

***

Lietuva.
Amerika.
X vieta Y planetoje.
Z žmogus, sėdintis
Q parke.

Bonjour!
Привет!
Telepatiškas signalas:
A žmogus suprato B mintį.

Žvelgiant iš viršaus,
Viskas rodosi pakankamai primityvu.
N milijardų gyvybių gyvena 
K gyvenimus.

Marsas.
Žemė.
Penkiasdešimt šeši milijonai kilometrų.*
Septyni – trys, septyni – trys.
Tuštuma.

20151010

***

Aš laukiu kas rytą nuskendęs
Tavo kūniškoj Mekoj
Kol pavasario žvilgsniai
Ištirpdo dangaus karalystę
Ir sugriauna visatą kurioj
Pasaulis mano sukurtas
Išsižada žemės po kojom
Neverkdamas
 
Aš bėgu per sapną
Naikinamą ryto
Iš naujo kasdien
Užstrigęs erdvėj begalinėj
Kaip sfinksas
Egipto smėlynuos
 
Aš mirštu rankose Dievo
Praradęs protą
Ir išmintį kvailą
O tu tik valgai gyvenimą
Kurį tau paaukojau
 

***

Atbėga mėlynas rytas
Aplinkui
 
Aktorius baigia spektaklį
Pradingo
 
Juokiasi mėlynas rytas
Ir skauda
 
Sustojo Viešpaties ciklas
Netyčia
Be proto
Netyčia*Artimiausias atstumas nuo Žemės iki Marso.
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Genezė

Prisimenu, kaip kūrei pasaulį
Nors gyvas nebuvau
Buvau tavo išgalvotas
Lyrinis herojus
 
Sukūrei mane tobulą
Kaip savo brolį
Negalėjau rinktis
 
Dabar, kai tavęs nebėra
Sukūriau viską iš naujo.
 
Gyveni danguje.

***

Menas menas
Menas menas.
 
Šen menas
Ir ten menas.
 
Menas tau, 
Menas man,
O mažyliui nebeliko.
 
Menas po tiltu,
Menas griuvėsiuose,
Menas pažymių knygelėje.
 
Menas po stalu,
Menas ant stalo.
Menas menas menas.
 
Menas kojoje
Menas ausyse,
Menas smegenyse.
Ir visuose pasaulio skersgatviuose.
 
Vartokite atsakingai.

20151017

Genijaus dilema

Koks turi būti žmogus, jei aš esu antžmogis?
Kaip įsivaizduoji moralę, jei aš amoralus?
Ar moralė – neatskiriama moralaus žmogaus dalis?
Ar būdamas amoralus žmogus yra antžmogis?

Ar žaidimo taisyklės reikalauja būti dvejopiems?
Ar sugalvotasis žaidimas yra tobulas?
Kokios sankcijos laukia nusikaltėlio, pažeidusio įstatymus?
Kokia bausmė laukia valdovo, susprogdinusio pasaulį?

Ar aš žaidimo dalis, jei aš – genijus?
Ne, aš – valdovas, susprogdinsiąs pasaulį.

20150726

Bepročio sąmojai 

Kaip atrodo pasiduodantis žmogus?
Kaip nupjauta žolė, nusprendusi nebeaugti?
Ar kaip vis siaurėjanti kardiogramos amplitudė?
Manęs to mokykloje nemokė.
Matyt, tai nėra svarbu.

Gęstančio žmogaus smegenų simfonija
Artėja prie pabaigos dalies.
Ar muzika gali pasiduoti?
Ar muzika, kaip ir žolė, – gamtos kūrinys?
Mokykloje man į tai neatsakė.
Tikriausiai aš blogas mokinys.
Maestro, stabdykite orkestrą!
Jums įsako smegenų vėžys.

Kardiograma nusprendė nebeaugti.
Liūdi žolė.

20150731
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Prognozė

Į Paukščių taką atkeliauja žemo slėgio ciklonas.
Galimi saulės blyksniai, radiacijos iškrovos, 

onkologiniai susirgimai –
Depresijų liūtis taip pat tikėtina.
Patariama niekur neiti iš namų,
Daugiau vaidinti – 
Nuoga asmenybė paveikiama labiau.

Kilus mirties įtarimams – kreiptis į kunigą.
Pro klausyklos angą neprasiskverbia radiaciniai spinduliai.
Pastebėję, kad lupasi oda,
Susimąstykite, ar ne per mažai vaidinate.
Visa tai gali turėti rimtų pasekmių jūsų sveikatai.

Jei atsidursite po žeme, 
Nepamirškite pasirūpinti kremu nuo saulės – 
Tikėtina skvarbi spinduliuotė.
Reikia saugoti odą,
Kuri neleidžia meluoti. 

20150210

***

Laukiu protų mūšio –
Vieni ateina į jį be ginklų.
O aš ateinu su atomine bomba galvoje —
Bijokite tautos!
Kristus irgi liepia jo bijoti,
Tik pats leidžiasi mušamas.

Sėdžiu su savo sergančiu šaliku tamsoje,
Kurią sutvėrė šešėlis.
Netikėtas šešėlis, aptemdęs pasaulio protus.

Per tamsą kartais nesigirdi bombos tiksėjimo.
Tamsa baugina –
Kaip ir Kristus.

20151008

***

Įgriso viskas, kas tobula: tobulai apskriti ratilai vandeny, be klaidų atliktas darbas, katedrų simetriškumas. 
Atsimerkime!

Gyvename raukšlėtame pasaulyje, kuriame tobulybės ieškome tik mes – Realybės vergai, „planetos 
valdovai“ – žmonės.

Nustokime vadinti save tobulais kūriniais,
besididžiuojančiais Dievo dovanotu šonkauliu.

Jis nepaslepia žmogiško silpnumo. 
Jis slepia tikrąjį pasaulio grožį.

20150918
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Apie Marijų Bružilą ir jo fotografijas ką nors 
pasakyti noriu jau labai seniai, bet vis apninka tas 
balto lapo kompleksas, ar kaip ten jį vadina. Pasisa
kyti visad trukdė tai, kad Marijaus fotografijos taip 
labai žavėjo prieš ne vienerius ir ne dvejus metus, o 
truputį anksčiau, ir neramu, kaipgi čia savo vaikiš
kus prisiminimus papasakosiu. Šiandien žvilgsnis 
į jas dar kitoks, bet patinka jos man ne mažiau. 
Neslėpsiu, kad M. Bružilos vaidmuo mano foto
grafijos suvokimo ir skonio fotografijai rutulioji
mesi – didesnis nei didelis. Jis buvo tas autorius, 
kurį galėjau kasdien žiūrėti internete ir net galėjau 
parašyti jam žinutę ir sulaukti atsakymo! Nežinau, 
kodėl, bet kai šiandien galvoju apie tai, ką per tuos 
dešimt ar panašiai metų pamačiau Marijaus foto
grafijose, norisi jį palyginti su viena gana didele 
fotografijos figūra – Marijaus Bružilos fotografijos 

Karolis Sabeckis

Įsimylėjęs fotografiją

man visuomet primena Vitą Luckų, o patį autorių 
dažnai mintyse palaikau sumažinta Vito Luckaus 
versija. 

Darbe V. Luckus, po darbo televizoriuje ir vėl 
V. Luckus. Pastaruoju metu daug galvojau apie jį 
ir šįryt eilinį kartą pagalvojęs nutariau pažiūrėti 
į „mažojo“ V. Luckaus – Marijaus Bružilos – fo
tografijas dar kartą. Prisimenu, kaip, būdamas 
paaug lys, žavėjausi Marijaus nuoseklumu rodant 
darbus ir fotografuojant analoginiu būdu į juoste
lę. Tada visi norėjo turėti skaitmeninį fotoaparatą, 
dabar – atvirkščiai, ir visoje šioje situacijoje tikriau
siai gražiausia ir yra tai, kad Marijus visada tiesiog 
džiaugėsi fotografuodamas ir nieko nenorėjo. Nie
kada nebandė pasipuikuoti, taip pat ir nesikukli
no – tiesiog darė tai, kas išeidavo ir tikriausiai pa
tiko jam pačiam. Visad likdavau sužavėtas stipraus 
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grūdėtumo, neryškumo, subraižymų ar dar kažko 
kitokio, nei tuo metu visi stengėsi išgauti ir paro
dyti, ir dažniausiai pagalvodavau – jis iš Klaipėdos, 
kaip ir R. Treigys, todėl jiems taip puikiai ir sekasi. 
Vaikystėje mano a. a. tėvas sakydavo: „Aš klaipėdi
nis, man smegenis sūrus vėjas prapūtęs.“  

Mokiausi fotografuoti ir, kaip minėjau, Mari
jus man buvo vienas autoritetų, tačiau niekada ant 
savęs nepykau žiūrėdamas į jo darbus. Su kitais 
autoriais būdavo kitaip – žiūrėdamas Viktorijos 
Vaišvilaitės darbus, suirzdavau, kad nemoku žiūrė
ti į viską paprasčiau, pasijusdavau gremėzdiškai, o 
Dariaus Jurevičiaus darbai išmušdavo iš vėžių savo 
turiniu. O M. Bružila atrodė tarsi būtų kažkur ki
tur – buvau vaikas ar paauglys, ir tai, ką mano akys 
matydavo jo darbuose, protas nustumdavo į kitas 
lentynas, ne prie interneto fotografų būrio, o prie 
A. Sutkaus, V. Šontos, V. Luckaus, R. Treigio ir visų 
kitų, kuriuos tuo metu laikiau aukščiausiais. Ir greta 
jų kukliai stoviniavo M. Bružila su savo „sudegin
tais“ pinhole’iukais, rausvomis liepsnomis juostelė
se, žiedais ir visokiausias raibuliais kadruose. 

Marijus Bružila. Iš serijos Pakrantė

Marijus Bružila. Žirgai – Кони привередливые
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Marijui paviešinus naują darbą, man kildavo 
begalinis noras eiti ir fotografuoti. Pasiimdavau 
„skaitmeną“ ir eidavau. Turėti „skaitmeną“ norėjau 
ne mažiau už kitus jaunus pretendentus į fotogra
fusmėgėjus, ir turėjau, tik ne visada žinojau, kaip 
su ja elgtis. Grįždavau su šimtu ar keliais fotogra
fijų ir kompiuteriu bandydavau padaryti ką nors 
bent iš toli panašaus į tai, ką parodė M. Bružila. 
Nepavykus pasiimdavau Zorkį ar Zenitą, o vėliau ir 
Nikoną ir, už mokyklinius dienpinigius nusipirkęs 
juostelę, eidavau tą patį maršrutą dar kartą, šįkart 
su juosta, „kaip Marijus“. Pašilaičiai–Akropolis–Se
namiestis, autobusu atgal Kalvarijų gatve į Jeruza
lę, Baltupius ir vėl namo į Pašilaičius. Kompiuteriu 
klijuodavau skaitmeninius kadrus ant nuskenuotų 
juostelių ir atvirkščiai, nes du kartus eksponuoti 
juostelės nemokėjau, o M. Bružila taip darė dažnai. 

Pradedantys fotografuoti jauni žmonės daž
niausiai mąsto „po vieną“. Ir aš taip dariau. Galbūt 
dėl tos priežasties Marijus irgi žavėjo savo fotogra

fijomis – jis dažnai rodydavo serijas, ir jos būdavo 
turiningos, geros, jos traukdavo skersvėju per pa
augliškas mano emocijas. Dar Marijus fotografavo 
kvadratais. Dar jis dažnai parašydavo po fotogra
fija žodį „pinhole“, ir tas žodis ėmė asocijuotis su 
keistais, deformuotais, neryškiais, bet dėl kažko 
labai jaukiais vaizdais. Dar Marijus mokėjo juo
kauti. Besiporuojantys galvijai fotografijose tampa 
modeliais, besidalijančiais svajonėmis, maudynių 
jūroje vaizdai priblokšdavo savo erdvėmis ir tuo, 
kad viskas šiek tiek kvepėjo didesniu ar mažesniu 
pokštu. Dar Marijus eksponuodavo visą juostelę 
su perforacijomis. Dar Marijus parodydavo keistų 
spalvų, švelnių ir agresyvių kontrastų. Dar Marijus 
fotografavo „žuvies akimi“ ir mano vaikiškai veiku
siai vaizduotei tai buvo patys rimčiausi atrakcionai. 
O jei visai nuoširdžiai – manau, kad Marijus my
lėjo fotografiją. Ir dar. Marijus labai mylėjo savo 
žmoną, ir jo fotografijos apie tai kalbėdavo labai 
subtiliai ir gražiai. 
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Muzika yra demonstratyviausia ir energingiausia 
Afrikos žemyno gyventojų saviraiškos forma. Menas 
išreiškiamas gyvenimu ir klestintis iš kartos į kartą 
perduodama muzikavimo tradicija. Muzika Afrikos 
genčių gyvenime padeda išlaikyti glaudų socialinį 
genties gyvenimą. Dainuojant tą pačią dainą vienu 
metu, vienu būdu, nesvarbu, ar tai pasaulietinė ar 
religinė daina, ji jungia ir suartina gentainius bendru 
harmoningo gyvenimo jausmu.

Kiekviena progra turi savo dainą ar dainų rinkinį. 
Darbo ir meilės dainos. Karo dainos ir aistringos reli
ginės giesmės apipintos siautulingomis šokių melodi
jomis. Ar būtų dainuojamos linksmos žvejų dainos, ar 
kilni rauda, visada atliekama muzika emociškai susi
lieja su atitinkama muzikos nuotaika. Dainų tekstas 
tampa liaudies žmonių poezija. Eilės savo rimavimo 
forma atspindi balansą, simetriją, tam tikrą formą, 
kuri akivaizdžiai ekspresyvi ir būdinga afrikiečiams. 
Dauguma dainuojamų frazių yra trumpos ir vis kar
tojamos. Mažesni negu pustonio apimties intervalai 
dominuoja afrikiečių dainavimo manieroje (panašiai 
kaip ir indų muzikos tradicijoje, kur neapsiribojama 
pustoniais, tačiau melodijai konstruoti vartojami ket
virtatoniai ar net aštuntatoniai). Kol kitų, mažiau ci
vilizacijos paliestų kultūrų muzikoje vyravo tik melo
dija ir ritmas, įdomu, kad Afrikos gyventojų muzikoje 
klestėjo antifoninis dainavimas (kai solistui pritaria 
choras). Afrikiečių dainavimo tradicijoje matomas 
dažnas neapibrėžtos melodijos improvizavimas, balsi
nis dūzgesys vietoj aiškaus dainavimo, glissando prieš 
ateinant į tam tikrą dainuojamą toną, kalbamasisdai
nuojamasis (Sprechstimme) dainos atlikimo stilius.

Pagrindinis mažiau išsivysčiusių tautų muzikos 
instrumentas yra balsas. Ne išimtis ir Afrikos žemy

Domantas Milius

Nuo Timbuktu iki Kraujo miesto

nas. Būtent čia tam tikra dainavimo maniera, stilius, 
tembras yra svarbiau nei žodžiai, tai yra nei turinys. 
Pagal dainavimo formą ir dainavimo techniką ga
lima kur kas lengviau identifikuoti atskiras gentis 
negu pagal jų melodiją, ritminę jos sandarą.

Prancūzijos Vakarų Afrikoje1 paplitusios dainos 
tarnavo kaip pamokomoji priemonė visai genties 
bendruomenei. Satyrinė daina itin paveiki, nes afri
kiečiams nėra didesnės bausmės kaip viešas pažemi
nimas. Nusipelniusių bendruomenės piliečių dory
bių ir drąsos garbinimas daina yra toks pat svarbus. 
Itin didelę dalį visų dainų sudaro skirtos garbinti 
genties valdovą, karalių. Profesionalūs muzikantai
instrumentalistai dažniausiai yra vyrai. Dainininkai 
ir šokėjai, kurie veda dainą ar šokį, gali būti ir vy
rai, ir moterys, priklausomai nuo to, kam muzika 
yra skirta. Muzika, kuri skirta kokiam nors žmogui 
ar įvykiui, yra improvizacinio pobūdžio, tačiau, jei 
žmogus ypač nusipelnęs bendruomenei ar įvykis 
istoriškai svarbus, jiems pagerbti skirtos improvi
zuotos dainos nusistovi pagrindiniame muzikantų 
repertuare ir tampa genties tradicijų dalimi. Dažnai 
pasitaiko, kad dėl melodinio autentiškumo kai ku
rios dainos gyvuoja joms parenkant vis kitą dainuo
jamąjį tekstą, pritaikytą pagal poreikį (dažnas pavyz
dys Vakarų muzikos tradicijoje).

Vakarų Afrikos gentyse profesionalūs dainų at
likėjai turi tam tikrą socialinį statusą, kuris atitinka 
prieš kelis amžius Vakarų Europoje klajojusių dainių 
(menestrelių2). Jie turi nemažai galios ir įtakos dėl 
savo itin virtuoziškos grojimo manieros, kuri tarsi 
leidžia daina valdyti žmones. Tokių muzikantų bai
minamasi, jie nekenčiami. Dėl žmonių baimės būti 
viešai išjuoktiems daina, sukti menestreliai renka 
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duokles ir dovanas. Tačiau tai turi savo kainą – vi
suomenės panieką ir kai kuriose gentyse neįsileidimą 
į laidotuvių apeigas.

Pietų Sacharoje, kur Nigerio upė įsiveržia į dy
kumą, įsikūręs Timbuktu3 miestas. Kitaip dar va
dinamas kupranugarių ir kanojų susitikimo vieta. 
Kaip byloja legendos, Timbuktu buvo pasakiškai 
klestintis ir turtingas prekybos centras. Nors ne toks 
pasakiškas, bet vis dar svarbus ir šiais laikais. Maurai 
ir tuaregai4 iš šiaurės, sudaniečiai iš vakarų ir primi
tyvesni juodieji iš pietų yra šio mistinio miesto gy
ventojų pagrindas.

Dykumos bastūnai tuaregai yra patys charakte
ringiausi Timbuktu regiono gyventojai. Manoma, 
kad jie berberų iš Šiaurės Afrikos palikuonys, kurie 
dar vadinami žmonėmisšydais. Visada jais apsisiau
tę nuo vėjo gairos, saulės kaitros ir dykumos smėlio, 
jų nenusiima net valgydami. Bebaimiai, orūs ir labai 
besididžiuojantys protėvių žygdarbiais. 

Iki šių laikų tarp tuaregų populiarios karo dai
nos, kuriose senesni genčių gyventojai apie kario 
garbę, mūšį dainuoja vis aukštesne ir aukštesne me
lodine gaida tol, kol jų dainavimui pasiekiant aukš
čiausią isterišką toną, pranašaujantį artėjantį mūšį, 
pradeda atitarti jaunimas (antifoninis dainavimas), 
taip tarsi imituojama ryžtingo vado ir jaunesnių ka
rių ėjimas į mūšį. Dažniausiai tokio tipo dainoms 
tuaregai pritaria trijų stygų instrumentu, kuris kilęs 
iš senovinės egiptietiškos liutnios.

Iš visų paplitusių pučiamųjų instrumentų dides
nės apimties muzikiniuose pučiamųjų ar mišrių ins
trumentų ansambliuose melodijai atlikti dažniausiai 
naudojama fleita, ypač paplitusi Vakarų Afrikoje. 
Dažniausiai fleitomis groja keletas muzikantų vienu 
metu pritariant mušamiesiems. Dėl instrumentinių 
savybių, leidžiančių demonstruoti aukštą atlikėjo 
virtuoziškumą, fleitininkai dažnai tampa karalių ar 
genties vadų aplinkos nariais. Ovimbindu ar Bamba-
ra gentyse (Angola) fleitoms (vadinamoms Fle) ypač 
dažnai akompanuoja geležiniai varpai (chiningini 
mongo), per kuriuos yra mušama Afrikos laukinių 
kiaulių iltimis, bei smėlio laikrodžio formos būgnai 

(dllnka), kuriais dėl techninio jų sudėtingumo taip 
pat galima atlikti kūrinio melodijos partiją.

Fako kalno (aktyvaus ugnikalnio Kamerūne) pa
pėdėjė įsikūrusi Bakwiri gentis, kurios tipinė muzika 
atspindi visos Centrinės Afrikos genčių muzikos sti
lių. Medžioklės, slaptų draugijų ir sektų, šokių dai
nos yra mažiau jausmingos palyginti su sudaniečių. 
Bakwiri genčių muzikos instrumentai ne tokie išto
bulinti kaip Sudano genčių. Patys įdomiausi instru
mentai, naudojami Centrinės Afrikos genčių, yra iš 
medžio išskaptuoti rago formos pučiamieji trimitai, 
dažniausiai vartojami imtynių ir medžioklės metu. 
Imtynės – dažna Centrinės Afrikos genčių pramo

Timbuktu miestas, Steven House
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ga ir per jas dažniausiai naudojami iš dramblio ilčių 
išdrožti pučiamieji instrumentai. Ir imtynės, ir pro
fesionalių šokėjų trupės, ir klajojantys menestreliai 
dažniausiai yra neatsiejama miesto turgaus gyveni
mo dalis. Imtynininkai iš Bakwiri genčių yra palai
komi šūkavimais, metalinių trimitų ir ragų garsais, 
entuziastingu dainavimu.

Muzika, kaip tiesioginė bendravimo forma per
duodant konkrečią informaciją, yra plačiai paplitusi 
visame žemyne. Keliautojai ir tyrinėtojai dar XVIII–
XIX amžiuje pastebėjo tokią muzikinęinformacinę 
praktiką. Muzika perduodamos žinios savo forma 
ir turiniu ypač artimos žmonių kalbai. Informaci

ja, perduodama būgnijant, visai nepanaši, kaip gali 
pasirodyti, į Morzės kodą, kuris susideda iš taškų 
ir brūkšnių. Būgnijant išgaunami muzikos garsai, 
tiesiogiai imituojantys kalbą, jos ritmą, melodiją. 
Informacijos perdavimas švilpynėmis, pučiamaisiais 
ragais, trimitais dažnai aptinkamas Vakarų Afrikos 
tautų tradicijoje. Tokie instrumentai įvairuoja nuo 
mažų primityvių švilpukų iš degto molio iki milži
niškų metalinių pučiamųjų ragų. Senaisiais laikais, 
kai vykdavo aršūs ir intensyvūs genčių karai, tokia 
bendravimo forma buvo svarbi, dažniausiai naudo
ta įspėti kaimo gyventojus apie artėjančius priešus, 
karius  – apie būtinybę ginkluotis ar mesti priešui 
iššūkį.

Dauguma Vakarų Afrikos genčių kalbų yra 
grįstos pilnais tonais. Aiškiai apibrėžti garsiniai 
tonai ar įvairų diapazoną apimantys tonų deriniai 
perteikia apibrėžtą pažodinę ar perkeltinę prasmę. 
Tad garsiniai muzikiniai signalai, skleidžiami ragų, 
savo tembru ir ritmu imituoja kalbėjimo modelį. 
Priklausomai nuo instrumento rūšies, dažniausiai 
pučiamųjų ragų perduodama informacija yra nuo 
kelių iki dešimties signalų kombinacijos. Toks ne
ribotas pokalbis gali vykti tarp dviejų grojančiųjų 
(kalbančiųjų), kurie nutolę vienas nuo kito per ke
lis kilometrus.

Vakarų Afrikos perlas Beninas Vakarų pasauliui 
žinomas nuo XV amžiaus, kai, atrastas portugalų, 
pasidalijo su mumis savo romantika ir vaizdingomis 
muzikinėmis pasakomis turtinga kultūra. Benine 
vis dar egzistuoja Bini gentis (Yoruba tautos atšaka), 
kurios karaliui – Oba – paklūsta daugiau kaip mili
jonas Benino šalies gyventojų. Beninas dar vadina
mas Kraujo miestu dėl čia vykusių aukojimo apeigų, 
kurios pirmą kartą buvo stebėtos 1896 metais šalyje 
apsilankius anglų ekspedicijai. Oba’os nebuvo žiau
rūs. Žmonių aukojimas dievams buvo labiau iner
cinės tradicijos apraiška, tad karalius, saugodamas 
genties tradicijas (tradicijos – tarsi genties socialumo 
pagrindas), niekada nesipriešindavo aukojimams. 
Atradus Beniną, buvo viršyti visi civilizuotų kolo
nistų lūkesčiai, nes turtinga savo kultūra tauta galėjo 

Yoruba genties (Nigerija) ritualinis šokis



Muzika

27

didžiuotis ir bronzos liejiniais, terakotomis5, droži
nėtais įnagiais iš dramblio kaulo. Visi šie atradimai 
nugulė didžiausiuose Vakarų Europos muziejuose, 
meniški dirbiniai kartais tapo ir mūsų epochos me
nininkų įkvėpimo šaltiniu. Šio regiono muzika tik 
dar labiau atskleidžia autentišką afrikiečių artistinio 
jausmingumo pojūtį.

Nenuostabu, kad aukojimo apeigoms buvo 
skirtos atskiros dainos. Karališkųjų rūmų muzikan
tai turėjo reikšmingą statusą bendruomenėje. Jie ir 
atlikdavo (išrinktieji muzikantai, o ne paprastieji 
bendruomenės nariai) ceremonijos dainas. Apei
gos dažniausiai būdavo pradedamos muzikantams 
akompanuojant Oba’os žmonos šokiui, po kurio iš 
karto būdavo atliekama paties karaliaus daina. Po 
finalinės giesmės auka būdavo paaukojama dievams. 
Šios ritualinės dainos yra tokios senos, kad net patys 
jų atlikėjai negali duoti tikslaus, pažodinio teksto 
vertimo, ją atlieka suvokdami tik semantinę dainuo
jamojo kūrinio prasmę. Per aukojimo ceremoniją 
priešais išdrožtą karaliaus skulptūrą (paverčiant jį 
stabu, taip sugretinant karalių su dievais, kuriems yra 
aukojamos žmogiškosios aukos) dainos yra akompa
nuojamos įvairiausios sandaros tarškalų ir būgnų. 
Visos dainos atliekamos su choru, antifonine  ar 
responsorine dainavimo maniera, kai solistui atita
ria choras. Antifoninis dainavimas paplitęs po visą 
Afrikos žemyną be didesnių išimčių.

Kaip buvo minėta anksčiau – slaptos bendruo
menės yra Vakarų Afrikos fenomenas. Nigerijoje jos 
jungia įvairiausias sritis: religiją, ekonomiką, medi
ciną. Tad kai kurios iš jų turi įtakos ir žmonių gyve
nimams mirties ar gyvybės atžvilgiu. Dažnai tokios 
bendruomenėssektos vadinamos instrumentų, ku
riais akompanuoja sau dainas per slaptus susiėjimus, 
pavadinimais. Dėl Vakarų Afrikoje dominuojančių 
būgnų galima rasti ne vieną Ashiko (cilindro formos 
būgnas) slaptą bendruomenę. Ashiko rūšies būgnų 
akompanimentu pradedama kiekvieno susibūrimo 
daina. Dažniausiai ją atlieka septyni dainininkai, ku
rių dainavimui pritariama penkiais būgnais  – tam
burinais. Tokie instrumentai gaminami tik iš afri

kietiško raudonmedžio ir grojimas jais patikimas tik 
labiausiai įgudusiems profesionaliems muzikantams. 
Ir būgnų mušimas, ir klausymasis sukelia milžinišką 
psichologinį efektą ir poveikį žmonių elgsenai. 

Afrikos pulsas – tai būgnų dundėjimas. Vietiniai 
gimsta su juo ir miršta su juo. Dirba jų diktuojamu 
ritmu, šoka pagal jį nuo aušros iki sutemų. Mono
toniškas būgnijimas priartina gentainį arčiau dvasi
nio pasaulio, padeda kasdienei rutinai nejučiomis 
susipinti su dievobaimingų aukštesnių nesuvokiamų 
esybių garbinimu. Vakarų pasaulyje tai sunkiai įsi
vaizduojama, o Afrikoje būgnų dundėjimas dažnai 
pritaria visoms bendruomenės veikloms, suteikda

Kamerūno būgnininkai
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mas joms atitinkamą emocinę savijautą (Vakarų 
pasaulyje toks jausmas būtų prilyginamas ėjimui į 
maldos namus). Būgnai atlieka ne tik bendruomeni
nės santalkos funkciją, bet yra ir bendravimo forma. 
Afrikiečiams – tai ir radijas bei televizorius ar vieti
nis laikraštis. Negalima teigti, kad būgnai skirti la
biau vienam ar kitam tikslui. Niekur kitur pasaulyje 
savo formų įvairove ir naudojimo tikslais būgnijimo 
menas nėra taip ištobulintas kaip Afrikoje. Buriami 
įvairiausios sudėties būgnininkų orkestrai, kurie savo 
grojimu gali sukurti ištisas įvairiausių ritminių varia
cijų simfonijas. Priešingai nei Vakarų klasikinės mu
zikos tradicijoje, kur atlikėjas ir žiūrovas yra atskirti 
tylios pagarbos menui siena, Afrikoje, atliekant mu
ziką tokiems dideliems orkestrams, žiūrovai  – visa 
genties bendruomenė  – savo siautulingu, orkestro 
ritmo diktuojamu šokimu įtraukia kiekvieną ben
druomės narį į garsų ir šokių bakchanaliją6 (protu 
sunkiai suvokiamą šėlsmą), kai šokis ir būgnijimas 
tampa toks intensyvus ir begalinis, kad greičiau pri
mena maratono bėgimą. 

Afrikos būgnijimo mikrokosmosas7 turi aiškiai 
apibrėžtas taisykles. Kur kas daugiau improvizaci
jos yra suteikiama kolektyviniam improvizavimui 
negu solistui. Melodijos atžvilgiu galima įžvelgti aiš
kų impovizaciškumą, o kūrinio ritmas grindžiamas 
griežtomis taisyklėmis. Ne visada šios taisyklės yra 
demonstratyviai išreikštos, dažniau tai  – tarsi psi
chologinis žinojimas, suvokimas.

Melodija, kuri suvokiama lineariškai (be pra
džios ir be pabaigos) savo improvizaciniu pagrindu 
yra begalinė, tačiau ritminiu atžvilgiu ji yra ciklinė. 
Tad begalinė melodija, kuri paklūsta uždarai formai 
(ciklui), tampa begaline, nes ritminiu pagrindu ji vis 
kartojasi ir kartojasi.

Grojimas būgnais bendruomeniniuose susibūri
muose taip pat turi aiškią formą. Kaip ir dainavime, 
vyrauja antifoninis ir responsorinis dainavimas. Taip 
ir būgnijime yra pagrindinis būgnas, kurio funkcija 
yra plėtoti ir improvizuoti begalinę melodiją paklūs

tant ritminiam pagrindui, tai yra ostinatiniam – pri
tariamajam (background) – būgnijimui.

Muzika Afrikoje tarnauja visai bendruomenei, 
kurioje savo vietą turi ir jaunas, ir senas. Ji neatsieja
ma nuo darbo, žaidimų, socialinių ar religinių vieti
nių gyventojų įvykių. Tad analizuoti Afrikos muziką 
atskirai nuo gyventojų buitinio ar emocinio gyveni
mo yra neįmanoma.

1 1895 metais sukurta aštuonių Prancūzijos kolonijų Vakarų 
Afrikoje sąjunga, kuri gyvavo iki 1958 metų. 1960 metais 
kolonijos tapo nepriklausomos ir susikūrė Mauritanijos, Se
negalo, Gvinėjos, Malio, Nigerio, Burkina Faso, Dramblio 
Kaulo Kranto ir Benino valstybės. Tekste vartojamas Pran-
cūzijos Vakarų Afrikos teritorijų apibrėžimas dėl trumpesnio 
didelės teritorijos apibrėžimo.

2 Viduramžiais Vakarų Europos valstybėse klajojantys muzi
kantai, kurie atlikdavo dainas pritardami sau violomis.

3 Senovinis miestas, esantis Malyje. Pirmą kartą paminėtas 
apie tūkstantuosius mūsų eros metus. Ant Nigerio upės 
kranto įsikūręs miestas buvo ne tik svarbus dėl savo prekybos 
druska ir XIV amžiuje suklestėjusio Timbuktu universiteto, 
jis tapo vienu iš islamo religijos centrų, kuriame gausu archi
tektūrinių paminklų.

4 Sacharos dykumoje gyvenanti Afrikos tauta, kilusi iš senovės 
Afrikoje gyvenusių garamantų. Vykstant tautų kraustymuisi, 
jie buvo nustumti į dykumą, ten tapo berberais. Tad tuare-
gai – Sacharą apgyvendinę ir savo kalbą išlaikę berberai.

5 Natūralios molio spalvos žemos degimo temperatūros kera
mika (it. terra cotta – degta žemė). Nuo seno labiausiai papli
tusi gaminant buities rakandus, tačiau senovės civilizacijose 
naudota ir gaminant skulptūras.

6 186 metais prieš mūsų erą Romos senato uždraustos masinės 
orgijos, skirtos senovės romėnų vyno ir linksmybių dievui 
Bakchui garbinti.

7 Terminą reikėtų suvokti kaip filosofinę kategoriją, apibrė
žiančią sudėtingą, daugybe taisyklių ir sistemų grįstą Afrikos 
būgnijimo meną.

Rengiant straipsnį remtasi:

I. J. Mowoe. Africa And The West: The Legacies Of Empire. – Gre-
enworld Press, New York, 1986.
I. Monson. The African Diaspora: A Musical Perspective. – Rout-
ledge, London, 2003.
G. Kubic. Africa And The Blues. – University Press Of Mississippi, 
Jackson, MS., 1999.
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Aktorių, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dės
tytoją Gintarą Liutkevičių kalbina Inga Laužonytė.

Ar esate intravertas ar ekstravertas?
Nežinau, ar aš intravertas, ar ekstravertas. Man 

tai nesvarbu; svarbu, kad būčiau šiotovertas. Bent 
jau pats sau.

Ką Jums reiškia Tyla?
Nei meno kūrinio, nei meilės, nei mirties, nei 

nuotaikos ar būsenos negalėčiau pavadinti Tyla. Man 
tyla nėra atskirtis – tik proceso, vyksmo dalis. Taip 
suvoktį pasaulį išmokė profesija; ir teatro meno,  per 
konfliktą atspindinčio minėtąjį vyksmą, suvokimas.

Kaip scena susijusi su Tyla?
Tyla scenoje – visada ginklas (kaip ir kiekvienu 

ginklu,  ja privalu išmokti naudotis). Personažų san
tykiuose tyla – beveik visada aukščiausias dialogo (ar 
konflikto) taškas. Geriausias atsakas į aštrų partne
rio klausimą scenoje – tyla. Nes tai atsakymas, kuris 
ypač priverčia dirbti žiūrovo vaizduotę ir jausmus... 
O tas „tikrasis“, dramaturgo parašytas atsakymas – 
jis personažo gali būti ištartas vėliau, kai žiūrovo 
emocijos jau įsitempusios kaip styga. Bet šia tyla (ki
taip galima pasakyti – pauze) protingai naudotis gali 
tik jau sceninės patirties įgiję aktoriai...

Kiek daug teatre, kine Tyla dominuoja?
Michailas Čechovas, genialus aktorius, re

žisierius ir pedagogas, rašė apie atmosferą, kaip 
apie repetavimo metodą teatre. Atmosferą scenoje 
jis aiškino kaip veiksmą, procesą ir būdą, kuriuo 
žiūrovams perduodama didžioji spektaklio turinio 
dalis. Spektaklio atmosferą jis pavadino spektaklio 
dvasia. Nesigilinsiu į teorinius išvedžiojimus, bet 
tikriausiai sutiksite, kad gero spektaklio įspūdis – 
tai ne personažų žodžiai, ne dramaturgo parašyti 
tekstai, o tai, ko kartais žodžiais išreikšti neįmano
ma. Bet galima pajausti. Tai ir yra atmosfera. Veiks

„Tyla  – beveik visada aukščiausias 
dialogo taškas“

mo, emocijų (bet ne žodžių) prisodrinta spektaklio 
scena kartais paveikia labiau (ir ilgiau išlieka atmin
tyje) nei personažų dialogai. Tai galima pavadinti 
personažo tyla – kai aktorius kalba emocija, veiks
mu, bet neištaria nė žodžio. O tokia tyla gali būti 
labai iškalbinga.

Ar Tyla gali turėti garsą?
Įspūdį darydavo biologijos pamokos, paslaptin

gas pasaulis, kurio mes negirdime. 

Ar vienatvę galima įvardyti kaip Tylą?
Paskutinis posmelis iš Oskaro Milašius eilėraščio 

Vienatvė (vertė V. Petrauskas):

Tu, kurs mane sutvėrei, tu, kurs mane nubaudei,
Tu, prie kurio tiesiasi alijošius, prarajų širdis,
Tėve, ar prie tavo sudaužytų kojų atrasiu ramybę?
        Tyla.

Apie tylą ir vienatvę geriau nei O. Milašius ne
pasakysiu...

Ką manote apie Johno Cage’o kūrinį „4’33“?
Johno Cage’o kūrinys 4’33 – tos keturios minu

tės tylos – galimybė „įjungti“ vaizduotę. Kai lauki 
to, kas turi įvykti, bet nevyksta (atlikėjas taip ir ne
pradeda skambinti), vaizduotė veikia labai aktyviai. 
Šiuo atveju tyla – vaizduotės žadinimo ir provokavi
mo priemonė.

Kokį kultūrinį reiškinį galėtumėt pavadinti Tyla?
Atmintin įstrigo Antrojo pasaulinio karo karei

vių pasakojimas (tik jau nepamenu, kur skaičiau): jei 
girdi švilpiant kulką, saugokis, bet žinok, – ji skirta 
ne tau. Kulka, kuri skirta tau, atskrenda TYLIAI, – 
tu jos nespėji išgirsti.

Nežinau, ar tai – tiesa, ar tik kareiviškas prieta
ras. Bet manau, tai tiksli lemties metafora: žmogus 
negirdi to, ko negali pakeisti. Tyla – kaip akimirkos 
nenuspėjamumo ar likimo ženklas...
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„Man buvo nuobodu“, – po seanso tarsteli eili
nis neišrankus žiūrovas. „Jo filmai tokie dirbtini ir 
netikri“, – išgirstu iš „pasikausčiusios“, bet preten
zingos kinomanės. Jis dažnai laikomas infantiliu ir 
ekscentrišku. Panašaus turinio atsiliepimai mane 
verčia gūžčioti pečiais: režisierių Wesą Andersoną 
sertifikuoju genijumi, intelektualu ir galėčiau jį ap
dovanoti dar pagarbesniais epitetais. Kino indus
trijoje nėra asmens, padariusio svaresnę įtaką mano 
vizualiniam skoniui, idėjų generavimui, esteti
niams potraukiams ir kūrybiniams sprendimams. 
Pradedant vaizdais, baigiant verbaliniu lygmeniu, 
Wesas Andersonas savo filmavimo aikštelėse, pasi
telkiant spaudoje ne per seniausiai išsiskyrusį leksi
koną, sprogdina tyro ir nuoširdaus grožio bombą.

Turbūt smalsu, iš kur tokia entuziastinga, kiti 
gal pridurtų – akla, glorifikacija? Viskas prasidėjo 
prieš trejus metus, kai pirmąsyk išvydau jo filmą 
Moonrise kingdom (2012). Dialogai, kuriuos pre
feruoju kinematografijos puokštėje, tąkart nesuža
vėjo, bet po peržiūros mano akių tinklainė mirgėjo 
nuo spalvų paletės žaismo, kompozicijų meistriš
kumo ir kolorito apipavidalinimų dominavimo. 
Galutinai suvokiau, kad kinas, kaip galinga meno 
jėga, gali ir įstengia suduoti nokautuojantį smūgį 
iš estetikos apkasų. Tai ir yra režisieriaus vizitinė 
kortelė: visi iki vieno (!) jo filmų kadrų yra tarytum 
teatro scenos – viskas preciziškai ir apgalvotai savo 
vietose, sukomponuota, sustatyta, nuspalvinta ir 
suderinta. Tiesa, pirmosios dvi Weso Andersono 
juostos (Bottle Rocket (1996) ir Rushmore (1998)) 
dar nemaksimizuoja vizualinio jo potencialo, ta
čiau pirmieji žingsniai žaismo olimpo link jau 

Linartas Tuomas

Wesas Andersonas  – 
revoliucingas estetas

buvo įmanomi justi – pavyzdžiui, režisieriaus de
biute įsimintini yra ryškiai geltoni kombinezonai. 
Ugnikalnio išsiveržimu neabejotinai galima laiky
ti trečiajį kūrinį – The Royal Tenenbaums (2001). 
Garsūs, bet ne pačios respektabiliausios kategori
jos, aktoriai buvo suvienyti į ironiško kičo prifar
širuotą karnavalą su rafinuoto, tačiau sąmoningai 
banalybėmis užtaisyto režisieriaus humoro jausmo 
įdaru. Svarbu paminėti, kad Wesas Andersonas tuo 
pat metu yra ir scenarijaus/dialogų autorius, kuo, 
pastebėtina, pasižymi iškiliausi kino pasaulio gran
dai. Įdomiausia, jog kiekvienam savo filmui režisie
rius susikviečią gausią komandą įžymių holivudo 
vardų, kurie dauguma atvejų vaidina antraplanius 
vaidmenis, neretai ekrane sušmėžuoja tik kelioms 
minutėms. Grįžtant prie dialogų, kūrėjas juos lipdo 
sofistikuota maniera: intelektualus ir ne kiekvienam 
įkandamas humoro jausmas, užuominos į filosofijos 
virtuvės niuansus (Andersonas yra baigęs filosofijos 
studijas) ir selektyviai kuriama socialiai nejauki, 
nepatogi ir nesklandi atmosfera, pavyzdžiui, vadi
namosios nepatogios tylos veikėjams kalbantis arba 
nesėkmingi bandymai flirtuoti. Beveik kiekviename 
režisieriaus filme demonstruojamas nestandartinis, 
nešabloniškas ir nekondicinis (etikos ribose) meilės 
santykių pavidalas, pavyzdžiui, mokinio ir moky
tojos arba pakankamai mažų vaikų meilė. Tas man 
nejučia kelia aliuziją į kai kuriuos Woody Alleno 
darbus. Andersono rašomi scenarijai/naratyvai yra 
simplistiniai, nes tai – toli gražu ne prioritetas, no
rint sukurti kvapą gniaužiančias ir amą atimančias 
mizanscenas rutuliojantis filmui. 

Kalbant apie Weso Andersono filmografiją, 
norom nenorom tenka grįžti prie jo varikliuko – 
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vaizdo, estetikos, spalvų ir kompozicijos. Režisie
rius yra aplinkos valdovas – visagalis hegemonas, 
priverčiantis bet kokią atmosferą, bet kokį klimatą 
paklusti jo ir jo filmo užmačioms. Ne jis prisitai
ko prie aplinkos, o ji taikosi prie jo. Jei tai paplū
dimys, jis pasirūpins, jog bet kokie nenatūralūs/
sintetiniai objektai derėtų prie paplūdimio spalvų 
gamos ir sudarytų akiai patrauklų atviruko pavi
dalo reginį. Jei tai vonios kambarys, Wesas An
dersonas garantuos, kad sienų plytelės ir veikėjos 
garderobas būtų neatsiejami – tartum vienas kitam 
skirti. Tai nereiškia, jog kino genijus sulieja visas 
spalvas į homogenišką konvergenciją. Priešingai – 
jis geba sustyguoti kontrastingas paletes, kad jos 
nesikirstų ir gražiai sukristų į malonų ir masinantį 
vaizdinį. Privalu paminėti ir atsakingą operato
riaus darbą (jį itin vertinu, kaskart stebėdamas 
scenografiją filmuose): kamera sukasi įmantriais 
rakursais, akcentuodama pavienes detales arba iš
tisą peizažą – priklausomai nuo to, ko reikalauja 
atitinkamas veiksmas. Kamera smagiai disponuoja 
planais ir perspektyvomis, vienu metu sugebėda
ma stebėtojo žvilgsnį kreipti ten, kur reikia. Šiek 
tiek primena Quentino Tarantino snobiškas užgai
das, kai kamerai duodama užduotis kažką įsimin
tinai ir stipriai pabrėžti arba ką nors pasakyti be 
žodžių. Priešingai nei jis, Andersonas neturi tokių 
įžymių ir pasikartojančių fetišų, nors savo firmines 
indikacijas/bruožus, režisierius, kaip jau supratote, 
yra išvystęs ir mėgsta jomis saikingai manipuliuoti. 
Tiesa, kadaise skaičiau jauno Lietuvos režisieriaus 
Romo Zabarausko atsiliepimą apie Andersono fil
mą The Life Aquatic with Steve Zissou (2004), jog 
jis yra perspaustas, dirbtinis ir perkrautas. Vienu 
žodžiu – persistengta. Nepaisant mano fanatišku
mo ir adoracijos šio straipsnio herojaus atžvilgiu, 
R. Zabarauskui tenka nežymiai pritarti – minėtas 
filmas buvo Weso Andersono smėlio dėžė, iš kurios 
režisierius, matyt, nepajėgė laiku išlipti ir buvo sod
riai užsižaista su parodijos ir vidutinybiškų nuoty
kių/veiksmo filmų elementais. Užsimenant apie 
smurtą, keiksmažodžius ir kitus provokuojančius 

segmentus – jų minimaliai esama, o tai primena, 
jog režisieriaus filmai, kad ir kaip vaikiškai būtų re
prezentuojami, skirti ir suaugusiųjų dėmesiui. Šios 
detalės primena Antoine’o de SaintExupéry Ma-
žąjį princą, Lewis Carroll Alisą stebuklų šalyje arba, 
jei rimčiau, Vladimiro Nabokovo Lolitą – kūriniai, 
kurie, skaitomi skirtingais amžiaus periodais, bus 
vis kitaip interpretuojami. Taip ir su Weso Ander
sono filmais – vaikas žavėsis margaspalviais žybs
niais, o suaugęs virškins dialogų žodyno mįsles.

Nesu didis animacijos žinovas, nors ir besąly
giškai tikiu jos misija, galia ir poveikiu, bet, kai 
atrandu laiko filmų peržiūrai, vaidybinis žanras 
nukonkuruoja pieštines fiestas. Wesas Andersonas 
yra ir čia palikęs įspaudą – unikaliu stop-motion 
metodu susukta animacinė juosta Fantastic Mr. Fox 
(2009) – plastilininių žvėrelių triumfas pusantros 
valandos avantiūroje, po kurios pilvo raumenys vis 
dar konvulsiškai virpa ir trūkčioja nuo juoko. At
rodo, gerbiamas grožio architektas filmų stilistiką, 
kategorijas ir lentynas išbando visais įmanomais 
pločiais – nebijo eksperimentuoti, realizuoti savo 
masiniam skoniui neįtinkančias idėjas (beje, nepai
sant etatinio flirto su Holivudo elito veidais, jis yra 
nepriklausomas kino kūrėjas). Wesas Andersonas 
ryžtingai brėžia naujas paradigmas, miksuodamas 
teatrišką arsenalą su turiningais personažų pokal
biais. Ši savybė paverčia jo filmus rimta paraiška 
tapti fundamentalia klasika ir neišdildomu įrašu 
pasaulio kino istorijoje. Jo filmai jau dabar patenka 
į prestižinę The Criterion Collection, kuri rūpinasi 
klasikinėmis bei šiuolaikinėmis juostomis, kurios 
turi svarbią išliekamąją vertę.

Liko nepaminėti du pilnametražiai Weso An
dersono filmai. Vienas yra mano pats pirmas jo 
matytas – The Darjeeling Limited (2007), kuris, 
pamenu, lengvai patraukė ir sudomino, bet ne
privertė įdėmiau pasidomėti režisieriaus darbais. 
Jo filmografijoje The Darjeeling Limited nėra 
itin liaupsinamas, tačiau aš jį vertinu, kaip vieną 
filosofiškiausių ir dvasingiausių Andersono šūvių 
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žiūrovui į smegenis bei jausmus. Paskutinysis ir 
naujausias – vadinamas kino meistro glotniausiai 
estetiškai išbaigtu – The Grand Budapest Hotel 
(2014). Dar vienas neįtikėtinai ir stebėtinai veržlus 
žingsnis į priekį, kai, atrodo, režisierius jau nebe
nustebins ir tęs savo epopėją tais pačiais, nors ir 
originaliais bei unikaliais, metodais, jis meta visa
pusiškai subalansuotą kozirį: istoriniais ekskursais 
pagardintą fabulą, kurioje permainingai kaitalio
jasi nupoliruotos viešbučio menės su, pavyzdžiui, 
purvinomis kalėjimo sienomis arba vidury pilkos 
ir niūrios žiemos stingulio puškuojančiu traukiniu. 
Mano galutinis argumentas: filmas patiko netgi 
mano tėčiui – konservatyviam istorinių ir karinių 
filmų mėgėjui, kuris ėmė ir pripažino šilumos, 
šypsenų ir šviesos pergalę kine, kurią paserviravo 
gerbiamas režisierius – dar sykį įrodęs, kas yra me
ninių šedevrų maestro.

Wesas Andersonas nėra avangardistas ar koks 
nors specifinio art house stiliaus kūrėjas, bet aš jį lai
kau inovatyviu ir novatorišku radikalu, stumiančiu 
kiną į dar nepatirtas, neištirtas matricas ir nematy
tas materijas. Tai jis daro pasikinkydamas kraštuti
numus – erdves bei aplinką stumdamas į iki šiol 
menkai ir nevisavertiškai, paviršutiniškai išban
dytus lygmenis. Nėra taip, jog jo filmuose vaizdas 

būtų aukščiau minčių, žinučių ir idėjų – visi ele
mentai žengia lygiagrečiai ir proporcingai, tačiau, 
be abejonės, staigiau į akis kris įpakavimas, o ne 
branduolys. Straipsnio tikslas nėra mano persona
linė panegirika šiam meno korifėjui ir did meistriui. 
Siekiu jaunas personas supažindinti su kita filmų 
industrijos puse – šmaikščiai vaikiška, nerūpes
tinga, smagiai sterilia, spinduliuojančia gėriu ir 
žiūrovui skiepijančia pozityvias emocijas. Neno
riu skambėti didaktiškai ir motiniškai, neva tokio 
kino rekomendacijomis trokštu žmoniją vesti gėrio 
keliu – ne, Wesas Andersonas kuria Meną didžią
ja M, kuris, mano asmeniniu atveju, sukėlė tikrą 
perversmą jauname prote. Viliuosi, jog režisierius 
paskatins kurti patiems – nebūtinai kiną – kaip 
tai nutiko man. Taip pat nesiūlau daryti kulto, tik 
semtis idėjų, inspiracijos, polėkio ir įgauti kūrybinį 
pagreitį. Weso Andersono juostos – utopijos vizijos, 
teikiančios viltį, jog, jei jau realaus pasaulio hipote
tiškai neįmanoma paversti geresniu, teisingu ir švie
siu, tebūnie, – kurkime jį ant drobės, fotojuostose, 
popieriuje, ant sienų, sąsiuvinio paraštėse ar tykiai 
bei kukliai savo pulsuojančiose galvelėse. Wesas An
dersonas man įrodė, kad kinas yra nepamainoma 
eskapizmo bei magijos priemonė, virstanti ginklu, 
neatremiamai grasinančiu realybės tamsai.

Filmo The Grand Budapest Hotel kadrai
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Dar vieną penktadienio vakarą nusprendžiu 
praleisti vienas, todėl automobiliu nuvykstu į cen
trą. Sėdžiu prie vairo ir klausau dainų, kurios man 
primena, kodėl ilgą laiką liūdžiu, tačiau šįkart nei
giamas emocijas pavyko palikti namie. Niekieno 
nediagnozuota depresija itin vargina.

Pro langą matau sostinės pasididžiavimą – Ar
kikatedrą. Iš šono ji ne tokia ir graži. Gal taip tik 
atrodo? Juk matyti tik maža bažnyčios dalis. Tie 
medžiai užstoja beveik visą vaizdą. Geriau į Kated
rą žiūrėti iš Gedimino prospekto. Užtat kaip di
dingai atrodo šalia stovintys Valdovų rūmai, savo 
šviesomis nustelbiantys visą aikštę!

Pasižymėjęs šiek tiek minčių, pakeliu akis nuo 
sąsiuvinio ir pamatau du manęs link einančius 
žmones. Vaikinas glaudžiasi kuo arčiau gatvės, dai
rosi tai į šoną, tai į dangų, tai į savo batus. Mergi
na – per dešimtį metrų nuo jo – beveik susiliejusi 
su kažkokiu pastatu (rodos, ministerija). Abu jau
nuoliai keliauja vienodu greičiu. Iš veidų matyti, 
jog jie greičiausiai pora. Atrodo, susipykusi. Dar 
kurį laiką juos stebiu veidrodėlyje. Įsimylėjėlis ga
liausiai pralaužia ledus ir lėtai priartėja prie tos pa
čios sienos. Gaila, už manęs stovintys automobiliai 
nebeleidžia pamatyti, kuo visa tai baigsis.

Pasižiūriu į kitą šoną ir išvystu bėgantį ir priešais 
save telefoną iškėlusį žmogų. Kažkas jį seka? Stai
gus sustojimas netoli Gedimino paminklo privertė 
atsisakyti tokio baugaus spėjimo. Ai, viskas aišku. 
Jis norėjo būti pirmas. Jis troško anksčiau už kitus 
pasiekti vieną iš pokemonų, dėl kurių visas pasaulis 
net naktimis nemiega. Šypsena parodo pergalę.

Ką tik sulaukiau tėčio žinutės, jog jam su 
mama nepavyks pailsėti Turkijoje, kurioje prasidė

Andrius Tumėnas

Vilnius

jo karinis perversmas. Prieš keliasdešimt minučių 
mačiau Tris kryžius, apšviestus Prancūzijos vėliavos 
spalvomis po dar vieno teroro akto šioje valstybėje. 
Pasaulis kraustosi iš proto. Arba žmonės be proto 
bando iškraustyti pasaulį. Dar neapsisprendžiau, 
kuri mintis man artimesnė.

Esu įsitikinęs tik dėl vieno dalyko: gamta ne
gali būti naudinga žmogui. Ji tik žalinga. Priešais 
mane – parkas su gausybe medžių. Būtent jie už
stoja Plikąjį kalną. Įsivaizduokit, dabar negaliu iš 
automobilio pamatyti šviečiančios Prancūzijos vė
liavos! Net Gedimino pilies bokštas yra priverstinai 
paslėptas, o Katedra vis dar neatrodo graži. Kažkas 
tikrai kraustosi iš proto. Žmonės toliau su telefo
nais ieško monų.

Ir kaip tokiomis sąlygomis pabūsi vienas? Ži
nau. Nuvažiuosiu į Užupį. Nueisiu ten, kur žmo
nių naktį būna vos keletas. Ten, kur matyti visas 
miestas. Ten, kur medžiai yra draugai. Pakeliui iš
vysiu ir Tris kryžius. Reikės vėliau ir juos aplankyti.

Prieš vykdamas namo, iš aukšto pažiūrėsiu 
į savo Vilnių. Kas žino, kas bus ryte? Juk bet kas 
gali nutikti tokiame pasaulyje. Gal dabar turiu 
paskutinę galimybę išvysti taip mylimą miestą? Per 
daug šansų praleidau gyvenime. Šiandien sau ne
leisiu kartoti tokios klaidos.

Nežinia, ar pats ryte atsibusiu sveiko proto.

Roko Gelažiaus nuotrauka
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Pirmas mano sutiktas vengras buvo taksistas. 
Parodžiusi savo naujų namų adresą užrašų knyge
lėje, ankstų vasario rytą pro geltono taksi langus 
žvalgiausi į saulės nušviestą miestą. Jis klausia, iš 
kur aš, sakau, Lithuania, jis klausia, ar tai Rusija, 
sakau ne, klausia vėl, bandau vardyti kitokius pava
dinimus kaip „Litauen“, „Litva“ ir taip toliau, bet 
jis nežino ir pasiduoda, todėl važiuojame tylėdami.

Gruodį gavusi teigiamus atsakymus, kad mane 
priėmė išvažiuoti į studentų mainus, turėjau galu
tinai pasirinkti šalį. Aš paskutinę minutę pakeičiau 
nuomonę. Tačiau, manau, kad ne be reikalo, nes, 
nors iš pradžių ir nebuvau tikra, bet dabar manau, 
kad atsitiktinumų nebūna, o tiksliau – būna tik lai
mingi atsitiktinumai. Taigi, kalnuota Buda, platus 
Dunojus ir niekada nemiegantis Peštas tapo mano 
namais pusmečiui, turbūt vienam iš geriausių per 
mano dvidešimt vienerius metus.

Dabar sėdžiu ir mąstau, kad viskas jau eina į 
pabaigą, ir kai pagalvoju apie viso šito pradžią, pir
mi dalykai kuriuos prisimenu – dvidešimt valan
dų autobuse uodžiant kaimynų sumuštinius ir jau 
kelintą kartą peržiūrėtas Weso Andersono Grand 
Budapest Hotel. Kai tik, išlipusi iš taksi, pakilau 
mažyčiu liftu į savo naujus namus, pamačiau tą vi
dinį kiemą, išėjau pasivaikščioti, pajutau, kad čia 
yra daug tos auros, kokią ir įsivaizdavau prieš atva
žiuodama, dar sėdėdama autobuse. Ir nors jausmai 
gyvenant čia labai kontroversiški, nes daug juodo ir 
balto, bet laimingas tas, kuris atranda savąjį grand 
Budapeštą. Aš ir įsimylėjau šį miestą.

Žmonių čia truputį daugiau nei tris kartus pa
lyginti su mano mylimu Vilnium. Ir pastatai daug 
aukštesni, ne taip lengva pamatyti bajorų galvas 

Akvilė Valuntaitė

Budapeštas

Pylimo gatvėje, o ir kaklą paskausta žiūrint aukš
tyn. Taip gera jaukintis naują ir nepažįstamą mies
tą, nes jau buvau pamiršusi, ką reiškia ištirpti tarp 
žmonių, eiti ir žinoti, kad nieko nepažįsti ir niekas 
nepažįsta tavęs. Tapti nematomu stebėtoju ir žiū
rėti kartais į gražius dalykus, o kartais ir nelabai. 
Taip ir liko pora dalykų, prie kurių nepripratau. 
Tai be galo daug benamių žmonių, gyvenančių vi
sur – stotyse, gatvėse, laiptinėse, tai net ir po ke
turių mėnesių kasdien ne mažiau šokiruoja. Ir ta 
policijos sirena, nuolat girdima, gal kas pusę valan
dos ar kas valandą, kaip kokia šmėkla primena būti 
atsargesniems.

Pats miestas turi labai daug šarmo, nes archi
tektūra itin skirtinga, primenanti kitus įvairius 
miestus, bet tuo pat metu viskas dera. Einant at
rodo, kad kairėje déjà vu iš Londono, dešinėje – iš 
Briuselio, o ten prieky – net kažkas panašaus kaip 
atkarpoje nuo Vilniaus universiteto Katedros link. 
Tačiau viena gražiausių vietų man – septinta aps
kritis, arba žydų kvartalas. Pastatai čia – aukšti ir 
seni, o gatvės gan tamsios, siauros, į jas įsiterpia 
šiek tiek žalumos ir saulės. Hipsteriai čia eina pas 
barzdaskučius, galima nusipirkti skaitytų knygų, 
netoliese – senos bakalėjos parduotuvės ir kepyk
lėlės, kur skaniausią kavą verda ir beigelius kepa 
be galo svetingi seni žydai, kurie visada mūsų ten 
laukia ir pasitinka su kuklia šypsena.

Su vengrais neteko daug bendrauti, ir dar vis 
bandau išsiaiškinti, ar dauguma jų tiesiog nemo
ka, ar nenori kalbėti angliškai, ar yra nacionalistai, 
nusiteikę prieš atvykėlius. Sutikau ir malonių ven
grų, bet turbūt labiau dėmesio vertos kuriozinės 
situacijos, kai susidūrėm su labai piktais vengrais, 
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o mums buvo labai juokinga. Nors dažnai kalbama 
apie lietuvius, kad esame pikti, dabar sakyčiau, kad 
visai ne. Jei parduotuvėje, stovint eilėje prie kasos, 
ateitų tavo draugas atnešdamas ką nors, ką pamir
šai paimti, lietuvis gal tik paburbėtų po nosim, 
o vengrui jau niežės kumščius (dar geriau, kad iš 
tik rųjų tai buvo vengrė). Užsidega jie labai greitai, 
pradeda gestikuliuoti, šaukti, ir nors tu sakai se
nelei, kuri beveik rėkia ant tavęs metro už tai, kad 
neužleidai jai vietos, ar kaimynui, kuriam tą naktį 
nelabai patinka vakarėlis tavo bute, kad nesupranti 
vengriškai, jiems visiems tas pat. Jie toliau kalba su 
tavim savo kalba, o tu tik stovi ir šypsaisi, nes ne
supranti monologo turinio, ir tai turbūt daro tave 
tik dar laimingesnį. Ironiška, bet man atrodo, mes 
patys net pasidarėm labiau atsipalaidavę, nei kad bu
vom anksčiau, nes nebepriimam tokių dalykų taip 
asmeniškai. Vengras Tristanas pasakojo, kad viešaja
me transporte žmonės turi nekalbėti, nevalgyti, ne
klausyti per garsiai muzikos ausinukuose, nežiūrėti į 
akis – tai nerašytos taisyklės, o jei pažeidei, sulauksi 

daug rūsčių žvilgsnių. Turbūt tai yra keistoji gyveni
mo Budapešte pusė. Tačiau čia daug užsieniečių, at
vykusių mokytis, dirbti ar atostogauti, tad natūraliai 
išėjo, kad daugiau laiko praleidau su nevietiniais. O 
tas istorijas su vengrais, manau, prisiminsiu dar ilgai 
ir su draugais smagiai pasijuoksim.

„Budapest is a new Berlin“, – taip kalba kiti, 
taip ėmėm kalbėti ir mes. Spėju, kad net ir po po
ros metų viskas smarkiai keisis, nes miestas sparčiai 
auga kultūrine ir menine prasme, tai pati pama
čiau savo akimis. Net nežinau, ar gali būti geresnė 
vieta dabar gyventi ir kurti. Kaip ir rašiau, tobula 
yra neįdomu, ir Budapeštas toli gražu netobulas, 
bet būtent tas nuolatinis chaosas mieste, užsilikęs 
socia lizmo prieskonis, apleisti pastatai, kuriuo
se įrengtos nežmoniško dydžio galerijos, ar barai, 
didelis dėmesys šiuolaikiniam menui ir dizainui, 
paromis nesibaigiantis naktinis gyvenimas sukuria 
tobulą terpę jauniems žmonėms gyventi ir augti ir, 
aišku, atneša daug įkvėpimų.

 Visada gerai eiti ten, kur neina visi.
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Seilės darbuojasi su keliais gruzdintų bulvyčių 
gabaliukais. Nida. Liepa. Aš – jau antrus metus ofi
cialiai gyvenantis pilnametystės laikotarpį vaikinas. 
Džiaugiausi tuo praėjusią vasarą, o šią jau pradedu 
prisiminti vaikystę. Seniau didžiavęsis savo augi
mu galiausiai užsinorėjau sustoti. Sustoti ne prie 
šio staliuko, kurį liečia mano gerokai pailgėjusios 
kojos, bet kažkur ten... prie jūros, septynioliktoje 
gyvenimo vasaroje.

Sustoti čia, kol dar per daug nenudžiūvo mano 
klevo šaką primenanti šypsena (taip, iš tikrųjų ją 
taip apibūdino toks geras žmogelis) ir nepasijau
čiau vienas kaip pirštas. Nors ar pirštai būna po 
vieną?

 O dabar prieina vienas pažįstamas geras žmo
gelis ir sako man:

– Klausyk, pagalvok apie žodį „Nida“. Pasakyk 
jį nuo galo.

– Adin, – atsakau.
– Nu, matai kaip gaunas. Adin. 
– Nu ir kas?
– Nu tai padūmaj.
Jis nueina. O aš dūmoju. Dūmoju prie to sta

liuko su keliom bulvytėm, likusiom lėkštėje ir ma
tau tą adin. Visur matau. Prieina mano padavėja, 
stovi, žiūri į akis ir nieko nesako. 

– Jauti kada nors, kad esi adin? – klausiu jos.
– Adin? Aišku. Hmmm... Visada taip jaučiuosi. 

Adna.
– O turėjai kada ką nors, su kuo taip nesijautei?
– Dar ką nors užsisakysite?
– Ne, dėkui. Sąskaitą atnešk, prašau.
Ji nueina. Visa adin. Jos suknelė, pakelta vėjo, 

nušluosto mano tekančią nosį. 

Jonas Kuprys

Nida

Septyniolikos aš net nebuvau užsukęs į Nidą. 
Gulėdavau Preiloje, prie jūros. Visas dienas. Su 
milijonu, gal net daugiau, juk nesuskaičiuosi, 
smiltelių smėlio. Niekada nemąsčiau apie Nidą. 
Niekada nesijaučiau adin. Kad ir kiek žmonės 
aiškindavo apie pasaulį, kuris susideda iš vienetų, 
nesutikdavau. Ir štai dabar visur matau tuos vie
netus. Pirštai – visi kartu, bet po vieną. Šakos – 
tokia pat lemtis. Šeimos gatvėse, vėl ir vėl, ir vėl, ir 
vėl. Net smilteles galima atskirti po vieną... Adin. 
„Everything must change“, – dainuodavo Nina Si
mone, o po to kitą kūrinį pavadino You will never 
walk alone. Ir taip, aš žinau – tavo dainos skirtos ne 
man, o jei ir man, tai visiškai nesutinku, brangioji 
Nina, mes visi einame vieni, ir niekas nesikeičia. 
Dabar ne tik einame, bet ir šokame vieni. Štai – aš 
vakarėlyje. Keli žmonės su manimi. Su manimi? 
Sakykim – taip. O šokame atskirai, vos prisilie
čiame, iškart išsiskiriame. Neapsikabiname, ne
susikimbame į ratuką. Vaikystėje susikabindavau 
rankomis su visai nepažįstamais žmonėmis. Bet 
vaikystės neleisdavau Nidoje...

Prašau atleidimo už linksniuojamą miestelio 
pavadinimą, bet visą liepą atrodė, kad pasaulis 
telpa būtent jame. Todėl privaloma viską sieti su 
Nida.

O štai – lėkštėje liko viena bulvytė. Everything 
must change. Gerai jau – turi, turi, sutinku. Štai 
pasikeitė – vieniša bulvytė, ir aš jaučiuosi vienišas. 
Prieš dvejus metus to nebuvo. Prieš metus prasidė
jo, o dabar... Ir susiekite, kaip norite, tą nesilietimą 
su žodžiu adin, aš tikrai nesiaiškinsiu, nes pats 
pastaruoju metu pradėjau vartoti žodį „nežinau“. 
Renkuosi lengvesnį kelią – jokių argumentų. Kam 
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dar argumentuoti? Ar įmanoma viską argumen
tuoti? Juk iš tikrųjų kartais mintys būna pagrįstos 
jausmais, pojūčiais ir net negali jų paaiškinti, tik 
esi vienas savyje su savo pasislėpusiomis negvilde
namomis mintimis. Nidoje. Pasaulyje. Galvoje. Ir 
visur vis daugiau tyli.

Kas nors, pažįstamas ar nepažįstamas, sakys, 
kad nieko čia tokio. Taip, taip, susitaikyti tenka. 
Susitaikyti su žodžiu adin kaip ir su kiekvienu bet 
kurioje kalboje egzistuojančiu žodžiu. Taip jau yra, 
visi vieni. Vieni gimstame, vieni mirštame, įstrigę 
savo kaukolėse. Tačiau iš tam tikros perspektyvos 
įžvelgiu tame paradoksą. Visi kartu esame vieni. 
Vienas žmogus lygus kitam vienam žmogui. 
Hipiška idėja – o kodėl gi tada taip pykstamės ir 
kodėl mėgaujamės tuo adin? Man skaudu lyg ką 
tik išgirdus seną gerą lietuvišką ar rusišką raudą. 
Skaudu, kad vienas kito iki galo suprasti žmonės 
nesugeba ir nesugebės. Galėtumėm bandyti, bet...

Ir kas mus taip prakeikė? 
Nida, prakeiktųjų kurortas, sugebėjo palies

ti mano veidą savo vėsiu vėju ir nugairinti visas 
mintis iki visiško singuliariškumo minčių sraute. 
Sugebėjo artimiausius draugus paversti būtybėmis, 
kurių nepažįstu. Pririšti kažką prie mano krūtinės 
ir tempti mane į tą pačią kavinę stebėti vyresnių už 
mane žmonių, kurie taip ilgai dirbdami ir taip pat 

ilgai aptarnaudami tą patį žmogų vis dar kreipiasi 
į jį „jūs“... Taip pat įrodė man, kad aš išties turiu 
net tris balsus (o gal manyje yra trys žmonės?) – 
vienaip skamba mano mintys galvoje, antraip man 
skamba žodžiai juos tariant ir galiausiai visiškai kitą 
save išgirstu įrašuose... Kokį triuką, kokią išdaigą 
Nida dar nori man iškrėsti? Kodėl ji vis nepaten
kinta manimi, kodėl vadina mane „intensyviu“ 
ir dėl to vengia ilgo draugiško kontakto? Ką nori 
parodyti savo ilgesingomis dangaus spalvomis, 
neapibūdinamų formų debesimis?

 Jau net nebenoriu jai priminti apie tą beprotiš
ką tylą, kuriai esu nepakantus. Kiek ji tyli žiūrėda
ma tiesiai į mane, kiek nesako... Po to tik tyliai su
sijuokia chi, chi, cha, cha ir palieka mane suglumusį 
sėdėti. Taip, ji okupavo didžiausias teritorijas mano 
galvoje. Vos vienu vandens šautuvo šūviu. Už tai 
tapo nekenčiama mano minčių makedoniečių 
ir napoleonų. Dabar ji – vienintelė užkariautoja, 
grakščiai žengianti aksominiais kilimais. 

Nida, tu plazdi, linguoji, sukiesi – šoki. Pada
ryk mane nebyliu, kad daugiau negalėčiau kalbėti. 

Vėjas griebia mano penkių eurų kupiūrą, skirtą 
atsidėkoti už bulvytes, ir aš vėl lekiu paskui ją, po 
to greitai pametu kelią. Daug negalvoju, dar dau
giau pamirštu, kur, ką ten veiksiu, kodėl... Kažkur 
tolumoje ošia jūros ir pušų derinys.
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Vieną semestrą studijavau Prahoje, Čekijoje, 
ten supratau, kad namai yra ne viena ar kita vie
ta, o žmonės. Žmonės, pas kuriuos ateini po ilgos 
ir sunkios dienos, su plyštančia galva ir visiškai be 
nuotaikos, bet su noru išgirsti, kaip jiems sekėsi 
šiandien, kas nutiko. Tu išklausai juos, jie išklauso 
tave, kartu pasigaminate vakarienę, išgeriate arba
tos, ir viskas vėl būna gerai. Arba net geriau nei 
gerai.

Vis dėlto pasiilgavau ir tokių lietuviškų dalykų 
kaip spanguolių uogienė ir naminis medus... Tik
ro spalvoto rudens, kai kiekvienas lapas nusidažo 
skirtinga spalva (ypač kai šalia namų – miškas!), ir 
šaltos žiemos, kai po kojomis girgžda sniegas. Dar 
draugai sakė, kad, kai šnekėjau su netikėtai sutiktu 
žmogumi lietuviškai, buvau išsišiepusi iki ausų. Ir 
tikrai, tik sugrįžusi suvokiau, kaip buvau pasiilgu
si savos kalbos. Kurį laiką tiesiog klausiau žmonių 
kalbant, nes kiekvienas žodis atrodė toks vertingas, 
nors pagauk ir įsidėk į kišenę. 

Eglė Rinkevičiūtė

Praha

Prahoje, matyt, išmokau gyventi savarankišką 
gyvenimą. Matyt, kad išmokau gyventi. Rūpintis 
savimi, planuotis darbų ruošą ir išlaidas, kartais 
nusipirkti keksiuką. Ir tai, kad galiausiai viskas 
išsisprendžia. Kokios pamokos iš Prahos? Tai, kad 
visuomet reikia stovėti eskalatoriaus dešinėje pusė
je, kad kairiąja galėtų praeiti iš/į metro skubantys 
žmonės. Kitaip girdėsi vietinių caksėjimą ir iš karto 
atskirsi turistus. O turistai... Jeigu norisi pamatyti 
senamiestį ar pagrindinį tiltą ne sausakimšą, ge
riausia tai padaryti arba naktį, arba labai anksti 
ryte. Taigi ir grožiesi miestu keistomis valandomis, 
vaikščiodamas aplinkinėmis gatvelėmis. 

Kai ilgiau pagyveni užsienyje, keitiesi kas die
ną, nes vis atrandi ką nors naujo ir nematyto. Tik
riausiai labiausiai pasikeičiau tuo, kad nebegaliu 
nusėdėti vietoje: norisi visur keliauti, kuo daugiau 
pamatyti ir išgirsti. Šiuo metu jau planuoju ap
lankyti porą draugų, koncertų ir atrasti visas savo 
miesto gatveles iš naujo.
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Kiek ilgiau negu mėnesį (liepos 23– rugpjūčio28) 
VDA Nidos meno kolonijoje vyko jungtinė įvairių 
šalių menininkų (jie visi – buvę kolonijos reziden-
tai) paroda pavadinimu „Hibridiniai peizažai“ 
(„Hybrid... scapes“), apžvelgianti ne tik įvairius Kur-
šių nerijos ir pasaulio įvaizdžius, bet ir kelianti poli-
tinius, kultūrinius, ekologinius, filosofinius klausimus 
lankytojams. Visi parodos eksponatai buvo sukurti 
per du mėnesius, išskyrus filmą „Keliautojo širdyje“, 
dienos šviesą išvydusį prieš trejus metus. 

Hibridinių peizažų erdvėje atsidūriau dar 
neperžengusi Nidos meno kolonijos slenksčio. 
Pirmiausia akį patraukė minimalistiniai žalsvi ir 

Juta Zinkevičiūtė

Apie dabarties, ateities ir 
minčių kraštovaizdį

purpuriniai plakatai. Po kiek laiko, naktį eidama 
namo, išsigandau dviejų juodų figūrų, kažką kli
juojančių ant elektrinės durų. Truputį tolėliau kita 
žmogysta lipdė dar vieną geltoną neoninį popie
riaus lapą ant gyvenamojo namo sienos. Tos tam
sios figūros kūrė hibridą iš plakatų, vaizduojančių 
palmes, bei mano vaikystės peizažo, nekitusio dvi
dešimt metų. 

 Taigi dalelė parodos įsiveržė (nelegaliai, kaip 
vėliau buvo pašnibždėta) į ne vieno plakatą pra
einančio poilsiautojo ar geltonas atplaišas renkan
čio valytojo erdvę. Vėliau – ir į parodos lankytojų 
mintis palubėje pakabintos stilizuotos popierinės 
palmės pavidalu. Parodos lankstinuke teigiama, 

Parodų salė Nidos meno kolonijoje
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kad šis sumanymas buvo pavadintas Mano mėgs-
tamiausios damos ir gali būti apibūdintas kaip „vi
dinės erdvės apželdinimas“ (menininkė Franziska 
Nast, Vokietija). Manyčiau, apibūdinimas ganėti
nai tikslus – mano asmeninėje erdvėje palmės, arba 
damos, išaugino Lietuvos pajūrio ir Prancūzijos 
Rivjeros palyginimus. Paklausiau savęs, ar Nerin
gai iki visaverčio kurorto statuso stinga tik tropinių 
augalų, ar vis dėlto reikėtų, kad pripučiama palmė 
ant batuto uoste nustotų lingavusi. Kita vertus, 
gal atsirastų laikančiųjų Nidą Nica. Juk vakarais 
naujos kavinės, terasos ir restoranai savo neonine 
(pseudo)prabangos šviesa traukia nektaro ištroš
kusius drugius. Klausimai liko neatsakyti, tačiau 
padėjo suprasti, kad parodoje bus kalbama apie iš

orinio peizažo reikšmę vidiniam, apie dirbtinumą 
ir natūralumą, žiemą ir vasarą. 

Įžengus į Hibridinių peizažų erdvę Nidos 
meno kolonijoje, galima išvysti klausimus dėl savo 
paskirties keliančią tamsią uždangą. Parodos gidė 
paaiškina, kad tai – Marikos Troili (Švedija) kūri
nys, pagamintas iš popieriaus lapų su išspausdin
tu vienu procentu Panamos popierių informacijos. 
Uždanga turi būti tokia juoda, kad paslėptų nuo 
žiūrovų akių spektaklio pradžią, visus 11,5 milijo
nų pjesės strofų ir paskutinį veiksmą be tragiškos 
pabaigos. Gali būti, kad patys aktoriai supainiojo 
tragedijos ir komedijos žanrus, slapčia atitraukė 
uždangą, atskleidė apgaulingą miražą ir pamiršo 
nusilenkti žiūrovams. Kas bus, kai melagingas pei
zažas išsisklaidys? 

Tausojimo idėjai lenkiasi priešais ofšorinę už
dangą kabantis kitas Marikos Troili darbas – len
tyna su Kuršių marių molio knygų laikikliais. Pa
sibaigus parodai, juos tikimasi sugrąžinti gimtajam 
kraštovaizdžiui – sumesti atgal į marias. Uždangos 
ir laikiklių pavadinimas Offshore/C–true – dar vie
nas kūriniuose slypinčios žinutės šifras. Žiūrovas 
tarsi raginamas atsigręžti į anglies juodumo tiesą 
(carbon true) ir tausoti gamtą, matyti kiaurai (see 
through), įžvelgti tiesą (see true) procesuose, kurie iš 
pirmo žvilgsnio gali pasirodyti skaidrūs.

Už uždangos slepiasi ne tik Offshore/C–true po
litinė/ekologinė/... idėja, bet ir kiti parodos ekspo
natai. Dėmesį į save atkreipia kūrinys pavadinimu 
Prašau jūsų dėmesio (Taavi Suisalu, Estija). Jis siun
čia garsą iš paplūdimio į galerijos sieną ir sukuria 
garso sieną, kurią lankytojas gali pereiti. Patekus 
į garso liniją, pasigirsta triukšmas: jūros ošimas, 
vėjo stūgavimas kopose, automobilių dūzgimas. 
Garsai – taip pat kraštovaizdžio dalis. Vėjas senų 
senovėje palaidojo kaimus, pakeitė žmonių buitį, 
mąstymą. Dabar jis tebekeičia kopų reljefą, siaučia 
nykiose žieminės Nidos gatvėse, neša tuščias plasti
kines pakuotes, verčia šiauštis jūrą ir šąlančių vieti
nių plaukus. Įžengus į Prašau jūsų dėmesio zoną, ga
lima nejučia susimąstyti apie kontrastus tarp žiemą 

Franziska Nast. Mano mėgstamiausios damos, 2016
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ištuštėjusio kurorto ir vėją primenančio šurmulio 
Nidos Maximoje rugpjūčio pradžioje dešimtą va
landą vakaro. 

Žiemos temą pratęsia menininkų dueto Pakui 
Hardware (Lietuva) projektas Get the Freeze Habit: 
lede įšaldytas Kuršių marių dumblas ir sintetiniai 
dariniai. Kūrėjai ragina žiūrovą įprasti prie šalčio, 
pavyzdžiui, biologinio. Juk dabar vis dažniau pra
bylama apie artėjantį „mažąjį ledynmetį“ ir tai, kad 
globalinis atšilimas gali lemti temperatūros kritimą 
tam tikrose pasaulio vietose. Dvasinį šaltį žadina į 
kone visas gyvenimo sferas (ne tik ekonomiką, bet 
ir šeimyninius santykius) besiskverbianti kapitalo 
reikšmė. Lede įšaldyti daugiausia nenatūralūs dari
niai – aliuzija į ateitį, kai, visko gali būti, žmogaus 
kūnas bus nebeatpažįstamai pasikeitęs. Taip pat 
kūrinys galėtų būti laikomas palikimu ateities ar
cheologams (sintetinės fosilijos vietoje natūralių). 
Vis dėlto tikriausiai kitų laikų kasinėtojams nenu
sišypsos laimė aptikti šių silikoninių kūnų: parodos 
lankstinuke teigiama, kad Get the Freeze Habit gy
vuos iki parodos pabaigos. 

Amžiną, bent jau Žemės gyventojams, saulėly
džio ir saulėtekio ciklą vaizduoja bei valstybių sie
nų reikšmę aptaria Liddy Scheffknecht (Austrija) 
instaliacija Nykstanti linija. Kūrinys – tai Lietuvos 
ir Kaliningrado srities dangaus peizažas, atkurian
tis realios padangės spalvas ir šviesą. Nykstanti lini-
ja ne tik paskatino sušukti iš susižavėjimo stebint 
saulės laidą parodų salėje, bet ir priminė, kad prieš 
daugiau negu keturiasdešimt metų mano tėtis žais
davo dabar Kaliningradui priklausančioje Parni
džio kopų dalyje. Aš peržengti nematomos ribos ir 
patekti į svetimą teritoriją negaliu. Susimąstau, ar 
matyčiau saulėtekį kitaip, jei būčiau kitoje pusėje. 
Nykstanti linija kalba apie teritorinę, istorinę, tau
tinę priklausomybę, dabartinį siekį stiprinti šalių 
sienas ir ragina politinį griežtumą švelninti paste
linėmis dangaus peizažo spalvomis. Juk net audros 
pritvinkusi padangė nebūna dervos juodumo. 

Įvairios priklausomybės formos atskleidžiamos 
prieš trejus metus sukurtame ir Hibridiniai pei-
zažai parodoje pristatytame menininkų Melissos 
Dullius ir Gustavo Jahno dueto Distruktur (Vokie

Anna Romanenko ir Bjorn Kuhn. Rimas, 2016
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tija) filme Keliautojo širdyje (In the Traveler’s Heart). 
Dvidešimties minučių trukmės juosta, kurią gali
ma peržiūrėti ir internete, kviečia žengti pasakišku 
žieminės Nidos kraštovaizdžiu kartu su keliautoju, 
kuris galėtų būti klajoklis Lotynų Amerikos pie
muo ar plėšikas iš Šiaurės Brazilijos dykumų. Sau
so sniego girgždėjimas, nebyliai kaukiantis vėjas, 
blyški saulė, rodos, įsilieja į personažo sielą ir pats 
keliautojas tampa girgždantis, nebylus, blyškus. 
Gamta, kraštovaizdis įauga į žmogų ir nulemia jo 
įpročius, būtį (keliautojas įsitaiso medyje nakčiai, 
kad jo neužpultų laukiniai žvėrys). Tačiau ir keliau
tojas stengiasi paveikti gamtą, pagoniškais ritualais 
kviesdamas saulę. Ritualo sėkmės atveju sniege 
pražydęs narcizas yra nuskinamas. Šiuolaikiniame 
pasaulyje taip pat kuriami ritualai šilumai prisi
šaukti – esama technologijų, išvaikančių lietaus 
debesis. Taigi filmas ramiai, bylojant tik peizažui 
ir personažo veiksmams, aptaria ciklą gamta–žmo
gus–gamta ar žmogus–gamta–žmogus. Prabylama 
ir apie žmonių tarpusavio santykius – sustingusį 

baltos Nidos gamtovaizdį sujudina ne tik keliau
tojas, bet ir keliautoja. Žiūrovas gali nuspręsti, ar 
ji padėjo pagrindiniam personažui prisikviesti pa
vasarį, ar buvo tik miškais klaidžiojęs ir pavojingą 
sąjungą siūlęs demonas.

Apie povandeninius ryšius kalba įspūdin
gas metalinis objektas Rimas (Anna Romanenko 
ir  Björn Kühn, Vokietija, Rusija) salės viduryje. 
Darbo konstrukcijoje esama Nord Stream ir seno
vinio muzikos instrumento dambrelio detalių, be 
to, pateikiama instrukcija, kaip galima groti Rimu. 
Instrukcijos piešiniai dviprasmiški, kaip ir nuomo
nės apie Nord Stream; galbūt švelnios dujotiekio 
melodijos davė pradžią aistringam Vokietijos ir 
Rusijos meilės romanui, o gal pamėgino nutraukti 
vos užsimezgusią Ukrainos pažintį su Europa. Ri-
mas, primenantis milžinišką plieninę širdį, nejučia 
verčia susimąstyti, ar ekonominė meilė šiuo metu 
stipresnė už dviejų asmenų ryšį. Prigludus prie 
instrumento ir pamėginus išgauti ypatingą garsą, 
galima pamanyti, kad ekonominės meilės sąvoka 

Marika Troili. Offshore/C-true juoda uždanga, 2016



Dailė

43

vis dėlto neįmanoma. Gal egzistuoja tik ekonomi
nė erotika, keičianti Europą ir vidinį europiečių 
kraštovaizdį. 

Greta Rimo ant sienos kabo du paveikslai pa
vadinimu Naktinis skrydis, eksponatų kūrimo lai
kotarpiu išgyvenę daugybę pokyčių (tai dar vienas 
Mano mėgstamiausios damos autorės Franziskos Nast 
darbas šioje parodoje). Menininkė ant didelių ryžių 
popieriaus lapų grafito kreidelėmis kiekvieną naktį 
piešdavo įvairiausius objektus, kolegų ar artimųjų 

portretus, užrašydavo dainų tekstus, vėliau viską iš
trindavo. Kitą naktį ritualas kartodavosi. Šis proce
sas itin panašus į gyvenimą, kai gimusį švarų ir baltą 
kūdikį išpiešia potyriai, sutikti žmonės, aplankytos 
vietos. Taip pat paveikslus būtų galima tapatinti su 
sapnais. Sapnų peizažas kas naktį kuriamas iš dienos 
patirčių, asmens jausmų. Sapnuose, kaip ir Nak-
tiniame skrydyje, vienas objektas tampa kitu, prieš 
akis iškyla niekada nematyti, bet kažkodėl pažįstami 
kraštovaizdžiai, žodžiai praranda arba įgyja prasmę.

Franziska Nast. Naktinis skrydis, 2016

Pakui Hardware. 
Get the freeze 
habit, 2016
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Beprasmiškas galėtų pasirodyti menininko 
Juha’os Pekka’os Matiaso Laakkoneno (Suomija, 
Švedija) indėlis į Hibridinių peizažų ekspoziciją. 
Projekto pradžioje jis teigė, kad būtina pagaminti 
800 parodos gidų ir pieštukų bei į krantą išplukdy
to medžio gabalą panaudoti kaip durų paremtuką. 
Hibridinių peizažų kūrybinio laikotarpio pradžioje 
menininkas paskelbė tylos įžadus, todėl parodos 
lankstinuke nurodoma, kad neįmanoma numa
tyti, kokį eksponatą sukurs Juha Pekka Matiasas 
Laakkonenas. Be to, šis menininkas dažniausiai 
dalyvauja projektuose tam, kad tik jų pabaigoje su
meistrautų tam tikrą istoriją vaizduojančius objek
tus. Tačiau galerijoje, kurioje pristatyti Hibridiniai 
peizažai, buvo galima išvysti tik minėtus lanksti
nukus, pieštukus ir durų paremtuką. Juha Pekka 
Matiasas Laakkonenas veikiausiai nusprendė, kad 
Hibridiniams peizažams pakaks jo tylos. Spręs
ti, ar toks sumanymas prasmingas, jei taip, kodėl 
prasmingas, paliekama žiūrovui. Juk dažnai tyloje 

gimsta daugiausiai minčių, ne veltui esama pasaky
mo „iškalbinga tyla“. 

Apibendrinant parodą Hibridiniai peizažai 
būtų galima pavadinti iškalbinga. Žinoma, be gidės 
pagalbos ir informacijos lankstinukuose vargu ar 
pavyktų perskaityti eksponatuose užkoduotas žinu
tes. Vis dėlto labai įdomu jausti, kaip sulig kiekvie
nu paaiškinimu eksponatai transformuojasi – ne 
išorinėje, bet vidinėje erdvėje, kaip įgyja naujų pras
mių net palikus Nidos meno koloniją. Labai svarbu 
tai, kad darbai, prabildami apie šių laikų politines, 
ekonomines, filosofines, ekologines aktualijas, žvel
gia ir į ateitį. Nejučiomis galima susimąstyti apie 
Kuršių nerijos, Europos, pasaulio kraštovaizdžio ir 
įvaizdžių pokyčius po daugelio metų. Apsilankiusi 
parodoje, niekaip negalėjau liautis svarsčiusi, ar Ni
doje tikrai augs palmės ir deginsis ofšorinių įmonių 
vadovai, ar mano anūkai pajaus stingdantį ledyn
mečio šaltį, ar europiečius tebešildys Nord Stream 
meilė. Ar ateities pasaulyje tebeegzistuos tyla. 

Marika Troili. Offshore/C-true knygų laikikliai iš Kuršių marių molio, 2016
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