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„Iš vasario į pavasarį“ gali būti vien fonetinis sąs-
kambis ir nieko daugiau. Bet gali būti ir etimolo-
ginės sąsajos, sąvaržos, sankabos, neaplenkiant 
klišių sąstingio, poetinių sąveikų ir giminingų san-
dų suokalbio, iš kurio kyla svarbiausias klausimas: 
prasminį kirtį dėsime ant „vas-vas“ ar ant „ar-ar“? 

„Vas-vas“ šaukiančių, klegančių, čiulbančių pilni 
pašaliai, vadinasi, jiems ir taip viskas aišku – švie-
sos daugėja, budimas ankstėja, noro daugėja, gy-
vybė sproginėja. O žmogui visais laikais ramybę 
drumstė į filosofinį akmenį įkniedytas „ar-ar?“ 

Ar Jono Basanavičiaus svajonei jau iš anksto buvo 
nulemta išsipildyti vasario 16 dieną, kai daktaras 
pirmasis pasirašė Nepriklausomybės aktą, ar nu-
lemta buvo jo mirtis vasario 16 dieną, kai jis paliko 
galutinį gyvenimo parašą ant įkūnytos svajonės?

Ar lietuvių iššauta startinė ugnis nepriklausomų 
valstybių gimimo aušroje labiau jausmais grįsta 
užgaida būti pirmiems, ar drąsaus ir bekompro-
misio būdo demonstravimas? Jei būtume kaip 
liuteroniškoji racionalioji Latvija nepriklausomybę 
įtvirtinę metų gale, ar būtume praradę sostinę? Jei 
būtume – ar dėl lenkų, ar dėl bolševikų okupaci-
jos?

Ar Kauno paskelbimas laikinąja sostine yra švie-
susis šalies istorijos etapas, ar tamsusis? Istorinės 

ATKŪRIMO KVADRATAS
ERIKA DRUNGYTĖ

viduramžių ir naujosios moderno sostinių varžyma-
sis – ar tai ambicijos, ar progresas?

Ar apibūdinimą „smetoninis“, reiškiantį kokybę, de-
rėtų laikyti anachronizmu, ar paveldu? Ar sukurti 
neigiamos konotacijos jam suteikimo darbo grupę, 
ar palikti likimo valiai, kad mirtų natūralia mirtimi?

Ar Vasario 16-osios dvasią ir metaforą geriau išlaikė 
pavasario laukiantis Žaliakalnis, ar Antakalnis? Ar 
atsakę į šį klausimą būsime labiau ant žalio kalno, 
ar labiau ant aukšto kalno? O atsakę į visus klausi-
mus – ar būsime labiau „vas-vas“, ar labiau „ar-ar“?

O jeigu sujungtume „vas“ su „ar“? Jeigu be klišių 
pamatytume iš vasario besilukštenantį pavasarį – 
pabudimą, gyvybę, veržimąsi, kūrybą, energiją, kaip 
ir sudėliota gamtos kalendoriuje? O jeigu karalių 
Vilnių ir prezidentų Kauną vertintume kaip dvi skir-
tingų meistrų karūnas, po kuriomis gyvena savitos 
bendruomenės, kuriančios unikalią savo namų ar-
chitektūrą, kurios nereikia prievartauti stoti prie 
varžybų linijos, bet būtina skatinti augti ir klestė-
ti? O kas, jei Vasaris taptų modernumo sinonimu ir 
Kovas – postmodernumo? 

Sankabos, sandūros, sąjungos, sąlyčiai, sąveikos, 
santaikos, santalkos, sąryšiai – štai priešinamojo 
jungtuko neutralizavimo ir perkeitimo į jungiamąjį 
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lietuviams – M. K. Čiurlionis. O ką žinome apie šiuolai-
kinius menininkus, kuriems taip pat labai svarbus muzi-
kos ir tapybos ryšys? Puikiose įžvalgose Kybelės ir Nep-
tūno sąjungą perfrazuoja menotyrininkas Vidas Poškus. 

Mėnesinis kultūros ir meno žurnalas
2017 m. vasaris, Nr. 2 (983)
ISSN 0134-3149
Leidžiamas nuo 1967 m. balandžio mėn.

M. Daukšos g. 34, 44283 Kaunas
El. p. nemunasredakcija@gmail.com

Steigėjas – Lietuvos rašytojų sąjunga
(SL Nr. 405)

VYRIAUSIOJI REDAKTORĖ – Erika Drungytė
Tel. +370 614 13883
El. p. nemunasredakcija@gmail.com

REDAKCIJA:
Gražina Viktorija Petrošienė (tel. +370 686 20649)
Raminta Stravinskaitė

REDAKCINĖ KOLEGIJA: 
Rita Bany, Zita Bružaitė (LKS), Gintaras Česonis (LFS), 
Gediminas Jankauskas (VDU), Saulius Keturakis (KTU), 
Eglė Petreikienė, Vidas Poškus (LDS)

DIZAINERIS – Darius Petreikis (UAB „Mamaika“)
KALBOS REDAKTORĖ – Lina Navickaitė

VIRŠELYJE: Rytis Zemkauskas
Remio Ščerbausko nuotraukos
Dariaus Petreikio idėja ir dizainas

SpausdinoSpausdino www.kopa.ltwww.kopa.lt

Tiražas 1400 egz.

Rankraščių nerecenzuojame ir negrąžiname. Redak-
cija neatsako už reklamų turinį.

Visos teisės saugomos. © NEMUNAS, 2017. Kopijuoti 
ir platinti žurnale publikuojamą medžiagą galima 
tik gavus raštišką redakcijos leidimą.

Rėmėjai

Grete toft 

nApoleono ordonAnsAs pAsiliko lie-
tuvoje. Danų šeimos gyvenimas Kaune A. Smeto-
nos prezidentavimo metais – tai ištraukos iš atrasto ir 
niekur neskelbto Gretės Toft rankraščio.  
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Alvydas butkus

lAtviŠkAsis kAunAs. Didžiuodamiesi savąja kul-
tūra dažnai pamirštame, kad ją kūrėme ne vieni patys. Lietu-
viai ir latviai – tik dvi likusios gyvos baltų šeimos giminės, 
kurios nors ir bendradarbiauja, bet niekaip nenutiesia tvir-
tesnių jas jungiančių tiltų. O juk tiek daug gražių bendrystės 
ženklų matome kasdieną.
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zita bružaitė
 
vAbzdžių žinGsniAis pAskui rAmūną 
motiekAitį. „Visada norėjosi, kad muzika būtų ne 
erdvę užvaldantis, monumentą joje pastatantis, bet 
didesnę, ją apgaubiančią erdvę atveriantis menas...“, – 
taip atsiveria šiuolaikinis kompozitorius R. Motiekaitis.

24 ––––  26

james joyce

Paslaptingasis ir keistasis airis, kurio 135-ąjį gimta-
dienį mini pasaulis, gal niekada ir nebus išgliaudytas 
kaip riešutas iš kevalo. Eilėraštis „Visą dieną“ iki šiol 
tyrinėjamas, mėginant suprasti, kas gi tie Džoisą per-
sekioję vandenys. 

19

dainius lanauskas

kelionė į kAuno Art deco sAvAitę...
Skulptorius, susižavėjęs architektūros ir interjero pali-
kimu Kaune – antrajame po Paryžiaus art deco mieste, 
improvizuodamas skaito moderno ženklus ir išskleidžia 
savo viziją apie parodą 2032-aisiais.
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Hipių alėja

rita bany jis ir jo „compAny“. Avangardas ir 
rokas, alkoholis ir narkotikai, vinilas ir kliošai, Kaunas 
ir Liepoja, komjaunuoliai-žirkliarankiai ir „Amerikos 
balsas“… Prisiminimais dalijasi Saulis Dičiūnas.
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remis Ščerbauskas 20 ––––  23

vytautas stulpinas

Žemaitijos poeto Vytauto Stulpino eilėraščiai – atsis-
veikinimai su tuo, kas turėta ir mylėta – iš būsimos 
knygos „Vakarijos“, kuri yra paskutinioji poezijos trilo-
gijos (pirmos dvi – „Pavėsiai“, „Tolymės“) dalis. 

12 ––––  15

Gatvės fotografas R. Ščerbauskas savo nuotraukų ne-
koreguoja, bet jo sugautos akimirkos iš miesto praeivių 
gyvenimo stebina šviesos, šešėlių, erdvės ir objekto 
kombinacijomis. 

meno Abėcėlė 58 ––––  60

44 ––––  49

Kartu su meno kritikais Vidu Poškum ir Ignu Kazakevi-
čium tęsiame linksmosios menotyros kursą, iliustruotą 
Miglės Anušauskaitės komiksais. 

sandra bernotaitė

mArselietė. Novelė, skirta legendinei tarpukario 
dailinininkei Marcei Katiliūtei, atskleidžia biografijos, 
jausmų ir vaizduotės užkaborius, kelia moters garbės 
vyrų pasaulyje klausimą. 
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Gediminas jankauskas 

Gytis lukŠAs ieŠko ŠAknų. 2017 m. vasario 
16 d. Nacionaline kultūros ir meno premija apdova-
notas kino režisierius Gytis Lukšas. Lietuvių litera-
tūra, istorija ir folkloru drąsiai grindusio savo filmus 
menininko kūryba sovietmečiu, pasirinkimo laisvė, 
dorovinė pozicija, poetinė kino kalba aptariamos ru-
brikoje „Kinas“.
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justina kiuršinaitė 

ŠiuolAikinis Šokis lietuvoje... Scenos 
menas seniai atskirą erdvę yra suteikęs šiuolaikiniam 
šokiui. Tik ar tikrai Lietuvoje jam skiriama pakan-
kamai dėmesio? Šiandieną scenose rodomus šokio 
spektaklius, atspindimas idėjas ir kūrybiškumo pro-
blemas išryškina kritikė, kuri pati yra šokėja.

50 ––––  52Rytis Zemkauskas

mAno lAidos kAip žolė. „Neretai taisykles 
nusistatau pats ir, jeigu ką, galiu apsimesti, kad taip 
ir norėjau, kad nežiūrėtumėte“, – atvirai dalinasi savo 
mintimis TV laidų kūrėjas Rytis Zemkauskas: apie ki-
tokią televiziją, tingius, veidmainius žiūrovus, doku-
mentiką, keliaujančią fikcijos link, ir skaudų vaikišką 
nuobodulį prie Isos slėnio.
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www.nemunas.net kulturosnemunas 

saulius keturakis

literAtūrA ir tinklAs. „Memex“ idėja, hi-
pertekstas, informacijos saugyklos virtualioje erdvė-
je, informacinės trajektorijos ir šešėliai – kas tai? Kaip 
XIX a. utopijos tapo realybe?
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naglis rytis baltušnikas 33 ––––  35

Urbanistinio peizažo kūrėjas ir nuolat raiškos pavida-
lus keičiantis dailininkas N. R. Baltušnikas geba meis-
triškai trikdyti meno vartotoją – nieko neprikurdamas, 
jis realybės absurdą atsuka kaip veidrodį į žiūrintįjį, o 
šis – negali patikėti savo akimis, kad tai jo pasaulis.

ernestas zacharevičius

Tolimiausių šalių miestų sienos, tapusios drobe lie-
tuvių menininkui, minimos pasaulio kritikų, galerijų 
publikacijose ir turizmo vadovuose. Vienas geriausių 
gatvės menininkų juo besižavintiems tegali pasaky-
ti, kad nieko nėra pastovesnio už laikinumą.

urtė karalaitė

iŠAlkęs prAŠAlAitis lAikAs ArbA ir 
lAikinumAs senstA.  Sumaniusi savo iš-
gyvenimus pavadinti fikciniu esė, filmų pro-
diuserė ir skirtingų meno žanrų maišytoja Urtė 
skaitytojams prisipažįsta apie santykius su Lai-
kinumu.

53

samanta kietytė

Jauna poetė savita ir įdomia kalba kuria šiuolaikinius 
mitus ir pasakas, kuriose atpažįstame archaiškas fi-
gūras ir struktūras, apšviestas modernių prožektorių.

54––––  55

lukas Šidlauskas

Linksmai, šmaikščiai ir provokuojamai istorines as-
menybes šiuolaikinės kultūrinės patirties kontekste 
pristato garso, vaizdo ir žodžio menininkas Lukas 
Šidlauskas.

56 ––––  57
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Pasaulyje iš gausios baltų šeimos esame likę 
tik mes ir latviai. Labai taikliai mus yra api-
būdinęs latvių poetas Knutas Skujeniekas 
(Knuts Skujenieks): „Mes gal ir pasiginčysim, 
ir susibarsim, ir kartais net pasipyksim. Bet 
mes visada liksime broliai!“

Lietuvių ir latvių istorijoje paradoksų – nors 
vežimu vežk. Esame dėkingi latvių protėviams 
už visą XIII a. trukusį jų pasipriešinimą į ten 
atsibasčiusiems vokiečiams, bet latviai tylu-
tėliai sako, kad būtent Livonijos ordinas juos 
išgelbėjęs nuo tolesnės lietuvių ekspansijos 
į šiaurę ir asimiliacijos, kuri ištiko pietinius 
kuršių, žiemgalių ir sėlių kraštus. Lietuviai pa-
grįstai tvirtina, kad vakarinė jų valstybės da-
lis – Žemaitija – vėliau užtvėrė kelią vokiečių 
valstiečių kolonistams į Livoniją ir todėl latvių 
neištiko prūsų likimas. „Taip, – sako latviai. – 
Tai tiesa, ir už tai mes dėkingi. Bet kodėl jūs, 
iki Jogailos turėję Lietuvos karalystę, padova-
nojot ją Lenkijai kaip Jogailos kraitį ir pažemi-
note valstybę iki kunigaikštystės lygio? Niekas 
po to jūsų valdovų karaliais nebevadino, tik 
kunigaikščiais.“

„Gerai, – sakome latviams. – Po XIII a. karų jūs 
tapote tik valstiečių tauta, o mes turėjome savo 
diduomenę“. „Kas iš jūsų diduomenės, jei ji sa-
vanoriškai lenkėjo, o 1569 m. suliejo valstybę 
su Lenkija, kuri, grimzdama į dugną, nusitem-
pė ir Lietuvą. Pas mus nebuvo kam vokietėti, o 
valstiečių nei bažnyčia, nei vokiečiai dvarininkai 
negermanizavo. Netgi atvirkščiai – nuo XVI a. jie 
skatino latvių kalbą, leido šia kalba religines, vė-
liau ir edukacines knygas, nes liuteronų nuostata 
buvusi tokia, jog Dievo žodį skelbti reikia žmo-
nėms suprantama kalba. Niekur Latvijoje nesu-
sidarė vokiškai kalbančių valstietiškų arealų“. 
 
„XVI a. antroje pusėje mes, lietuviai, o netru-
kus ir lenkai išgelbėjom jus nuo caro Ivano IV. 
Jei ne mes, būtumėt surusėję arba surusinti“. 
„Na taip, – sako latviai. – Bet išgelbėtoji Latgala 
vėliau pradėta lenkinti. Vidžemę nuo šitos ne-
laimės ir nuo ekonominio bei kultūrinio atsili-
kimo išgelbėjo švedai XVII a. Deja, Latgalos nuo 
viso šito išgelbėti nepavyko“.

„Užtat mes turime seniausią regione universi-
tetą!“ – užriečia nosį lietuviai. „Ir kas iš to, jei iki 
pat 1940 m. jis nebuvo lietuviškas?“ – atkerta 
latviai.

Taip ginčytis galėtume be atvangos, o tiesa būtų 
abiejose pusėse. Tiesa ir tai, jog labiau išprusęs 
ir industrializuotas latviškas kraštas traukė ir lie-
tuvius, ir lenkus, ir gudus. XIX a. gale ir XX a. pra-
džioje į Kuršo guberniją plūste plūdo valstiečiai 
iš kaimyninių Kauno, Vilniaus, Vitebsko guberni-
jų. 1913 m. Ryga absoliučiais skaičiais buvo lie-
tuviškiausias miestas pasaulyje – čia vežikų, fa-
brikų darbininkų, tarnų ir tarnaičių darbus buvo 
susiradę beveik 35 000 lietuvių, kurie sudarė 
7 proc. tuometinės Rygos gyventojų.

Lietuvių bendruomenes turėjo ir kiti pramoni-
niai pietų Latvijos miestai: Mintauja (Jelgava), 
Bauskė, Liepoja. Pastaroji lietuviams dar buvo 
ir vartai į JAV bei kitas Amerikos šalis – Liepojos 
uoste esančiame viešbutyje apsistodavo lietu-
viai, laukiantys savo eilės plaukti per Atlantą. 
Mintauja su Liepoja buvo ir lietuvių švietimo 
centrai. Pavyzdžiui, Mintaujos gimnazijoje 
yra mokęsis būsimasis Lietuvos Respublikos 
prezidentas A. Smetona, profesoriai P. Avižo-
nis, K. Bielinis, J. Stasiūnas, dailininkai P. Kalpo-
kas, J. Vienožinskis, politikos ir visuomenės vei-
kėjai M. Yčas, J. Tūbelis, J. Šliūpas, M. Sleževičius ir 
kt. Čia mokytojavęs J. Jablonskis. 1890–1897 m. 
gimnazijoje veikė J. Jablonskio ir kt. vadovau-
jama lietuvių moksleivių draugija „Kūdikis“, 
kurios tikslas buvo skatinti lietuvių tautinį at-
gimimą. 1890 m. lietuviai sudarė 28,5 proc. visų 
gimnazijos moksleivių.

Liepojos gimnazijoje lavinosi A. Stulginskis, 
S. Narutavičius, J. Biliūnas, J. Šimkus ir kt. 1894 m. 
J. Biliūnas čia sutelkė lietuvių moksleivių būrelį, 
kuris rūpinosi lietuviškų knygų ir kitų leidinių 
bibliotekos steigimu ir jų platinimu Lietuvoje.

Į Lietuvą latvių traukė kur kas mažiau. Tačiau 
1918 m. susikūrus nepriklausomoms valsty-
bėms ir po Vilniaus netekties Lietuvos sostinę 
laikinai perkėlus į Kauną, Lietuvos ir Latvijos 
ryšiai suintensyvėjo. Tiesa, valstybinius santy-

kius temdė Latvijos neutrali laikysena Vilniaus 
klausimu – Latvijos vyriausybės ir prezidentai 
nenorėjo dėl mažos sąjungininkės Lietuvos 
pyktis su didesne sąjungininke Lenkija, todėl 
elgėsi taip, kad ir vilkas būtų sotus, ir avis svei-
ka, nors Latvijos draugystė su Lenkija visą laiką 
išliko pabrėžtinai atsargi. Latvijai Lenkija nuo-
lat priekaištavo dėl neva pažeidinėjamų Latga-
los lenkų teisių, dėl žemės reformos ir dvarų 
apkarpymo, dėl švietimo ir pan. Būta ir terito-
rinių pretenzijų – ilgą laiką Lenkija pretendavo 
į šešias Latvijos Respublikos apylinkes piečiau 
Daugpilio.

kaunas ir ryga
Abiejų baltų valstybių sostinės netruko tapti 
universitetiniais miestais. Latvijos universitetas 
buvo įkurtas 1919 m. ir tokį pavadinimą išlaikė 
iki šiol. Lietuvos universitetas gimė 1922 m., 
o 1930 m., minint Vytauto Didžiojo mirties 
500-ąsias metines, pervadintas Vytauto Didžio-
jo vardu. 

Prie Lietuvos universiteto ištakų buvo ir prof. 
Eduardas Volteris (Eduards Volters, 1856–1941), 
kilimo iš Latvijos vokiečio pastoriaus šeimos, bet 
laikęs save latviu ir gyvenimo antrąją pusę (nuo 
1918 m.) praleidęs Lietuvoje. Iš Vilniaus į Kauną 
jis su šeima persikėlė 1919 m., lenkams užgro-
bus Lietuvos sostinę. E. Volteris buvo vienas iš 
Aukštųjų kursų Statuto rengėjų (1919), taip pat 
netrukus įsteigto Lietuvos universiteto profeso-
rius, dirbęs jame iki 1934 m. Būdamas plataus iš-
silavinimo humanitaras – filologas, archeologas, 
bibliografas, etnografas, senųjų lietuviškų raštų 
tyrinėtojas – E. Volteris universitete dėstė arche-
ologiją, latvių, vokiečių, bulgarų filologiją, skaitė 
proistorės, etnografijos ir kt. kursus, dalyvavo 
daugybėje etnografinių, tautosakinių bei kal-
binių ekspedicijų. Tyrė Dovainonių pilkapynus, 
Apuolės piliakalnį, 1930 m. ir 1932 m. kasinėjo 
Kauno pilies kiemą (duomenys liko nepaskelbti). 
Pirmasis mėgino susieti Mindaugo Vorutos pilies 
vietą su Šeimyniškių piliakalniu Anykščių rajone.

E. Volteris mirė Kaune 1941 m. gruodžio 14 d. Pa-
laidotas Kauno senosiose kapinėse (Vytauto pr.) 
Evangelikų sklype. 1959 m. naikinant kapines, 
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E. Volterio kapas sulygintas su žeme, neatsiradus 
jo palaikų perkėlimu suinteresuotų artimųjų ar 
draugų.

Latvijos ir Lietuvos universitetai (Ryga ir Kau-
nas) palaikė glaudžius ryšius. Lietuvos uni-
versitete studijavę latvių studentai 1927 m. 
įsteigė savo korporaciją „Sidrabenia“. 1933 m. 
universitete studijavo 14 latvių studentų, o mo-
kančių latviškai studentų buvo 127. Švenčiant 
universiteto dešimtmetį (1932 02 16), Latvijos 
universiteto studentų delegacija VDU rektoriui 
įteikė bronzinę atminimo plokštę su užrašu 
„Mūs vieno kopējs garsu un vienas asinis“ (Mus 
vienija bendra dvasia ir vienas kraujas). Plokštė 
iki pat Vokietijos–SSRS karo puošė VDU aulą, 
karo metu ji dingo, o pastangos ją šiais laikais 
rasti buvo bergždžios.

Kaune, Lietuvos universitete, pirmą kartą istori-
joje pradėta dėstyti latvių kalba.

Glaudūs buvo ir abiejų šalių visuomenių ryšiai. 
Latvija lietuviams buvo (tiesą sakant, ir tebelie-
ka) vienintelė kaimynė, kuri draugystei nekėlė 
jokių pretenzijų ar išankstinių sąlygų, todėl Lie-
tuvos visuomenės dėmesys buvo kryptingas, 
neišskaidytas, nukreiptas į šalį, kuri lietuviams 
dar ir etniškai artima. Nemažai iniciatyvos būta 

iš latvių visuomenės pusės. 1921 m. Rygoje 
buvo įsteigta Latvių-lietuvių vienybės draugi-
ja. 1922 m. Rygos draugijos atstovai apsilankė 
Kaune ir bendru sutarimu su lietuviais išrinko 
komisiją, kuri 1923 m. gegužės 8 d. susirinkime 
įsteigė Lietuvių-latvių vienybės draugiją. Jos tiks-
las buvo „<...> siekti pažinti ir nustatyti artimus 
ryšius tarp Lietuvių ir Latvių tautų, dedant tų ry-
šių pagrindan solidarumo, pasitikėjimo ir tarpu-
savės pagarbos dėsnius.“ Lietuvių-latvių vieny-
bės draugijos veikloje dalyvavo prof. E. Volteris, 
doc. kan. J. Tumas-Vaižgantas, J. M. Laurinaitis, 
Br. Penkaitis, prof. K.Būga, prof. A. Jakštas, L. Gira, 
A. Valaitis, V. Gaigalaitis, Vydūnas, M. Riomeris ir kt.

Abi draugijos nuo 1924 m. kasmet rengė suva-
žiavimus tai Rygoje, tai Kaune, o du suvažiavi-
mai įvyko Klaipėdoje (1927) ir Taline (1940). 
Suvažiavimų rezoliucijos būdavo įteikiamos 
abiejų šalių vyriausybėms, siekiant suaktyvin-
ti jų vėsoką bendradarbiavimą. Lietuvių-latvių 
vienybės draugijos X suvažiavime pasiūlyta la-
tvių mokyklose pradėti mokyti lietuvių kalbos, 
o lietuvių mokyklose – latvių, kad būtų lengviau 
įgyvendinti skelbiamos vienybės idėją. Būta ir 
skandalų. Pavyzdžiui, I suvažiavimo metu (Ryga, 
1924), kuriame dalyvavo ir Latvijos vyriausy-
bės nariai, tarp jų ir užsienio reikalų ministras 
Liudvigas Sėja (Ludvigs Sēja), buvo priimta aš-

tri rezoliucija Vilniaus klausimu. Ją paskelbus 
spaudoje, Lenkijos pasiuntinybė Latvijoje įteikė 
protesto notą Latvijos URM, ir L. Sėja turėjo at-
siriboti nuo rezoliucijos, pareiškęs, jog ją ren-
giant nebuvo supažindintas su turiniu. 

Kaune yra ir apčiuopiamų pėdsakų, kuriuos pa-
liko latviai I Respublikos laikais. 1928 m. latvių 
verslininkas robertas Hiršas (Roberts Hiršs, 
1895–1972) įkūrė įmonę „Kauno audiniai“ 
(„Kauņas audums“). Įmonė turėjo net savo fut-
bolo komandą. 1939 m. įmonėje dirbo 2500 dar-
buotojų. „Kauno audiniai“ pergyveno ir Antrąjį 
pasaulinį karą, ir sovietinę okupaciją – jie buvo 
uždaryti 2005 m. Fabriko sienos išsaugotos Kau-
no „Akropolio“ interjere. R. Hiršas 1939 m. rudenį 
su šeima emigravo į Švediją, o iš ten 1941 m. – į 
JAV, kur taip pat užsiėmė tekstilės verslu.

Tačiau bene ryškiausius ženklus Kauno mieste 
paliko latvis architektas karolis reisonas (Kārlis 
Reisons, 1894–1981). Į Kauną K. Reisonas atsikė-
lė 1930 m. iš Šiaulių, kur jis darbavosi nuo 1922 
m. Kauno centre ir aplink jį šio architekto projek-
tuoti statiniai yra Žemės banko rūmai (dab. KTU 
centriniai rūmai), Žemės ūkio rūmai (K. Donelai-
čio g. 2), Laisvės paminklo postamentas, Kunigų 
seminarijos rektorato pastatas, Arkivyskupo me-
tropolito rūmai, „Lietūkio“ rūmai ir, žinoma, mo-
numentaliausias jo kūrinys yra Prisikėlimo baž-
nyčia Žaliakalnyje. Jo projektuota ir evangelikų 
reformatų bažnyčia E. Ožeškienės g. Be to, kartu 
su V. Dubeneckiu ir K. Kriščiukaičiu K. Reisonas 
suprojektavo Vytauto Didžiojo karo muziejaus 
rūmus, su V. Landsbergiu-Žemkalniu – „Pieno-
centro“ rūmus.

1944 m. K. Reisonas pasitraukė į Vokietiją, o 
1949 m. emigravo į Australiją, dirbo Adelaidės 
architektūros skyriuje ir aktyviai dalyvavo vieti-
nės lietuvių (!) išeivijos veikloje.

Nenuostabu, kad dabartiniai Kauno latviai to-
kioje reisoniškoje aplinkoje jaučiasi kaip gim-
tinėje, o svečiai iš Latvijos tiesiog nušvinta, kai 
jiems pasakai, jog Lietuvos „Laisvė“ stovi ant 
latviško pamato (postamento). 

sovietmečio peripetijos
Sovietų okupacijos laikais lietuvių ir latvių ry-
šiai nenutrūko. Apie pasienį net nebūtina už-
siminti – ten tie ryšiai buvo ir yra nuolatiniai 
ir nepriklausomi nuo valdžių ar santvarkų. Po-
kariu juos papildė bendra partizaninė kova – 

Laisvės paminklas Vienybės aikštėje Kaune. R. Ščerbausko nuotrauka
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Latvija buvo vienintelė tokia Lietuvos kaimynė, 
su kuria turėta bendrų partizaninių būrių. Buvu-
sią bendrą kovą dabar liudija pasienyje esantys 
partizanų kapai, kurių paminkluose yra ir latvių, 
ir lietuvių žuvusiųjų kovotojų pavardės.

Sovietijai būdinga ideologinė egzaltacija kar-
tais persiduodavo ir žmonėms, daugiausia Rusi-
joje. Toji egzaltacija atsispindėjo net vardyne – 
sovietų Rusijoje buvo kilusi mada duoti vaikams 
idėjinius vardus: Vladlen, Artilerija, Kavalerija, 
Traktor, Piatvčet (piatiletka v četyre goda) ir pan. 
Beje, pastangos Rusijoje įvykdyti planą anks-
čiau laiko juokino Vakarų pasaulį, nes, anot va-
kariečių, tai rodė, jog planas netikęs, jei jį galima 
įvykdyti visais metais anksčiau.

Tokių planų vykdymo fone ideologai sugal-
vojo vadinamąjį socialistinį lenktyniavimą. 
Kad lenktyniautų, buvo poruojami įmonių 
kolektyvai, miestai, net respublikos. Latvijai 
skirta lenktyniauti su Estija, Lietuvai – su Bal-
tarusija. Nežinia, ar tai buvo slapta aliuzija į 
istorinius Livonijos ir LDK laikus, ar noras at-
skirti etniškai artimas baltų tautas, tačiau lie-
tuviai ir latviai tebedraugavo kaip draugavę.  

Kaune su latviais artimai bendravo folkloristai, 
menininkai, muzikai. Išskirtinė buvo „Oktavos“ 

ansamblio ir jo vadovo Mindaugo Tamošiūno 
draugystė su Raimondu Paulu (Raimonds Pauls) 
ir jo aplinka.

Nuo 1980 m. prasidėjo glaudūs VU Kauno vaka-
rinio fakulteto ryšiai su Latvijos universitetu – 
fakulteto studentai lituanistai kvietėsi į savo 
vasaros ekspedicijas kolegas latvius, papildo-
mai mokėsi latvių kalbos, o folkloristai – dar 
ir latvių dainų, keitėsi vizitais. Toks pat atsakas 
buvo ir Latvijos pusėje – galima sakyti, kad Kau-
nas padėjo rasti savo kelią kai kuriems tuometi-
niams latvių studentams – filologui dr. Albertui 
Sarkaniui (Alberts Sarkanis), tapusiam pirmuoju 
Latvijos ambasadoriumi nepriklausomybę at-
kūrusioje Lietuvoje, etnomuzikologui dr. Val-
džiui Muktupavelui (Valdis Muktupāvels) ir dr. 
Martinui Boiko (Martin Boiko). Šį taip sužavė-
jo iš mūsų išgirstos lietuvių sutartinės, kad po 
studijų konservatorijoje jis nusprendė parašyti 
daktaro disertaciją lietuvių sutartinių tema, ką 
vėliau ir padarė.

Tuo metu abiejose šalyse įsisiūbavo folklorinis 
sąjūdis, susidomėjimas etninėmis šaknimis kaip 
priešprieša rusifikacijai, sovietizacijai. Folklori-
nis sąjūdis laikytas net tam tikra rezistencijos 
forma, todėl nenuostabu, kad jo dalyviai buvo 
nuolatinis KGB taikinys. VU Kauno fakulteto 

„Uosintos“ ansamblio tai vieną, tai kitą narį toji 
tarnyba nuolat kalbino bendradarbiauti, kai ku-
riuos bandė verbuoti net grasinimais. Apie visa 
tai kalbintieji yra pranešę ansamblio vadovui, 
tačiau negali žinoti, kiek būta tokių, kurie tai 
nutylėjo ir priėmė siūlymą.

Kištasi ir tiesiogiai. „Uosinta“ turėjo parengusi 
lietuvių ir latvių karo dainų programą – nuo su-
tartinių iki XX a. romansų. Prieš koncertą vienoje 
iš Kauno mokyklų jos vadovybė gavo įsakymą 
neleisti koncertuoti. „Lietuvių karo dainos? Ko-
kio dar karo? Su kuo jie ruošiasi kariauti?“ – pro-
tino mokyklą, o netrukus ir fakultetą partiniai 
ideologai. Ansamblio vadovams teko išklausyti ir 
fakulteto bei katedros vadovybės pamokslą apie 
„aštraus patriotizmo“ neleistinumą (žodžio „naci-
onalizmas“ vadovybė nesiryžo kartoti).

1988 m. po saugumiečių smurto prie Kauno Ka-
tedros vasario 16 d., po Sąjūdžio Kauno inicia-
tyvinės grupės įkūrimo birželio 10 d., po pirmų-
jų vasarinių Sąjūdžio mitingų kilo mintis atkurti 
Lietuvių-latvių vienybės draugiją. Atkuriamąjį 
susirinkimą nusprendėm daryti VU Kauno va-
karinio fakulteto auloje ir vienoje iš auditorijų. 
Atėjus prašyti leidimo, nustebino fakulteto de-
kano griežta sąlyga – tik nenešti organizuotai 
gėlių prie Maironio paminklo (net tokios min-
ties neturėjome, nes su draugijos atkūrimu tai 
niekaip nesisiejo).

Lietuvių-latvių vienybės draugija buvo atkur-
ta 1988 m. spalio 1 d. Nesitikėta tokios svečių 
gausos – į Kauną atvažiavo didžiulė latvių de-
legacija, kurios branduolį sudarė „Skandiniekų“ 
ansamblis. Pakili nuotaika buvo ne tik koncerto 
metu auloje, bet ir dalykiniame posėdyje au-
ditorijoje. Netrukus draugijos skyriai pradėti 
steigti Vilniuje, Klaipėdoje ir kituose miestuose, 
o vėliau iš jų ėmė burtis Lietuvos latvių klubai. 
Ilgai nedelsę, kartu su VU docentu Jonu Balke-
vičiumi draugijos atkūrimo idėją nuvežėme į 
Rygą, kur mūsų ir rygiečio lietuvio Romualdo 
Ražuko iniciatyva 1988 m. rudenį buvo atkurta 
Latvių-lietuvių vienybės draugija.

Post scriptum
Nežinia, ar iš inercijos, ar iš anų laikų nostal-
gijos visos kelių rodyklės Latvijoje kryptį Lie-
tuvos link dar vis rodo į Kauną. Kodėl taip yra, 
latviai nesugeba paaiškinti.

Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilika. A. Aleksandravičiaus nuotrauka
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„Sakei, kad esi iš Lietuvos, iš Kauno? Tada čia 
tau, – pasakė bendradarbė 2007 m. Kopenha-
goje, numesdama man ant stalo šūsnį popie-
rių. – Mano sesuo parašė. Man nereikia.“ Surasti 
Grėtės Toft, parašiusios Balindžių, Baldamų, 
Gerbelinų, Gerselijų ir Vėverių istoriją, taip ir 
nepavyko, gal ieškojau nebesurandamo; ne-
žinau, su kuria iš šių šeimų ir kaip ji susijusi. 
Prasidėjusi Sudūvoje napoleonmečiu, išdrikusi 
per Daniją, Vokietiją, Rusiją, tarpukariu atvykusi 
į Lietuvą, ši giminė vėl grįžta į Kauną iš mecha-
nine mašinėle kažkada Kopenhagos priemies-
tyje Hellerupe išspausdintų rankraščių.

*****

1922 m. į Kauną – neturintį ikirevoliucinės Mas-
kvos spindesio, Kopenhagos patogumo – atvyksta 
Eglinių dvaro savininko Anguso Balindžio dukters 
Gelinos ir Napoleono kariuomenės karininko Mo-
riso Gerbelino proanūkis, verslininkas Gustavas 
Eugenijus Gerbelinas su žmona Johane ir dukro-
mis – 11-mete Elena ir 9-mete Larisa.

Nuo Rotušės aikštės Muziejaus gatvė vedė tie-
siai prie upės, čia naujieji šeimos namai buvo 
paskutiniame baltame pastate su dideliu, snie-
gu uždengtu sodu priešais.

Šeima jautėsi per daug pavargusi, kad susida-
rytų įspūdį apie savo naująjį būstą, ir vaikai 
iš karto buvo paguldyti miegoti. Tarnaitė Juta, 
kurią jie taip pat perėmė, buvo jiems paklojusi, 
tad Gustavas ir Johanė, atsisveikinę su Fė ir Sel-
ma, kurių laukė vežikas, nuėjo ilsėtis.

Anksti ryte tarnaitė Juta pakūrė didelę, baltą, 
valgomojo lubas siekusią koklinę krosnį su gra-
žiu ornamentuotu apvadu viršuje. Glaudžiai su-
krautos malkos greitai įsidegė, šiluma pasklido 
po visą butą. Samovaras šniokštė ant stalo, ir 
arbata bei gera rupi duona su nuostabiu nesū-
dytu sviestu juos labai atgaivino. Gustavui iš-
vykus į kontorą, buvusią Laisvės alėjos viduryje 
už nedidelio augalais apsodinto ploto, Johanė 
ėmė apžiūrinėti naujuosius namus. Koridorius 
buvo pakankamai didelis, kad jame tilptų dideli 
kelioniniai lagaminai – atvežtus juos iškrauda-

vo ir sudėdavo vieną ant kito. Iš ten vedė durys 
į svetainę, apstatytą senamadišku baldų, ap-
trauktų gobelenu su lapų motyvu, komplektu. 
Vienoje pusėje stovėjo didelis rašomasis stalas 
su erdviomis šoninėmis spintelėmis, o kampe – 
knygų spinta su stiklais viršutinėse durų dalyse. 
Prie lango stovėjo poilsio krėslas aukštu atlošu.

Johanė džiaugėsi, kad jie iš Kopenhagos pasiė-
mė didelį gražų kilimą. Ji pasirūpins, kad namai 
būtų jaukūs, kai, tikėtina, greitai bus atvežti ir 
savo vietose atsidurs visi dailūs daiktai ir užuo-
laidos, ir sunkiosios naktinės portjeros. Valgo-
masis, apstatytas tamsiais pušiniais baldais ir 
aukštu bufetu, atrodė be galo senamadiškas. 
Miegamasis buvo labai didelis ir padalytas į 
dvi dalis, tad Johanė vaikų dalį atskirs storomis 
ilgomis portjeromis, kurių apdairiai pasiėmė. 
Bet pamačiusi tualetinį stalelį, kurį Jonas Rola-
nas, matyt, vertino taip pat kaip jos gražiuosius 
raudonmedžio baldus Kopenhagoje, Johanė 
apsiverkė. Šis baldas buvo iš pigios medienos, 
rudai nudažytas, su keturiomis plonomis kojo-
mis, ruda plokšte su siauru stalčiuku viduryje 
ir mažu veidrodžiu pigiuose rėmuose. Kai Jo-
hanė galvojo apie savo raudonmedžio baldus, 
švelnumo Jonui Rolanui nejautė. Šitas savimi 
pasitikintis ponaitis, užsidirbęs Amerikoje dau-

gybę pinigų, visada dėvintis baisius languotus 
amerikietiškus drabužius, keistuolis, ežiuku ap-
kirptais, vėjyje pasišiaušusiais plaukais – ką jis 
sau įsivaizdavo, palikdamas jiems šitą būstą, juk 
matė, kaip patogiai jie gyveno Frederiksbergo 
alėjoje? Bet Johanė dar neaptiko blogiausio. 
Pastate nebuvo vandentiekio, vandens reikėjo 
atsinešti iš kolonėlės, esančios kieme priešais 
butą, kuris buvo pirmame aukšte, gatvės aukš-
tyje. Kai žiemą vandens kolonėlė užšaldavo, geri 
patarimai būdavo itin vertingi, bet šito Johanė 
dar nežinojo. Kitoje kiemo pusėje riogsojo ilga, 
švelniai tariant, apleista pašiūrė su suklypu-
siais laiptais į džiovyklą ant aukšto, malkinę ir 
į skalbyklą su skalbimui skirtu katilu, esančiu 
šiek tiek toliau, priešais vandens kolonėlę. Kito-
je pusėje, po džiovykla, stūksojo dviem eilėmis 
surikiuoti senoviški sandėliukai – kiekvienas gy-
ventojas turėjo nuo jų savo raktą. Tai vieta, kur 
vaikai nedrįsdavo vieni eiti, ypač tamsoje.

Visa tai Johanei sukėlė šiokį tokį šoką, ir ji sau 
pasižadėjo kaip galima greičiau ieškoti būdų 
susidoroti su šitais nepatogumais. Bet šito taip 
ir nepadarė.

Dabar reikėjo vaikus užrašyti į vokišką realinę 
mokyklą. Per Gustavo pusseserę, ponią Lidiją 

NApOLEONO ORDONANSAS pASILIKO LIETUVOjE
GRETE TOFT

Gerardas Bagdonavičius. 
Namai Rotušės aikštėje. 
Piešinys, 1930
Užrašas piešinyje: "Kaunas. 
Rotušės aik. 2 Nr. kiemas. 
1930 mt."
© Šiaulių „Aušros“ muziejus
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Nordvig, kurios vyras žuvo kare, laivui Baltijos 
jūroje užplaukus ant minos, Johanė sužinojo, 
kad mokykla laikinai, kol didelis ir gražus vo-
kiečių gimnazijos pastatas bus užbaigtas, nuo-
mojasi patalpas žydų mokykloje. Keblumas dėl 
nuomos žydų mokykloje buvo tas, kad vokiečių 
mokiniams pamokos vykdavo po pietų, kai žydų 
vaikai jau būdavo išėję namo. Tik šeštadieniais, 
kai žydai švęsdavo šabą, vokiečių mokyklos mo-
kiniai galėdavo ateiti ryte ir anksti pradėti sa-
vaitgalį. Mokykla buvo senojoje miesto dalyje, 
prie Rotušės aikštės, tad vaikai greitai nueidavo 
į mokyklą ir pareidavo namo.

Mokytis ir vokiečių, ir griežtai privaloma lietu-
vių kalba buvo sunku. Larisai sekėsi daugmaž 
neblogai, ją grąžino į pirmą klasę, bet iš dvejais 
metais vyresnės Elenos nebuvo galima reika-
lauti, kad ji abiem kalbomis kalbėtų ir rašytų 
laisvai, dar įskaitant ir anglų kaip užsienio kal-
bą. Mokykla buvo labai griežta, ir Johanė jautė 
apmaudą dėl Elenos, kuriai sunkiai sekėsi vo-
kiečių ir lietuvių kalbos, dėl to nutarta, kad Ele-
na grįš į Daniją, kur gyvens pas senelius Orhuse 
ir ten lankys mokyklą.

*****

Tarp vaikų draugų, su kuriais žiemą žaisdavo ir 
čiuožinėjo nuo kalnelių, vedančių į prieplauką, 
buvo Juliukas, prezidento Antano Smetonos sū-
nus. Matyt, jis papasakojo tėvui apie svetimšalius 
vaikus, atvykusius iš Danijos, nes vieną dieną Ju-
liukas pasakė, kad jo tėvas norėtų su jais pasi-
labinti, tad visi kartu nuėjo į didelį namą prie 
Rotušės aikštės, kuriame tada gyveno Smetonų 
šeima. Kai vaikai įžengė į labai didelį ir prašma-
tnų kambarį su dideliais langais į Rotušės aikštę, 
pamatė prezidentą, stovintį prie lango. Jis buvo 
gražus vyras su prižiūrėta barzda, nors neaukš-
tas, bet charizmatiškas ir malonus, todėl vaikai iš 
karto pasijuto saugūs. Jis draugiškai pasisveikino 
ir paklausė jų apie Daniją, o vaikai kaip sugebė-
dami atsakė vokiečių kalba, kurią jis puikiai mo-
kėjo, tikriausiai nuo studijų laikų Vokietijoje. Vai-
kams buvo didelis įvykis sutikti prezidentą, dar 
ilgai ši neeilinė asmenybė išliko jų atmintyje.

Kurį laiką buvo neramu dėl valdančiosios vy-
riausybės, o vieną rytą Marija iš ankstyvųjų Mi-
šių parėjo itin sunerimusi ir pasakė, kad buvo 
susišaudymas gatvėje prie Rotušės aikštės ir 
kad ties įvažiavimu į senamiestį išrikiuoti ka-
reiviai ir ginkluoti vyrai. 

Johanė išsigando – negi jie vėl patirs tai, nuo ko 
prieš daugelį metų pabėgo iš Rusijos? Ji leido 
Larisai neiti į mokyklą ir likti namie, o Gustavas 
vėliau kitais keliais nuvyko į kontorą mieste 
išsiaiškinti, ar rimta šita „revoliucija“. Įvyko vy-
riausybės pakeitimas be kraujo praliejimo, tik 
areštavus kelis asmenis, per dieną vyriausybė 
buvo performuota, ir viskas vėl nurimo.

Kai kitą dieną Larisa atėjo į mokyklą, per vo-
kiečių kalbos pamoką, kuri tądien buvo pirmoji, 
mokytojas griežtai parodė į ją ir pasakė:
– Tu vakar nebuvai mokykloje.
– Ne, – nustebusi pasakė Larisa, – juk gatvėse 
šaudė.
– Taip, ir ką? – paklausė mokytojas.
Larisa nemėgo šito mokytojo ir nieko neatsakė, 
tik atsisėdo į savo vietą.

Paaiškėjo, kad visi atėję vaikai gyveno toli nuo 
Rotušės aikštės, užmiestyje, kur buvo įsikūrę 
vokiečių amatininkai ir darbininkai, pakviesti 
Lietuvos vyriausybės padėti atkurti šalį. Moky-
tojas gyveno tame priemiestyje, ir jam labiau 
patiko tenykščiai vaikai, jis visada buvo apmau-
džiai šališkas. Daugelis vaikų nemokėjo už 
mokslą, dėl to gyvenantieji mieste, kurie buvo 
laikomi labiau pasiturinčiais, turėjo mokėti ge-
rokai daugiau.

*****

Vieną dieną ji papasakojo, kad jos klasė vyriau-
sybės nutarimu buvo vežama sodinti medžių. 
Juos nuvežė toli į užmiestį dideliu autobusu, ir 
jie puikiai praleido dieną sodindami medžius. 
Larisa manė, kad šitas pasiūlymas skirtas tik 
lietuviškoms mokykloms, bet staiga vieną die-
ną, praėjus kelioms savaitėms, vokiečių gim-
nazijos vaikai, būtent Larisos klasė, sužinojo, 
kad rytoj jiems nereikia atsinešti vadovėlių, tik 
maisto, nes atėjo jų eilė sodinti medžius.

Vaikai labai laukė šios kelionės. Autobusas 
stovėjo priešais mokyklą ir greitai prisipildė 
laimingų, vilties kupinų vaikų. Jie ilgai važiavo 
užmiesčiu ir sustojo lygioje vietovėje, kuri lei-
dosi žemyn siauro keliuko link. Susirinkusiuo-
sius trumpai instruktavo miško darbuotojai. Iš 
anksto buvo paženklinti atstumai, kuriuos reikė-
jo išlaikyti tarp medžių ilgose tiesiose nuokal-
nės eilėse. Berniukai gavo kastuvus, mergaitės 
– medelių sodinius, viršuje stovėjo pilni dideli 
laistytuvai, kuriuos, jei prireiktų, buvo galima 

pripildyti iš vandens talpyklos. Vaikai su užside-
gimu puolė dirbti. Larisa negalėjo suprasti, apie 
kokius medžius kalbėta, bet tai nebuvo spy-
gliuočiai. Berniukai, kaip jiems buvo nurodyta, 
kasė duobes, mergaitės įleido medelių šaknis 
ir tvirtai laikė, kol berniukai užkasė ir atsargiai 
aplinkui sutrypė žemę. Baigę sodinti, palaistė. 
Buvo apsodintas didelis plotas, maždaug de-
šimt ilgų lygių eilių nuokalne. Atėjo laikas pie-
tums ir žaidimams, o vėlyvą popietę visas būrys 
su mokytojais grįžo į mokyklą – visi sutarė, kad 
praleido malonią dieną ir kad po kelerių metų 
vėl norėtų atvažiuoti į „savo“ mišką. Kad ateityje 
viskas bus visiškai kitaip, jie tuo metu, laimei, 
nežinojo.

*****

Laisva diena Larisai būdavo maloniausia, jei 
Marija leisdavo eiti kartu į netoli senamies-
čio esantį turgų. Tai buvo didelė aikštė, į kurią 
valstiečiai atvažiuodavo vežimais. Iškinkyda-
vo arklius, duodavo jiems atsigerti ir pašaro, 
o patys su produktais sugužėdavo aikštėn, kur 
kiekvienas turėjo savo vietą. Dažnai tai būdavo 
tik lenta ant medinių ramsčių, maišo audinio 
atraiža arba skėtis virš galvos apsisaugoti nuo 
saulės. Moterys sėdėjo apsistačiusios kibirais. 
Juose buvo nuostabus nesūdytas lietuviškas 
sviestas, smetona – rauginta, tiršta grietinė, bū-
tina kiekvieno lietuviško valgio dalis, puodynės 
su pačių surinktomis mėlynėmis, bruknėmis ir 
kitomis miško uogomis. Taip pat – voveraitės ir 
baravykai, dalis jų buvo džiovinti ir kabėjo su-
verti ant ilgų, surištų siūlų kaip dideli vainikai. 
Jie puikiai tiko grybų sriubai.

Svarstyklių moterys neturėjo, jos prekes, pa-
vyzdžiui, obuolius, pardavinėjo pagal metali-
nių indų „garnecų“ (apie 3–3,3 l gorčius – vert. 
past.) tūrį, tokiu būdu pardavinėtas ir pienas. Su 
vienu dalyku Larisa negalėjo susitaikyti – prieš 
pirkdami sviestą arba smetoną pirkėjai kišdavo 
pirštą į kibirą ir ragaudavo, jie, taip pat ir Ma-
rija, eidavo nuo vieno pardavėjo prie kito, kol 
išsirinkdavo prekę. Be šių produktų, čia eilėmis 
gulėjo įvairiausios šviežios daržovės, puikūs 
obuoliai, kriaušės ir vyšnios – priklausomai nuo 
sezono.

Aplink aikštę spietėsi parduotuvėlės – beveik 
mažutėlės medinės trobelytės, – jose pardavi-
nėjo namie austus apdarus, apavą iš atraižų ir 
labai gražias, lietuvių moterų visada dėvimas 

rankraščiai

skaras. Žiemą – vilnones, juodas su kutais, o 
vasarą – plonytes, medvilnines gėlėtas, gražiai 
apkantuotas. Buvo ir žaislų, kuriuos valstiečiai 
daugiausia gamino iš medienos, dailiai išraižy-
tų molinių pypkių ir dar daug viso kito.

Kai kurios moterys turėdavo šviežių kiaušinių iš 
savo nedidelių ūkių ir gyvų vištų, kurias parda-
vinėdavo turguje.

Taros nebuvo, turėjai atsinešti savo ąsotį pie-
nui, popieriaus sviestui, laikraštį daržovėms 
ir pintinę, jei ketinai pirkti vištą. Larisai buvo 
skaudu matyti surištas paukščių kojas, kad nie-
kur nepabėgtų. Būdavo nemalonu, kai autobuse 
kaimo moterys veždavo vištas pintinėse.

Nuostabų lietuvišką sūrį gerai pirkdavo. Jis 
priminė rūkytą sūrį ar kvarką, tik buvo tvirčiau 
suspaustas beveik į dievišką ovalą, vienas ga-
las storas, kitas – plonas. Su storai atriekta lie-
tuviška rugine duona buvo nuostabiai skanus. 
Duoną kepdavo pailgo rutulio formos, ji netilpo 
į seną duoninę, kurią šeima atsivežė iš Danijos. 
Bet Marija rado išeitį – laikydavo duoną savo 
marškiniuose, atriekdavo dideliu virtuviniu pei-
liu. Tai atrodė gana grėsmingai. Bet juoda rupo-
ka duona buvo tokia skani. 

Viena parduotuvėlė turguje Larisą itin domino. 
Joje buvo kalnai veltinių žiemai. Rusiškai jie va-
dinosi „valenka“, o lietuviškai – „vailoki“. Jie gu-
lėjo sulenkti ir atrodė kaip kojinės, su kalėdinė-
mis dovanomis kabančios ant židinio Anglijoje. 
Veltinių kojinių, arba aulinių, kaip juos vadino, 
būdavo visokių dydžių. Juos nešiojo itin šalto-
mis žiemomis. Arklių tramvajaus vežikas, ypač 
kenčiantis šaltį, nes vairuotojo vieta buvo atvi-
ra, avėjo šituos „vailokus“, įsispyręs į medinius 
arba odinius batus, jie buvo ilgi ir gerai šildė 
kojas. Kaime kai kas prisisiūdavo odinius padus, 
kiti įsispirdavo į kaliošus, kuriuos palikdavo 
lauke, ir nešiojo vailokus viduje, kai pareidavo 
namo. Vailokai būdavo iki kelių ir gerai saugo-
davo klampojant per aukštas pusnis, sniegas 
nuo jų lengvai nukrisdavo, nes šis apavas pa-
darytas taip, kad drėgmė nepersisunktų. Larisa 
įsigijo jų porą su kaliošais. Čiuožinėjant nuo 
kalnelių jie buvo tiesiog nepamainomi.

*****

Viename pigesniame bute gyveno šeima su pen-
kiais vaikais, kai kurie jų buvo Larisos amžiaus – 

žiemą visi čiuožinėdavo nuo kalnelių šalia prie-
plaukos. Vasarą susigalvodavo įdomių žaidimų, 
ypač vyriausias berniukas Adomas, jis išpjaudavo 
švilpukų savo broliams ir draugams, kai kuriuos 
tik su viena skyle, kai kuriuos – su keliomis, jais 
galėdavo sugroti visą melodiją. Adomas išdrož-
davo mažiesiems žaislų, nes tuo metu Lietuvoje 
jų nebuvo. Kai jo broliai ir seserys susipešdavo 
gatvėje su kitais vaikais, stengdavosi juos ap-
ginti, ypač mažiausiąją sesutę Reginą saugojo 
nuo dažnai pašėlusių berniukų žaidimų – taip, jis 
buvo ypatingas. 

Vieną dieną Adomas ėjo sodo keliuku palei lan-
gą, ties kuriuo sėdėjo Larisa su vaikišku smuiku, 
kurį buvo gavusi gimtadienio proga ir kuriuo tą-
syk mokėsi groti. Berniukas sustojo, ir ji ištiesė 
jam smuiką pro langą. Jis paėmė, priglaudė lyg 
gitarą ir pradėjo griežti lietuvišką melodiją. Lari-
sa suprato, kad Adomas turėtų gauti smuiką, nes 
jis daug muzikalesnis už ją. Bet vėliau sužinojo, 
kad Adomas tapo pameistriu ir jam gerai sekėsi.

Po daugelio metų Larisa Kopenhagoje skai-
tė naujausius pranešimus, 1940 m. atėjusius 
iš Užsienio reikalų ministerijos Kaune, ir rado 
brošiūrą „Ieškomi“ – ji neapsakomai nuliūdo, 
kai joje pastebėjo Adomo vardą. Iš kodo buvo 
aišku, kad jis ieškomas, kaip rusai tai vadino, dėl 
politinio nusikaltimo.

Adomas buvo didžiausias patriotas ir sąžinin-
giausias žmogus, kokį tik Larisa kada nors suti-
ko, tad ji neabejojo, jog jis prisijungė prie rezis-
tencinio judėjimo, ir pasimeldė, kad jie niekada 
jo nesurastų.

*****

Vasario 16-oji, 1918 m. paskelbta Lietuvos ne-
priklausomybės diena, kasmet buvo švenčiama 
kaip laisvės diena.

Universitetų fakultetai būdavo uždaryti, moky-
klose nevykdavo pamokos.

Lietuvos ambasados, konsulatai ir draugijos 
užsienyje rengė paskaitas ir šventinius vakarus 
lietuvių studentams, juose taip pat dalyvavo 
verslininkai, turėję interesų ir verslo ryšių Lie-
tuvoje. 

Laisvės alėjos pradžioje prie prezidento An-
tano Smetonos rezidencijos buvo susirinkusi 

nemaža minia. Ji, pasveikinusi prezidentą, išsi-
rikiavusi ilgomis eilėmis, nešina trispalvėmis, 
vedama studentų, plačia važiuojamąja dalimi 
ėjo protestuodama prieš 1920 m. spalį Lenki-
jos įvykdytą Vilniaus ir Vilniaus krašto aneksiją, 
kai vyriausybė paskubomis persikėlė į Kauną, 
klestintį prekybos centrą prie Nemuno, visus 
nepriklausomybės metus buvusį Lietuvos sos-
tine. Lietuviai niekada nepamiršo savo senosios 
sostinės ir Kauną vadino laikinąja.

Studentai taip pat nešėsi savo fakultetų vėlia-
vas ir dėvėjo savo fakultetų spalvų kepuraites.

Prie eisenos vis prisidėdavo naujų žmonių. Vi-
soje alėjoje girdėjosi ritmiškas skandavimas: 
„Mes be Vilniaus nenurimsim!“

Lietuviai niekada nepamiršo, kad jų gražiąją 
sostinę užpuolė Lenkija, tarp šių šalių visus 
tuos metus buvo karo padėtis.

Eisena pasuko link įspūdingo Karo muziejaus, 
kuris po rekonstrukcijos pavadintas įžymio-
jo kunigaikščio Vytauto Didžiojo vardu. Prieš 
muziejų vešėjo nuostabus gėlynas, vienoje jo 
pusėje – paminklas Nežinomam kareiviui su 
užrašu: „Nepamiršk, lietuvi, kad lenkų išdavikai, 
pasirašę Suvalkų sutartį 1920 m. spalio 7 d., ją 
sulaužė vos po dviejų dienų ir atplėšė Tavo sos-
tinę Vilnių.“

Po trumpos ceremonijos minia nuėjo prie so-
boro, puikios karinės įgulos bažnyčios su gra-
žiais kupolais. Šiuo pastatu užsibaigė itin plati 
pagrindinė gatvė Laisvės alėja, kurią per vidurį 
skyrė liepos. 1920-ųjų pradžioje viena puse va-
žiavo arklių traukiamas vagonas Soboro link, 
vėliau – autobusai, o nuo liepų per senamiestį – 
Rotušės aikštės link.

Tik Antrojo pasaulinio karo metais (1939–
1945) Lietuva atgavo mylimą sostinę, vyriau-
sybė persikėlė į Vilnių – miestą, garsėjantį 
gražiomis bažnyčiomis ir senu universitetu, su 
akmenimis grįstomis siauromis senomis gatvė-
mis. Tačiau Lietuva prarado nepriklausomybę ir 
pateko į ilgametę rusų priespaudą.

Parengė ir vertė Nomeda Repšytė
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––––  11architektūra

Ši publikacija – tarsi laiškas sau, laiškas iš pra-
eities į ateitį ir kartu – iš menamos ateities į 
dabartį. Iš Čikagos kilęs vienas žymiausių mo-
dernizmo architektų Viljamas Leonardas Pereira 
(1909–1985, William L. Pereira) yra pasakęs, kad 
architektūros misija – kurti planus, kurie užtikrin-
tų ateitį.1 Norėčiau, kad ir mes, kauniečiai, savo 
darbuose pirmiausia matytume kuriamą ateities 
iššūkius atitinkančią dabartį. Tad kokia ji bus tada, 
kai atsinaujinusiam „Nemunui“ sukaks 25 metai, o 
mano atvykimui į Kauną – dar daugiau?..

Atsiminsiu tą žiemą, kai iš Vilniaus į Kauną va-
žiavau su kitu čikagiečiu, šio miesto art deco 
mylėtojų draugijos pirmininku, nemažai pasau-
lio apkeliavusiu Džo Loundžu (Josephu Loun-
dy’u). Niekaip negalėjome atsistebėti, kaip jo 
taip pat vadovaujama Pasaulinė art deco ger-
bėjų koalicija – daugybė žmonių, kuriuos jungė 
meilė grožiui – vis dar atranda naujų „aukso 
amžiaus“ miestų, pastatų ir jų interjerų... Džo 
papasakojo nuostabią vengro Lašlo Hudeco, 
gimusio Ladislavu Hudecu (László Ede Hudec; 
Ladislav Hudec), istoriją – šis architektas sukūrė 
modernistinį Šanchajų, buvo naujo architektūri-
nio termino Hu-Deco įkvepėjas.2 XXI a. pradžio-
je vengrai pradėjo rengti jam skirtus forumus 
savo namuose, Budapešte. Dž. Loundis kalbėjo: 
ir jums Kaune reikia turėti forumą, į kurį vieną 
kartą metuose galėtų atvažiuoti žmonės. Pama-
tyti. Įkvėpti miesto.

į kauną atvedė namų interjero jausmas

Atšiaurų tų metų sausį Džo, vedamas smalsumo, 
pirmasis atvyko į Kauną. Juk kažin kur (tada gin-
čytasi, ar Rytų, ar Šiaurės Europos pakraštyje) 
atsirado dar vienas art deco stilistikos miestas. 
Ne tik pripažįstantis, bet ir vėl besimėgaujantis 
„smetoninės senelės“ estetika, siekiantis „ju-
neskinio“ pripažinimo. Kelrodžiu mūsų draugui 
iš Amerikos tapo žinomas Britanijos laikraštis 
(taip, tada dar ėjo popierinė spauda) „The Guar-
dian“, kartą metuose skelbdavęs didįjį sąrašą – 

1  „To design plans to satisfy the future“ – William L. Pereira.

2  http://www.shanghaiartdeco.net/laszlo-hudec-hu-deco/

10 rekomenduojamų Europos miestų, geriausiai 
atitinkančių kurį nors praėjusių laikotarpių. Tų 
metų tema buvo art deco, pirmoje vietoje – Pa-
ryžius, o antroje... Kaunas. „Po šimts pypkių, kas 
čia?“ – matyt, pagalvojo veiklus amerikonas. Ir 
po trijų mėnesių aš jį vežiau savo automobiliu 
tada tik keturias eiles turėjusia automagistrale 
iš Vilniaus. 

Tuomet jau buvome surengę rudeninę parodą 
„Art deco Kaune 1919–1940. Namų jausmas“. Ja 
labai norėjosi askleisti, kad Pirmosios Respubli-
kos estetika – ne tik fasadai, bet ir vidus, inter-
jeras, namų jaukumas. Su kolegomis sutarėme, 
kad geriausias parodos pavadinimas ir visos 
mūsų veiklos įvardijimas bus „Art deco Kaunas“. 
Šis terminas pasauliui plačiausiai žinomas kaip 
apibrėžiantis „aukso amžiaus“ laikotarpio sti-
lių. Taigi sudarėme „rinkodaros planą“, o viena 
jo dalių buvo parašyti anglų kalba pranešimą 
spaudai arba „laišką pasauliui butelyje“. Atrodė, 
veltui metame raštelį į jūrą – niekas to prane-
šimo neskaitys. Išskyrus mielą Turizmo depar-
tamento sostinėje valdininkę, kuri mūsų nuo-
trauką bei mūsų „namų parodos“ aprašą įdėjo 
į savo puslapį.

Vis dėlto į informacijos jūrą įmestus raštelius 
kas nors ištraukia. Taip ir su mumis tą pavasa-
rį per tada madingą „Facebook Chat“ susisiekė 
Džonas Brajantas (Jon Bryant). Klausė tiesiai – 
kur Kaune art deco stiliaus viešbutis ir kur ge-
riausia stilingai papietauti. Pasirodė keista, bet 
bendravome maloniai, paskui vasarą jį kiek 
primiršome. O pirmomis rudens dienomis į 
tuometinius „planšetus“ visoje Europoje iš „The 
Guardian“ dangoraižio Londone pasibeldė ži-
nia. Aukštas baltas Kristaus Priskėlimo bazilikos 
bokštas mėlyno dangaus fone kvietė – Kaunas 
antras Europoje art deco miestas!3 

neklauskit rožės vardo

Kaip tada buvo įprasta, istorija apie tokį neti-
kėtą pasiekimą pasidalijo ir Lietuvos interneto 

3  https://www.theguardian.com/travel/2016/sep/08/10-best-
european-cities-for-art-deco-design

portalai. Atsimenu, kaip tik vyko vienas pirmų-
jų Kauno architektūros festivalių – mieste kilo 
šurmulys. Kodėl ne modernizmas? Pirmosios 
Respublikos (1918–1940) laikotarpio Kauno 
architektūrą tada įvardydavo daugeliu pava-
dinimų: tarpukario, modernizmo, art deco, bau-
hauso, funkcionalizmo, tautine architektūra. 
Daug kas nemėgo „tarpukario“ – sakydavo, kad 
pirmosios nepriklausomybės laikotarpiu Lietu-
va vis su kuo nors kariaudavo. Tiesa, ne tik ka-
riaudavo, bet ir statydavo, dekoruodavo... 

Kilo savotiškas azartas surasti vientiso stiliaus, 
„grynai artdekinius“ pastatus Kauno centro sta-
čiakampiuose. Stovėdavome užvertę galvas į 
geometrizuotą dekorą. Prie pašto ir Pažangos 
rūmų, kur F. Vizbaras klasiškai įterpė lietuviš-
ką žalčiuką. Prie E. Fryko ir L. Rito projektuoto 
namo Daukanto 14, kurio apačioje su picomis 
„siautėjo“ vienas italas. Prie Mickevičiaus 17, gal 
kiek kukliai atrodančio šalia ramovės, tačiau 
atkakliai estetiško kaimyno. Pastovėdavome ir 
prie kontroversiškojo J. Pero projekto Vytauto 
58 – jame kaip tik buvo įsikėlęs vienas geriau-
sių amžiaus pradžios Kauno antikvarų, visas 
kvepėjęs Pirmosios Respublikos knygomis.

Ilgainiui supratau – architektūrinėse detalėse art 
deco motyvų galime įžvelgti beveik kiekviename  
Pirmosios Respublikos laikotarpiu statytame 
žymesniame name. Ne tik išoriniuose, bet ir 
vidiniuose pastatų fasaduose. Vienur – deko-
ratyvinėje detalėje, kitur – tik funkcijoje. Nesu 
menotyrininkas ar architektūros istorikas, todėl 
pamaniau – galiu improvizuoti. Būkime laisvi. 
Neprivalu Kauno vadinti vien moderno (ar tik 
art deco, ar tik funkcionalizmo raiškos) ženklų 
miestu. Tai – ženklų tyrimo laisvė, jau semioti-
ka, kito žymaus kauniečio Algirdo Juliaus Grei-
mo įkvėpimo tyrimų laukas. Kiekvienas turime 
teisę kitaip perskaityti Kauno ženklus. 

išlaikyti ir išsaugoti

Ne visur pasaulyje modernizmo pastatai ver-
tinti vienareikšmiškai teigiamai. Jau XXI a. 
pradžioje svarstyta, gal jie pernelyg „meniški“ 
ir gali būti griaunami. Sako, net vienas aukštas 

KELIONĖ į KAUNO ART DEcO SAVAITę 2032-AISIAIS
DAINIUS LANAUSKAS

Kauno pareigūnas, išklausęs pasakojimą apie 
modernizmo architektūrą, tarstelėjo: „Gerai, 
negriausim!“ Žavingi, į utopinę ateitį orientuo-
ti, Le Corbusier sekantys XX a. pastatai po 100 
metų turėjo atremti „valymo“ grėsmę. XXI a. 
pradžios urbanistai pastebėjo: modernizmo ar-
chitektūros idėjas stumia tai, ką jie vadino „Mc-
Mansionism“. Noras gyventi priemiestyje (ko-
kioje nors Suburbijoje, kur kaimynai vienas kito 
gerai nepažįsta). Noras turėti savo „dvarelį“. Ir 
tipiška „McDonalds“ stiliaus dvarelių architek-
tūra. Jai turėjome priešintis, įrodinėti gyvenimo 
miesto centre naudą bei estetiką.

Kauno grožį gali atrasti ir tarp pelenų. Vieną 
nuostabų kavos staliuką perėmiau iš pagy-
venusio kauniečio. Jis ta proga pasidalijo 
istorija – jam, kaip vieninteliam prestižiniame 
Kauno kvartale apšildančiam namą kietu kuru, 
kaimynas atidavė sukūrenti visus senus baldus. 
Taigi dauguma baldų, autentiškų interjero de-
talių Kaune išliko daugiausia dėl... inteligentų 
skurdo. Arba nenoro keistis. Ir ačiū Dievui, kaip 
sakoma! 

Lenkiu galvą prieš kauniečių inteligentų šei-
mas, kurios suprato ir supranta, kokį turtą sau-
go. Sovietmečiu daug baldų buvo išmesta arba 
paprasčiausiai sudeginta. Kita vertus, vienas 
mano kolega juokauja, jog daug kas Kaune liko 
todėl, kad tų baldų buvo neįmanoma pasiimti 
nei į Sibirą, nei į Ameriką. Vilniui ne taip pasi-
sekė – vartydamas Lenkijos skelbimų portalus 
rasdavau, kad „autentiškus vilnietiškus“ baldus 
siūlo šeimos, po karo repatriacijos persikėlu-
sios į Torūnę, Poznanę, Vroclavą... Gal ir nesvar-
bu, kur tie baldai atsidūrė, svarbiau, kad miesto 
gyventojai jais žavėtųsi. Ir skelbtų jiems restau-
racijos, ne mirties sudeginant nuosprendžius.

savaitė, kokios norėjome

Gal bus keista, bet tais metais atrodė didelis 
stebuklas, kad pagaliau atgimė pirmasis priva-
tus Aleksandrai Iljinienei priklausęs tarpukario 
namas K. Donelaičio g. 19, dažniausiai vadintas 
projektavusio architekto Arno Funko namu. Už-
eisime į Funko namą – tai skambėjo išdidžiai. 
Atsimenu, su kolegomis iš „Ekskurso“ užsukome 

į atnaujinti paruoštą pastatą, nusimetusį stali-
nistinį ir „euroremonto“ luobą. Lietėme auten-
tišką mūrą, „smetoniškas“ langų rankenas, ap-
žiūrėjome po tapetais slypėjusius laikraščius... 
Virš kasdienybės kėlė ant stogo įrengta oranže-
rija, speciali patalpa rytietiškam kaljanui rūkyti, 
židinys. Tai buvo pirmasis projektas, sugrąžinęs 
mums tuos namus.

Art deco savaitė, kuri, neabejoju, vyks šiais 
2032 m., – tai gausybė naujų būdų parodyti 
Kauną. Tada jau buvome surengę specialią eks-
kursiją „Gražiausios Kauno durys“ – jos metu 
tiesiog kaimynystėje buvo galima išvysti tikrus 
mažojo modernizmo, mažosios architektūros 
šedevrus. Bet dar daug ko neturėjome. Galimy-
bės apsilankyti namuose, kuriuose kūrė žymiau-
si to laiko kūrėjai: J. Prapuolenis, S. Ušinskas, 
L. Strolys. Nuvykti ten, kur gyveno Pirmosios 
Respublikos sostinės aktoriai, artistai, meninin-
kai. Dalyvauti autentiškų meno kūrinių aukci-
one po žydinčiomis liepomis. Laiveliu pasiekti 
Kulautuvą. Klausytis specialiai į art deco savaitę 
atvykusių idėjų istorikų paskaitų. Ar užsidėjus 
virtualios realybės akinius žavingai akimirkai 
persikelti į „tą“ Kauną.

kaunas kaip kūrybos centras

Pirmosios Respublikos Kaunas man – tai uni-
kali proga kurti. Prisimename – Kauno meno 
mokykloje susibūrė talentingiausi viso krašto 
XX a. pradžios dailės meistrai. Čia grįžo Vaka-
ruose pasimokę architektai, susibūrę į vadina-
mąją Kauno modernizmo architektūros moky-
klą. Miestas buvo tiesiog įkaitintas talentų – jie 
turėjo didelę raiškos erdvę. Didelę baltą drobę, 
kurią garbingai užpildė.

P. O. Renuaras (Pierre Auguste Renoir) tuometi-
nius architektus modernistus laikė pikčiausiais 
meno priešais. Gerai, kad Pirmosios Respubli-
kos Kaune to nereikėjo išgyventi. Šiandieną aš, 
skulptorius, gyvenu vieno žymiausių architektų 
modernistų pastate Kaune. Ir nejaučiu jokios 
priešpriešos, priešingai – mieste dar daug ar-
chitektūrinių nišų, praradusių mažąją skulptūrą, 
vietų, kur įspūdį galėtų daryti paveikslai. Dailė 
ir architektūra dar būtinai susitiks. O šiuo laišku 
linkiu, kad Kaunas galėtų sau leisti prabangą 
visada kurti ateitį. Kad būtų nuolatos kuriantis 
miestas.

P. Gudavičiaus ir A. Iljinienės namas K. Donelaičio g. 19 Kaune
Statybos metai: 1933–1934. Architektas Arnas Funkas
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trupė

Kiek mažo,
protingo kvapo.
Kvapai,
kuriems draudžiama liūdėt,
dar labiau liūdi.

Kokia artima 
archajiška trupė,
koks būtinas laikas. 

Galiausiai
nutinka tikėti dalykai,
jog niekuo nesi
visiškai tikras.

nuo skraidančių lapų

Strazdanojas
nuo skraidančių lapų
tiltai.
Akmenys, parkas, vanduo.
Kur tarpais
siūbuodavai skroblo šakas, –
pritekliai skurdūs,
menki,
niekas tavęs nepažįsta.
Įkalnės tankiai gūbrėtos.
Sodo galvočius,
tyrlaukio sargas, senas
žinovas ūkų ir žvaigždynų,
išlenda iš tankmės
laisvai apsirėdęs.
Pasitinka tave. 

Jūros varnų 
pakrantė mažėja,
kol nieko visai
nebelieka.  

poezija

lošėjas iš horizonto

                                     Vegai V.

Netikėtai
išsiskleidžia skėtis 
nuo saulės.
Tviskant takui ramiam vandeny,
sustoji ties ežero slenksčiais.
Netoliese 
Žemasis skveras,
keista išimtis,
nuosekli įvairovė
užginto laiko.

Suklusęs pakeli akis –
barzdoti atšlaimo medžiai 
ir skraidančios skruzdės.

Užginto dangaus krituliai,
kaip miela iš Jūsų pusės.

Suklusęs pakeli akis –
vieni seniausių debesų.
Pjūkladančiuos 
miškuos uncija 
varpo dūžių.

Akmeninė tvora,
akmeniniai namai.
Namo sienos 
kaip riedulių kelias.
Didelės vazos lauke –
taip pat iš akmens.

Miraklio erdvės
pabiri kietuliai –
išvykėliai ir klajūnai.
Vienas 
kertinių lošėjų
iš horizonto.

Vytautas Stulpinas

bus tau keltis 

Su aušra pakaitom
bunda ežeras ir atkrantė.
Pusryčiai – valtyje,
lyjant bejėgiui lietui.

Bus tau keltis anksti,
dangstytis –
išeisi taip pat, kaip buvai
čia atėjęs.

Brėkštant vakarui,
akmenys ima rasot.

Bus tau delnas
paremti smakrui,
kas jau buvo,
ir buvo ne sykį
tame kambary, 
kur mėlynas
laikrodis – lyg tilvikas.

Laiptų pakopos 
vis žemyn,
kas kartą ilgesnės 
saulėlydžio rusnės.
Nelyginant marška
smaliukės sode 
ir už jo,
o sodas – bežemis.

Bus tau keltis anksti
trumpais,
netvirtais žingsniais.

išgalės

Per žiemą pasensta ir žiema.
Gyvenimas, kad ir neilgas, šliejas prie kranto.
Į vasaros pabaigą švelnu: iš kelmų šokteli
kelmučiai. Bangos tuojau būriuojas.
Pastumi lauko duris, ir štai – druskos baltumo saulė.
Kalnelis, kurin išeini, ošia, ką užgyvenai,
kokį akiračio šokį šokai. Nerasi dykesnio vėjo
už vėją jūros pusėn, jis neša druskos 
baltumo saulę į vakarus.
Koks laukas, kokia lyguma...
Seniai nematei ant stogo 
augančių keružių.
Šioje vartų pusėje eini šiaurėn 
per šiaurės rytus,
kitur – epizodiniai vaidmenys 
tavo paties filmuos.
Nei kam pataikauji, nei neries iš kailio.
Kai vėjas gūsingas net dauboje,
uždengi veidrodį, kad nevaukšnotų jame
Andalūzijos šuo. Kas apgaili 
kiemą, kas nuošalumą
ar kraupaus grožio skliautą.
Mėnulio šviesoje
viršum ištekinių medžių
tiek daug paslapties.
Miesto sienos likučiai,
elegiško saiko – per kraštus.

Dienos pranoksta naktis, 
naktys nežemiško ūko.
Kalvų šlaitai spinduliuoja 
atokią erdvybę, 
ji skraidina tave,
lauko ligoninės skaldą*, 
į tau težinomus fiordus.
Tyliam valties liūdesiui –
nutrūko vasaronės;
besočiai eilėraščiai, baigiantis liepai,
badmiriauja ir bobų vasarą. 
Gandrų išlėkimo dieną 
dienos trumpesnės
dešimtis varstų. Pagarbiai luktelk
ant Rambyno, pažvelk nuo upės
dugno: lapai parudę, sudžiūvę, 
laikrodis be rodyklių.

Niekas nežino peizažo fragmentų,
o šneka, o pliauška. Nežinai, 
kaip buvo prieš Didžiąją Esmę; 
žemė po kojom, dangus virš galvos,
juo aukščiau į padangę, juo tykiau –
lyg bristum į veidrodį.
Vakarėja vėsa ir lietaus 
merkiamos kaliausės – 
grifelinės lentelės
pranyko.

Ramiai slenkančios valandos 
tai palikimas mintims:
tebūna šviesa kaip vakar.
Atsinešei balsvo gylio skardinę dėžutę. 
Skrabikę su dangteliu, puspilnę duonos plutų. 
Kramtyk jas pamažėl – pamirštą  t o k i ą  skanybę, –
kol ant dugno beliks citrinos žievė
ir kažko ypač sauso, neaiškaus –
išvirkščias lukštas svogūno
ar česnako.

Plunksnos elegijai 
kelias kalvotas ir apkūnus.
Namai – tiesiog laukuose, 
o būdų užkristi laukais gyvas galas.
Nesukūręs pasažo plunksnos kotui,
neaprašysi gyvenimo ir mažystės.
Kaip ir archajiškų kapelų
ar pučiamųjų koncerto ant vandens.
Esi suolininkas vieno sodo –
nuo mažų dienų. 
Laikas baisus ir apuokiškas.
Jis nori iškelti kažką
iš pašaknų, bet neįstengia.
Gamta neturi idėjų. Nė vienos.
Jokios savo idėjos. 

Lyja, teža sniegas už sienos,
staigūs lašai krinta ant žemės.
Ir tegu sau krinta. Lietus ir bangos
skalauja prilytas valtis. Ir tegul.
Valtys godžios bangų.

* Skaldai – senieji šiaurės kraštų poetai
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ne be liūdesio

Ką nors parašyk
lygių balsų kapelai.
Muzikuoji užuot kalbėjęs.

Nenusakomos dienos,
nes tokios, ne be liūdesio,
jos troško būt.

Kelintą savaitę
trečiadienio pietūs – vėlai.
Iš mirusių keli poeto skulptūrą.
Pripuolamas žingsnis,
koridos triukšmas – 
karštų matadorų,
galvijų, 
čigoniško klyksmo.

Priešpiečio saulė
prieš bulių nosis –
su labiausiai 
pamišusiais.

pasikalbėjimas vienu balsu

– Temsta.
– Aš pratęs valties gale prie tamsos.
– Vėjas tolydžio banguoja ant vandens. 
– Sūkuriai – iškart po kelis.
– Nuolankios atšlaitės leidžias į tyrą lauką.
– Pavėsiai, tolymės, vakarijos – lyg įtarimai,
panašu, kad tai knygos.
– Noris sėdėti už stalo ir užsnūsti, 
padėjus galvą ant rankų.
– Su ežeru sutariau gerai.
– Kol nerašei balsiai, kaip šį rytą, vienu balsu,
septyniolika metų buvai bežadis.
– Buvau alkanas.
– Jėgos iš nevilties?
– Ne, iš ramaus būdo. Kartais visai, 
visai ramaus.
– Ką liejai vakar?
– Violetą. Eina jis po galais,
šių dienų violetas. 

pusę amžiaus

Tolini ramią,
keisto lengvumo
baigmę, aksominę 
laisvai krintančią drobę. 
Visos kambario portjeros – 
šviesos vagilės.

Svečią supa sienos 
ir pasigirdę balsai.

Pasikalbėjimas 
su praėjusia diena
tai pasikalbėjimas su putpele.
Nė dienos be tarpo,
be degtuko. 
Knyga – 
sulaikytas judesys.
Nebaigto 
skyriaus vienutė –
po raktu.

Mažiausiai 
pusę amžiaus.

konsonansai

Ketvirtą ryto
šviesus kambariukas
neįleidžia vasario nakties.
Būtum nelabas,
jei nepažvelgtum pro langą
per metus praturtėjusiu veidu
keliais metais.
Už priešingo lango
beskujis medis,
šakos plėsčioja savo skaras. 

Konsonansai nelaukė
Tamsiojo skvero.
Konsonansai nieko nelaukė.
Būtum nelabas,
jei to neregėtum.

Paskanink 
žalia citrina
mėlynių arbatą.
Burbuliukai pašoks
ir atsisveikins.

žodžiai roberto musilio 

Reto glaustumo dieną,
pasiekęs atodairos vidurį,
atsidūrei vienoje vietovių –
ant staigios atkalnės.

Pasinėrei į tikrą mįslę – 
auksakasių. 
Jeigu jie arklius pririša aukščiau kalnuose
visai nakčiai kur nors dubumoj
po tris ar keturis prie nuvirtusių medžių
ir jei trečią valandą šviečiant mėnuliui
kas nors keliauja pro juos,
arkliai atsigręžia į keliaujantį
ir nulydi žvilgsniais,
o tasai keliautojas
ryto šviesoje
pasijunta lyg lėta mintis,
plaukianti jų akyse.

glaustai

Užsidaryk 
minilogais iš vidaus.
Lyg kabliukais.
Mažutis langas
į tylųjį kiemą.
Vienas, du, – 
ir ekspresija
kelia pavojų.

kur buvo gera

                            Pagal Otą Pavelą

Ištikimas paukšti,
aukščiau upės žiočių
vanduo švarus.
Vietoj kosulio – klausimas,
vietoj klausimo – upė,
lygiai kaip debesys, prateka
pro tas vietas, kur mums
kada nors buvo gera.
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Saulis Dičiūnas užaugo Vilijampolėje, gyveno 
J. Naujalio gatvėje visai šalia Romo Kalantos, 
kurio namas stovėjo Panerių gatvėje. Romas 
buvo metais vyresnis. Iš pradžių jie mokėsi 
vienoje mokykloje, paskui R. Kalanta perėjo į 
vakarinę mokyklą dabartiniame Vytauto pros-
pekte.

Tada, ankstyvoje jaunystėje, visas jų „avan-
gardas“ nešiojo džinsus – tie, kurie iš užsie-
nio gaudavo siuntinius, puikavosi „Levis“ ar 
„Wrangler“, kiti pirkdavosi indiškus „Miltons“. 
Saulis dėvėjo „miltonsus“, tokius pat, tik juo-
dai dažytus, nešiojo ir Romas. R. Kalanta buvo 
vienišius. Net į šokius neidavo, tik pamindži-
kuodavo prie „Dobilo“ kultūrnamio durų Vili-
jampolėje. Jie pažinojo vienas kitą, bet artimai 
nedraugavo. Romas nešiojo ilgus plaukus, 
buvo tylus ir užsidaręs. Saulio kompanijai ne-
priklausė, nors savo išvaizda rodė, kad pritaria 
gėlių vaikų judėjimui.

Nuo 1970-ųjų Saulis „plotuose“ su bičiuliais 
švęsdavo Vasario 16-ąją. Turėjo pasisiuvę tris-
palvę. Susirinkdavo, išgerdavo vyno už pokario 
partizanus, praliejusius kraują dėl Lietuvos lais-
vės, taip pat – už nuožmius viduramžių karius. 
Paskui klausydavosi vinilų. Jo draugai mėgo 
„The Beatles“, „Led Zeppelin“, taip pat artroką: 
„King Crimson“, „Yes“, „Genesis“. Vasarą jie rink-
davosi Istorijos muziejaus sodelyje, kavinėje 
„Kava-ledai“, kurią vadino „kavaledžiu“. Gerda-
vo kavą ir rūkydavo, visi buvo ilgaplaukiai. Taip 
reiškėsi jų hipiavimas. 

Kauno gėlių vaikų sambūriai Lietuvoje at-
sirado bene pirmieji. Susibūrė vadinamieji 
Fontaniniai, būriavęsi prie fontano. Jiems pri-
klausė Džyza, Arkadijus, Petras. Hipiai, nors jie 
taip savęs neįvardijo, nesitaikstė su sovieti-
ne santvarka, stengėsi atsispirti brukamoms 
komunistinėms nesąmonėms, išsiskirti iš kitų 
apranga ir nekomformistiniu gyvenimo sti-
liumi. Kaune būrėsi roko grupės: „Raganiai“, 
„Gėlių vaikai“, „Bočiai“, „Vaizbūnai“. Jie groda-
vo KPI, Medicinos instituto fakultetų salėse. 
Nemaža muzikantų dalis buvo žydų kilmės, 
vėliau jie išvyko į Izraelį. „Aš irgi grodavau 

mušamaisiais, kai pakviesdavo, – pasakoja 
Saulis. – Mokiausi pas tuometinį grupės „Ai-
tvarai“ būgnininką Viktorą Teluchiną. Mūsų 
Vudstokas vykdavo Liepojoje, ten koncertuo-
davo Rygos, Talino roko grupės. Pasiklausyti 
muzikos, pašėlti, parūkyti, susipažinti su gra-
žiomis hipiuojančiomis merginomis rinkosi 
visos Sovietų Sąjungos neformalai. Psicho-
tropinių medžiagų neturėjome, todėl ekspe-
rimentuodavome su vaistais: norėdami su-
kelti vizijas didesnėmis dozėmis gerdavome 
tazepamą, relaniumą, ciklodolį. Likdavome 
apduję, ir tiek. . . Tai buvo 1970–1971 m. Daug 
vėliau mus pasiekė marihuana, LSD, tokie po-
puliarūs tarp gėlių vaikų Vakaruose. 

Liepojoje, kur vykdavo roko koncertai, buvo dis-
lokuotas rusų karinis laivynas. Ten gyveno daug 
kariškių vaikų. Jie puldavo mus, „hiparikus“, 
jiems nepatiko nei roko muzika, nei laisvi jau-
nuoliai, užsikrėtę vakarietiška hipių dvasia. Pa-
menu, Liepojoje per koncertus nebūdavo lais-
vos vietos, merginas ir vienas kitą laikydavome 
ant pečių, kad geriau matytume sceną, o ana-
pus užtvarų mus sekdavo niūrūs rusų jūrinin-
kų ir kareivių paaugliai. Kartą po koncerto prie 
parduotuvės jie, mosuodami peiliais, užpuolė 
mus. Propagavome taiką ir meilę, nenorėjome 
muštis, tad nuo rusų užpuolikų – paradoksas – 
mus išgelbėjo vietinė latvių milicija.

Po R. Kalantos įvykių šį festivalį uždraudė. 
Tada vasaromis rinkdavomės Palangoje, gy-
vendavome palapinėse, ten virdavome valgį, 
brazdindavome gitaromis, mylėjome merginas. 
Miegodavome kopose, žiūrėdami į nakties dan-
gų. Pamenu, virš „Šachmatinės“ kavinės buvo 
skaitykla. Kartą su draugu Algiu sutaisėme 
jiems muzikos aparatūrą, už tai mums leisdavo 
groti vakarietišką muziką. Skambėdavo „Jethro 
Tull“, „Yes“, Rickas Wakemanas, Billy Cobhamas. 
Poilsiautojai rinkdavosi „Šachmatinėje“ arba 
susėsdavo netoliese pasiklausyti modernios 
progresyviojo roko muzikos. Keista, niekas to 
nedraudė. Gal sovietinė milicija buvo per daug 
atsilikusi ir nesuvokė, kas ir kodėl grojama? 
Kartą teko „sutranzuoti“ į Kauną plokštelių ir 
tą patį vakarą grįžti atgal. Tą naktį pėsčiomis 

žygiavau iš Klaipėdos į Palangą, nes uostamies-
tyje atsidūriau vidurnaktį. Per keturias valandas 
atkulniavau iki „Šachmatinės“ su vinilais po pa-
žastimi. 

Palangoje gyvendavome entuziastingai ir drau-
giškai. Mūsų kompanija dalydavosi maistu ir 
pinigais. Vienas vyrukas valgykloje dirbo virė-
ju, tad prinešdavo mums maisto. Jautėmės kaip 
Dievo užantyje: vasara, muzika, merginos, meilė 
ir taika. Labiausiai pasiilgstu būtent vasarų – 
nostalgiškų muzikos naktų, grojimo gitara, ne-
rūpestingumo." 

Saulio šeimoje buvo laikomasi tautinių tradi-
cijų. Augo penki vaikai. Brolis buvo susijęs su 
disidentine veikla Vilniaus konservatorijoje. Jis 
dingo be žinios 1968 m., priežastis iki šiol ne-
žinoma. 

Saulio tėtis, tarpukario Kauno inteligentas, me-
nininkas, buvo bohemiškos natūros. Namuose 
Saulis nuo mažumės vartė nepriklausomybės 
metais leistus „Kario“ žurnalus, „Naująją Ro-
muvą“, skaitė antisovietinę literatūrą. Klausėsi 
„Amerikos balso“ transliacijų. Buvo naivus ber-
niokas, todėl parašė laišką į JAV, prašydamas ra-
dijo redaktorių, kad leistų jam paklausyti „Kri-
densų“. „Creedence, clear water revival.“ Saulis 
žinojo, kad visa iš Sovietų Sąjungos siunčiama 
korespondencija tikrinama, bet galbūt tai buvo 
politinis manevras, šiaip ar taip, laiškas pa-
siekė adresatą, o S. Dičiūnas, žinoma, atsidūrė 
saugumo akiratyje. Vieną vakarą jis su broliu 
žaidė šachmatais ir nepatikėjo savo ausimis: 
„Amerikos balso“ diktorius perskaitė jo pavardę 
bei laišką ir išpildė muzikinį pageidavimą. Koks 
džiaugsmas buvo išgirsti muzikinį linkėjimą iš 
JAV. Aišku, kitas laiškas nenuėjo, nes daugiau 
savo prašytų dainų jis neišgirdo.

Iki R. Kalantos aukos Saulio kompanija gyva-
vo pogrindyje, vadinamajame undergrounde, ir 
pernelyg nejuto saugumo sekimo ar spaudimo. 
Tuometiniai hipiai šlifuodavo Laisvės alėją pir-
myn atgal, užsukdavo ne vien į „kavaledį“, bet ir 
į vaikų kavinę „Pasaka“ – ten kava tekainuodavo 
8 kapeikas.

hipių alėja

jIS IR jO „cOMpANY“ 
RITA BANY 

Saulis nelaikė savęs ypatingu hipiu – buvo sa-
vaime suprantama, kad jis ir jo „company“ kito-
kie. Pasak jo, tokio hipių judėjimo, koks veikė, 
tarkime, San Franciske, Lietuvoje negalėjo būti. 
Tenykščiai hipiai palikdavo namus, kurdavo ko-
munas, dalijosi laisva meile, atvirai rūkė žolę, 
vartojo haliucinogenus, skaitė Aldousą Huxley, 
Timothy Leary, keliavo į Indiją, Nepalą ir buvo 
pacifistai. Lietuvoje hipių disidentų būta ne-
daug. Visi kiti tiesiog nepakluso sovietinei sis-
temai. Dauguma jų – moksleiviai, studentai, 
pasiilgę laisvės, muzikos, šėlsmo, skaitę Jacko 
Kerouaco „Kelyje“ – hipių „bibliją“ – ir propaga-
vę jos idėjas. 

Tačiau grįžkime prie R. Kalantos aukos ir masi-
nio, stichiško kauniečių mitingo tomis dienomis.

Saulis hipių maište, beveik tris dienas truku-
siame gaivališkame ne vien gėlių vaikų, bet ir 
daugumos laisvei neabejingų Lietuvos piliečių 
mitinge, atsidūrė gana netikėtai. Atsirado ten, 
kur turėjo būti. Gegužės 14 d. jis su draugu iš 
Vilijampolės išsiruošė į miesto centrą. Prie 

Muzikinio teatro gyveno jų bičiulis, pardavinė-
jęs gitarą. Jos tą šiltą sekmadienio popietę ir 
važiavo apžiūrėti ir galbūt nusipirkti.

Sovietmečiu autobusai važinėjo Laivės alėja, 
tad jie išlipo prie Centrinio pašto. Iš tolo užuo-
dė dūmų kvapą. Draugai pasuko Muzikinio tea-
tro link. Ten maklinėjo keletas žioplių. Kažkokia 
moteris, keletas vyrukų. Matyt, tarp jų šmižinėjo 
ir saugumiečių. Prie medžio, šalia kurio suside-
gino Romas (vėliau klevas buvo nukirstas ir visa 
sodelio „scenografija“ visiškai pakeista, kad ne-
primintų R. Kalantos įvykių), stovėjo nesudegę 
jo daiktai. Saulis pasakoja: „Mes pastebėjome 
tuščią trilitrinį vyšnių sulčių stiklainį, „Miltons“ 
džinsinio švarkelio etiketę, batus, nuolatinį 
autobuso bilietą ir užrašų knygelę išplėštais 
lapais. Kai moteris vartė knygutę, per petį 
perskaičiau iki šiol įstrigusį sakinį: „Tai buvo 
problema, kurios aš neišsprendžiau.“ Manau, 
iš knygelės visi autentiški Romo užrašai buvo 
išplėšti, o svetima rašysena kokio nors gudraus 
saugumiečio suraitytas sakinys pasilikęs. Kny-
gelėje buvo užrašytas Romo vardas, pavardė ir 

adresas, daugiau nieko. Kaip vėliau teigė die-
noraščius vartę artimieji, užrašuose jie skaitė 
kitką: „Dėl mano mirties kaltinkite santvarką.“

Tą gegužės 14-osios sekmadienį smarkiai ap-
degęs Romas buvo išvežtas į ligoninę. Saulio 
tėtis tada dirbo Raudonajame Kryžiuje budėto-
ju. Ligoninėje kalbėjo, neva chirurgas ir seselės 
matė, kad prie apdegusio jaunuolio kūno buvo 
priskrudę trispalvės skutai. Kalbėjo, kad jis ap-
sipylė benzinu ir užsidegė, susisupęs į trispalvę 
Lietuvos vėliavą. Tačiau šis faktas nėra patvir-
tintas.

Kai išvežė R. Kalantos kūną, Muzikinio teatro 
sodelyje dar mėtėsi jo daiktai, paskui jie pa-
slaptingai dingo. Saulis prisimena: „Fontaniniai 
hipiai, Džyza ir kiti dar tą pačią dieną prie su-
sideginimo vietos atnešė gėlių ir greitai dingo, 
nes ten būriavosi saugumiečiai ir gaudė smal-
suolius.“

 „Amerikos balsas“ jau tą patį vakarą pranešė 
apie R. Kalantos susideginimo auką ir jo šūkį: 
„Laisvė Lietuvai!“

Masinis sujudimas prasidėjo pirmadienį, o an-
tradienį pasiekė kulminaciją, nes saugumas lie-
pė velionį kuo greičiau palaidoti. Maištas ir su-
sistumdymai vyko laidojimo dieną, antradienį, o 
trečiadienį vakare aistros jau rimo. Visgi Saulis 
tiksliai visų detalių neprisimena. Kadangi gyve-
no netoliese, su draugu nuėjo į Romo namus 
atsisveikinti. Velionis jau buvo pašarvotas. Jo 
veidą dengė tvarstis. Jiems reikėjo tučtuojau 
pasišalinti. Vakarop prie Kalantų namelio Pa-
nerių gatvėje pradėjo telktis būriai žmonių. Jų 
vis gausėjo. Žmonės sutrikdė Panerių gatvės 
eismą. 

Netrukus visas Kaunas sužinojo, kas atsitiko. Su 
palyda atvažiavo net tuometinis Kauno miesto 
milicijos valdybos viršininkas Aukštikalnis su 
padėjėjais. Paliepė žmonėms skirstytis, tačiau 
minios buvo nušvilptas ir aprėktas. Taip ir išva-
žiavo it musę kandęs.

Saulis prisimena: „Neramiai laukėme pirmadie-
nio. Pabėgome iš pamokų į Miesto sodą. Ten jau 
būriavosi minia žmonių – gal koks tūkstantis. 
Stovėjo milicijos grandinės, malšinti nenumatyto 
mitingo atvažiavo net tuometinis saugumo pul-
kininkas. Milicininkai vaikė minią, mosavo gumi-
niais bananais. 

Hipiai ant Ronžės tilto Palangoje, 1970 liepa.
Zenono Langaičio archyvo nuotrauka
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Nieko nepaisydami, nebijodami rinkosi jauni 
ir seni. Žmonių vis daugėjo. Jei gerai pamenu, 
Vytautas Kaladė rėžė antisovietinę kalbą. Jauni-
mas šūkavo: „Laisvė!“ Visgi didžiausios eitynės 
ir susistumdymai su milicija vyko antradienį, 
R. Kalantos palaikų laidojimo dieną.

Sužinojome, kad laidotuvės paankstintos, ir pa-
skelbėme tą žinią draugams. Bevielis telegra-
fas veikė puikiai, ir būriai jaunuolių pajudėjo 
Romainių kapinių link. Tačiau keliuose jau bu-
dėjo saugumiečiai. Milicija taip pat nesnaudė. 
Prasibrovėme į kapines, kažkas iš mūsų norėjo 
nufotografuoti kapą, bet saugumiečiai atėmė 
fotoaparatą ir čia pat apšvietė juostą. Sugrįžo-
me į Panerių gatvę, prie Romo namų. Ten būria-
vosi visi pavėlavusieji. Kažkas šūktelėjo: „Eime į 
Miesto sodą!“ Ilgaplaukiai hipiai, iš pamokų pa-
bėgę moksleiviai, vidutinio amžiaus moterys ir 
vyrai plūdo didžiausiu srautu tarsi neužtvenkia-
ma upė per Vilijampolės gatves bei tiltą Miesto 
sodo link. Minia skandavo: „Laisvę Lietuvai!“, 
„Romas, Romas!“ 

V. Kaladė, dirbęs Kauno dramos teatre, vadova-
vo miniai. Milicija per garsiakalbius liepė skirs-
tytis, bet minia niekur neišsivaikščiojo, prisidė-
davo vis naujų žmonių. Pareigūnai ne juokais 
išsigando, jie nebuvo pasiruošę tokiam laisvės 
proveržiui. Naudojo jėgą, lupo žmones bana-
nais, merginas tąsė už plaukų ir mušė. Mačiau, 
kaip milicininkas tvojo gumine lazda merginai 
per galvą ir ši pasruvo krauju. Keletas vyrukų 
iškart prišoko prie jo, atėmė bananą ir patį 
pradėjo mušti. Laisvės alėjoje gyvenę žmonės 
pro langus į milicininkus mėtė gėlių vazonus. 
Minia svaidėsi akmenimis. Mačiau kelis apvers-
tus milicininkų motociklus prie Centrinio pašto. 
Mus, kelis ilgaplaukius, irgi „susėmė“, susodino 
į „gaziką“. Tačiau iš susijaudinimo milicininkai 
neuždarė durų – tuoj pat sumojome, kad reikia 
dingti. Pasinaudoję proga išsilakstėme kas sau. 
Mūsų nepasivijo.

Vėl grįžome prie Centrinio pašto. Gatvė buvo 
užtvindyta žmonių, ore tvyrojo įtampa, atrodė, 
tuoj sprogs pasaulis. 

Eisena, vadovaujama V. Kaladės, pajudėjo prie 
miesto saugumo būstinės, prie soboro. Ten, 
susikibusios už alkūnių, jos jau laukė dvi mili-
cininkų grandinės. Prisiartinusią minią milici-
ninkai puolė tvatinti guminėmis lazdomis, bet 
žmonės rodė drąsą. Milicija griebė arčiausiai 

stovinčias beginkles merginas, vyrukai gynėsi. 
Šios grumtynės buvo toks gaivus laisvės pro-
veržis, ilgai gniaužtas ir nustumtas į paribius, 
kad prasiveržė itin audringai. Milicija gaudė il-
gaplaukius, sodino į „gazikus“ ir vežė už miesto, 
ten primušdavo ir paleisdavo, aršesnius arešta-
vo. Vakare pakiemiais su jauduliu širdyje grįžo-
me namo.

Kitą dieną vėl atlėkėme į Miesto sodą. Žmonės 
kalbėjo, kad į pagalbą milicijos būrių atsiųsta 
net iš Minsko. Milicininkų ir saugumiečių buvo 
daugybė, jie privalėjo sustabdyti riaušes. Tačiau 
taip dar šliūkštelėjo benzino į ugnį. Jaunimas 
pradėjo stumdytis ir muštis su milicininkais, tą 
dieną žuvo vienas pareigūnas. Prie soboro, sau-
gumo pastato drąsesnieji padeginėjo milicijos 
mašinas ir jas vartė lyg žaislines. Milicija, sau-
gumas irgi nesnaudė: budėjo centre, senamies-
tyje, gaudė ilgaplaukius. Jiems į pagalbą atvyko 
keli desantininkų būriai iš Panemunės. Aprengti 
milicininkų uniformomis, jie taip pat dalyvavo 
gaudynėse.

Dvi dienas vyko riaušės ir susistumdymai, daug 
jaunuolių milicija išgaudė ir sukišo į daboklę, 
kitus išvežė į psichiatrinę.

Po kelių dienų sugrįžome į mokyklas – juk buvo-
me dešimtokai, vienuoliktokai, turėjome baigti 
vidurinę. Po R. Kalantos įvykių mums liepdavo 
nusikirpti ilgus plaukus. Mes juos susirišdavo-
me į uodegą ir slėpdavome po marškiniais ar 
megztiniais – maskuodavomės.

Įdomiausia, kad Laisvės alėjoje atsirado kom-
jaunimo brigadų, kažkokių draugovininkų. Jie 
tykodavo, susekdavo drąsesnius ilgaplaukius, 
einančius alėja, ir prišokdavo dviese: vienas 
užlauždavo rankas, o kitas, pagriebęs žirkles, 
nurėždavo dalį plaukų. Su sena skutimosi ma-
šinėle pripuolęs komjaunuolis „iškandžiodavo“ 
pakaušį ar smilkinius, plikai dėmėmis nuskus-
davo ir paleisdavo pusiau luptą, pusiau skustą. 
Tokių „žirkliarankių“ laisvi jaunuoliai vengdavo 
ir išmoko geriau užsimaskuoti.

Hipiuojantiems vyrukams buvo sunku. Bet, pa-
menu, mūsų draugijoje buvus ir iš prigimties 
raudonplaukę merginą. Tiems komjaunuoliams-
„žirkliarankiams“ atrodė, kad ji, provokuojamai 
ryškai nusidažiusi plaukus, kovoja su pilka sis-
tema. Vargšei irgi kliuvo – teko nusikirpti nuos-
tabius plaukus.“

Kadangi Saulis buvo patekęs į KGB akiratį ir iš-
mestas iš komjaunimo (tarsi tai būtų bausmė, 
juk iš tikrųjų – džiaugsmas), jo likimas atrodė 
aiškus: arba kariuomenė, arba psichiatrinė. 
Dauguma jaunuolių, norėję išvengti sovietinės 
armijos, eidavo mokytis į „Holivudą“, kino me-
chanikų mokyklą. Saulis baigė ją ir metams ati-
tolino kariuomenę. Bet 1974 m. jau nepavyko 
išvengti sovietinio rekrūto dalios. Tarnavo prie 
Barenco jūros. Laimė, mokėjo groti, tad buvo 
pervestas į kitą dalinį – grojo mušamaisiais 
dūdų orkestre. 

Saugumiečių dėmesį Saulis jautė iki pat Ne-
priklausomybės paskelbimo. Juo labiau kad dar 
prieš Sąjūdį platino antisovietinę literatūrą, 
be kita ko, J. Urbšio prisiminimus ir Molotovo-
Ribentropo pakto protokolus. 

Saulis iki šiol liko laisvos dvasios. Tapo alpinis-
tu, užkopė į daugelį tuometinės Sovietų Sąjun-
gos kalnų, vėliau, Lietuvai atgavus Nepriklau-
somybę, apkeliavo visą Vakarų Europą, aplankė 
Kanadą, JAV. 

Dabar Laisvės alėjoje jis pasiilgsta Konrado 
(„Tulpės“), „Pasakos“ kavinių. Saulis apgailestau-
ja, kad to meto idėjos išblėso – žmonės pamirš-
ta idealus, pernelyg sureikšmina gerovę. Keista, 
kad politinėms aplinkybėms atsispiriame, o 
ekonomika mus lengvai parklupdo.

Jaunystėje kiekviena diena buvo tarsi nuotykis: 
tranzavimas, kelionės, pažintys. Dabar Saulis 
dirba ramų darbą M. K. Čiurlionio muziejuje. 
Laisvalaikiu klausosi jaunystės muzikos: artro-
kas jam primena nostalgiškas Palangos ir Lie-
pojos vasaras.

poezija

Jamesas Joyce’as – vienas žymiausių airių visame pasaulyje. Gimė 
1882 m. vasario 2 d. Dubline, mirė 1941 m. sausio 13 d. Ciuriche. 
Tai kultinis XX a. poetas, prozininkas, muzikas, vertėjas. Nors ti-
krą audrą sukėlęs romanas „Ulisas“ jam pelnė ir didžiausią šlovę, 
ir nušvilpimą, ir šizofreniko vardą, pasaulio literatūra neįsivaiz-
duojama be J. Joyce’o kūrybos. Publikacijoje pristatome 1902 m. 
gruodžio 15 d. Paryžiuje ant atvirlaiškio užrašytą eilėraštį „Visą 
dieną“, kurį ir šiandieną anglakalbiai poezijos skaitytojai cituoja 
pasimėgaudami.

jAMES jOYcE

All day I hear the noise of waters 
Making moan, 
Sad as the sea-bird is when, going 
Forth alone, 
He hears the winds cry to the water’s 
Monotone. 

The grey winds, the cold winds are blowing 
Where I go. 
I hear the noise of many waters 
Far below. 
All day, all night, I hear them flowing 
To and fro.

Visą dieną aš girdžiu ūžimą vandenų,
Jie dejuoja
Taip liūdnai kaip jūros paukštis, kai vienišas
Toli klajoja,
Girdi jis tuos vėjus, jie šaukia vandenims,
Nebenustoja.

Pilkieji vėjai, šalti vėjai pučia ten,
Kur aš einu.
Ūžimą daugel vandenų girdžiu atsklindant
Nuo tolimų uolų.
Visą dieną, visą naktį girdžiu juos srūvančius
Tolyn ir prie krantų.

Vertė Jeronimas Brazaitis

Girdžiu aš visą dieną vandenis – jų gausmo
Aimana
Liūdna kaip jūros paukštė vienišoji. Tolin   
Skriedama
Virš monotoniško vandens ji girdi – vėjai
Beraudą.

Pilkieji vėjai, ak, šaltieji pučia ten, kur 
Aš einu. 
Net toldamas girdžiu ūžimą tų daugybės
Vandenų.
Ir kiaurą dieną, naktį kylant juos ir slūgstant
Vis girdžiu.

Vertė Erika Drungytė

Jameso Joyce’o statula  
North Earl Street ir O’Con-
nell Street gatvių sankry-
žoje Dubline. Skulptorė 
Marjorie FitzGibbon

Jameso Joyce’o  
eilėraščio 
animacija
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REMIS ŠČERBAUSKAS
Su fotografu Remiu Ščerbausku apie jo kūry-
bą kalbėjomės pro kavinės langą stebėdami 
miesto gyvenimą, koks įamžintas ir autoriaus 
darbuose, tačiau vos pabandžius jo kūrybą pri-
skirti gatvės fotografijos žanrui, kilo daugybė 
klausimų. Ar pakanka nuotraukose užfiksuoti 
praeivius, kad tai būtų vadinama tikra gatvės 
fotografija? Jei ne, ko tuomet trūksta? Ir jei ne-
apčiuopiame įprastų šio žanro bruožų, kodėl 
tie vaizdai vis dėlto sulaiko žvilgsnį ir išlieka 
atmintyje? Pažadėjau pabandyti rasti nors dalį 
atsakymų ir užrašyti keletą užuominų tiems, 

kuriems maga R. Ščerbausko fotografijas inter-
pretuoti patiems.
 
Kas apibrėžia gatvės fotografijos žanrą ir daro 
jį įdomų bei vertingą ne tik kūrybiniu, bet ir 
dokumentiniu požiūriu? Daugiaplanė ir daugia-
prasmė kompozcija, ryškūs žmonių tipažai, jų 
tarpusavio santykiai, vienoje akimirkoje sutel-
pantis pasakojimas, įspūdingos lemiamos aki-
mirkos – visa tai. Tačiau beveik visko, kas ilgus 
dešimtmečius traukia gatvės fotografų dėmesį, 
R. Ščerbauskas atsisako ir ieško savito požiūrio 

fotografija

į kasdienį miesto gyvenimą. Jo fotografijų do-
minantė – judesys, bet nėra įvykio, pagaunami 
įdomūs tipažai, bet žmonės atrodo beasmeniai, 
susitapatinę su dirbtiniais įvaizdžiais, atvaizdai 
perteikia miesto dinamiką, bet erdvė yra abs-
trakti ir keistai sterili.
 
Kaip elgtis tokios fotografijos akivaizdoje? 
Bene lengviausia būtų mintyse susitapatinti su 
fotografu, kuris yra ne vienas iš daugelio miesto 
bastūnų su fotokamera, ne vadinamasis flâneur, 
bet nejudrus stebėtojas – tarsi tas kavinės 

lankytojas, kuriam nepajudant 
iš vietos fragmentiškas ir nuo-
lat kintantis gatvių gyvenimas 
pats skleidžiasi prieš jo akis. 
Tačiau nuo pasyvaus stebėtojo 
fotografas iš esmės skiriasi tuo, 
kad ir be judesio jis išlieka aky-
lu medžiotoju. Jo žvilgsnis nėra 
tingus ir nedėmesingas. Prie-
šingai – fotografas atidžiai seka 
situaciją, atsižvelgia į šviesą ir 
nuolat, net tuomet, kai nespau-
džia užrakto mygtuko, mintyse 
renkasi tinkamiausias nuotrau-
kai akimirkas. 

Toks žvilgsnis gali sukurti nuos-
tabos jausmą net ir ribotoje, at-
rodytų, gerai pažįstamo miesto 
erdvėje – R. Ščerbauskas, foto-
grafuodamas Kaune, vis toje pa-
čioje, jo sumanymui tinkamoje 
vietoje, įamžino beveik tiek pat 
įvairių praeivių, kokius žinomi 
gatvės fotografai atrasdavo di-
džiausiuose pasaulio miestuose. 
Kita vertus, žiūrovas, sutapatin-
damas savo žvilgsnio perspek-
tyvą su fotografo, vis dėlto turi 
lemiamo pasirinkimo laisvę: jis 
gali įžiūrėti konkrečias detales, 
atpažinti jose laikotarpį ir žmo-
nių charakterius arba mėgautis 
kone abstrakčiomis šviesių ir 
tamsių tonų kompozicijomis, 
kurias fotografijose nupiešė 
miesto gatvės praeivių judesys. 

Teksto autorius  
Tomas Pabedinskas

Nuotraukos iš serijos NU URBAN, pri-
statomos „Nemuno“ skaitytojams, buvo 
pastebėtos ir įvertintos internetinėse ga-
lerijose bei žurnaluose, apžvelgiančiuose 
viso pasaulio profesionalų ir mėgėjų ga-
tvės fotografų darbus.
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VABzDžIų žINGSNIAIS pASKUI RAMŪNą MOTIEKAITį
zITA BRUžAITĖ 

muzika

Kartais prie knygos, paveikslo ar nudilusio 
namo kampo mus priveda atsitiktinumas, o 
kartais idėjų pamėtėja ir pasirinkimų link nu-
kreipia aplinka. Pasirinkimai mus lydi visą gy-
venimą, o kūrybos pradžioje jie autoriui nejučia 
tampa įkvėpimo šaltiniu. Tokie apmąstymai pri-
vedė prie kompozitoriaus Ramūno Motiekaičio 
muzikos ir jo estetinio pasaulio. Antai kūriny-
je „Light on Light“ (2004) trombonui ir stygi-
nių kvartetui, trumpai anonsavęs muzikinės 
kompozicijos „įrankius“ (aktualesnius muzikos 
profesionalams ar tyrėjams nei klausytojams), 
jis ieško gilesnių kūrybinės gijos užuomazgų, 
klausdamas: „... Kokie dar būtų inspiracijos šal-
tiniai ir potekstės? Arabiškų rašmenų tatuiruo-
tė ant vieno atsitiktinai sutikto žmogaus peties, 
pašnabždėjusi šį pavadinimą? Pirmapradis šal-
tinis, šviesa, virstanti daugiaplaniu, fragmen-
tišku mirgėjimu? Ar noras virtuoziškesnės, 
aktyvesnės ir tokiu būdu atlikėjus bei publiką 

maloninančios muzikos?”1 Ką byloja minėtų 
klausimų tirados? Tai, kad atsakymai visada sly-
pi kažkur „aplink tiesą“. Supranti, kad nė vienas 
jų, vos tik įgarsinamas žodžiais, nėra tikslus ar 
baigtinis, o tik bandantis įsirėminti labiau ap-
čiuopiamais prasmių ženklais. 

Jei pereidami prie R. Motiekaičio muzikos pasi-
ryžtume trumpam atsiplėšti nuo visur mus ly-
dinčio hedonistinio fono ir jaustume nenumal-
domą naujų bei netikėtų pažinimų alkį, drįsčiau 
teigti, kad R. Motiekaitis ir jo sukurti muzikos 
puslapiai būtų taikliausias šūvis, lemiantis nau-
jus (ar tiesiog – rečiau eksploatuojamus) poty-
rius mūsų girdėjimams. Taigi kokie klodai slypi 
šio autoriaus muzikoje, dėl ko dabarties žmogų 
kalbinčiau eiti paskui jį? 

Žmogiškasis su formaliais akcentais R. Motie-
kaičio pristatymas galėtų atrodyti maždaug 
taip: išsilavinęs, neskubantis judėti ir kalbė-
ti, mąstymą pasitelkiantis kaip neišvengiamą 
mankštos formą, todėl pasveriantis kiekvieną 
žodį ar mintį (net, regis, visiškai buitiniuose 
pokalbiuose), mėgstantis su bičiuliais ar pro-
fesionalais giliai panardyti „būties“ temomis; 
kompozitorius mokėsi chorinio dirigavimo 
Vilniaus konservatorijoje, studijavo kompozi-
ciją Lietuvoje ir Norvegijoje, 2011 m. Helsin-
kio universitete apgynė daktaro laipsnį, pelnė 
Japonijos švietimo ministerijos paramą, dirbo 
tyrėju Musashino muzikos akademijoje Tokiju-
je, vėliau – Nanzano religijų ir kultūrų institute 
Nagojoje (Japonija). Bendrystė su poetais, daili-
ninkais, šiuolaikiniais vizualistais R. Motiekaitį 
ne kartą atvedė iki ypatingų suartėjimų tarpsri-
tiniuose projektuose (Baltijos šalių bienalė 
„ArtGenda’98“ Stokholme) ar unikalių kompo-
zicinių sprendimų (multimedinis kūrinys „Mano 
iliuzijos garsas“ (2006) pagal Algirdo Dausos ir 
Almanto Grikevičiaus filmo „Jausmai“ atrinktus 
kadrus; įgyvendintas kartu su vaizdo meninin-
ku Pauliumi Sluškoniu kameriniam ansambliui 
ir vaizdo projekcijai), paskatino rengti bendrus 

1  Autoriaus citata iš kompaktinės plokštelės Ramūnas Motie-
kaitis | the music of silence things bukleto. Lietuvos muzikos 
informacijos ir leidybos centras, 2010.

projektus su skulptoriumi Eimantu Ludavi-
čiumi „Mobile 9“ (1997) elektronikai ir garso 
skulptūroms. Be to, R. Motiekaitis – iškiliausių 
tarptautinių festivalių, kompozicijos seminarų 
pas šiuolaikinės muzikos korifėjus Helmutą La-
chenmanną ir György Kurtagą dalyvis.

Menas ir jo teorijos, muzikos kompozicija, este-
tika, istorija, filosofija, lyginamieji Vakarų ir Rytų 
diskursai – tai R. Motiekaičio veiklos aprėptys. Jį 
derėtų pristatyti kaip kompozitorių, humanita-
rinių mokslų daktarą, muzikologą, pelniusį dau-
gybę premijų, apdovanojimų, iki kaklo panirusį 
į egzistencinių klausimų-atsakymų keliones, 
nuolat besimokantį iš kitų patirčių, knygų ir 
realių gyvenimų bei mokančio kitus bent trijo-
se aukštosiose Lietuvos mokyklose – jauniems 
žmonėms jis brėžia muzikines, filosofines, Va-
karų, Japonijos ir Rytų Azijos meno bei muzikos 
estetikos kryptis.

R. Motiekaitis priklauso nedideliam muzikos 
kūrėjų būriui, savo darbais neigiančiam XIX am-
žiuje išsikerojusias koncertiškumo nuostatas. Fi-
losofinė pažiūra į garsą, jo tylų skleidimąsi, dar 
tykesnį prigludimą prie gamtos, namų aplinkos 
kompozitoriui tampa svarbesnė nei logiška kū-
rinio dramaturgija, baigtumas, klausytojų laukia-
mos kulminacijos ar suprantamos ir nuspėjamos 
ausiai melodijos, harmonijos. Atsigręžimą į tylą, 
piano dinamikos įvairovę, prislopintus ar vieną 
nuo kito nutolusius garsus ir jų pasklidimą er-
dvėje jis ne kartą yra įvardijęs viešumoje ar už-
kodavęs tarp eilučių savo kūrinių pristatymuose: 
„Visada mėgau klausyti ir stebėti iš didesnio ats-
tumo. Tarsi būtų grojama bažnyčios gilumoje ar 
mus pasiektų tolimas žolės šlamėjimo, paukščių 
ar jūros garsas. Visada norėjosi, kad muzika būtų 
ne erdvę užvaldantis, monumentą joje pastatan-
tis, bet didesnę, ją apgaubiančią erdvę atverian-
tis menas. Erdvę, į kurią įsiklausome ir įsiklausy-
dami jai priklausome...“2 

Tyla jo muzikoje yra tokia pat svarbi (gal net svar-
besnė) kaip mums sodrus ir visą kūną užliejantis 

2  Ten pat.

Ramūnas Motiekaitis. Eugene Woo nuotrauka

atveju R. Motiekaičio muzika ištirptų daiktiško-
je visumoje, o mes būtume suklaidinti, nega-
lėtume jos pasiekti. Kompozitoriaus kūriniams 
vienareikšmiškai tiktų ne koncertų salių aplin-
ka, aplodismentai, kurie akimirksniu sugriautų 
tik ką išsiskleidusio garso (ne kūrinio) piramidę, 
o tylos kambariai – tokie 2009 m. kultūros sos-
tinės programoje veikė Lince (Austrija). 

R. Motiekaičio muzikinė kūryba – tai šnabždan-
čios, skaidriai byrančios zonos. Kompozicijoje 
„Tylinčių daiktų muzika“ (1999) styginių orkes-
trui vos girdimas Richardo Wagnerio Tristano 
ir Izoldos įspūdis priartina prie įsivaizduojamo 
pastovumo, vadinamo tonika, – jį, regis, vos 
pagautą, „nuplauna“ nauja garsų banga. Tokią 
muziką lengvai gali sutriuškinti po kūrinio nu-
skambėję aplodismentai. Todėl R. Motiekaičio 
opusams netinkamas klasikinis sonatos apdaras 
arba pakylėtai, jausmingu balsu besiplėtojanti 
drama. Jo muzikinės partitūros – tarsi švarus 
vizualinis fonas, labai gali būti, kad ateities vi-
zionieriai jas siūlys klausyti akimis, t. y. skaitant 
partitūrą. Per drąsu būtų teigti, jog šiandien ga-
lima atskleisti ar aiškiai apibrėžti R. Motiekaičio 
vedamas linijas. Poezija ir paslaptis kol kas yra 
nekintama kompozitoriaus formulė, kurią jis 
vengia ryškinti. Žinodamas, kaip atsargiai auto-
rius dėlioja žodžius, jauti, kad jam žodžiai – kaip 
sunkiasvoriai daiktai: kuo jų daugiau – tuo dau-
giau nepataikymų ir netiesos. 

Pasak M. Heideggerio, gyventi poetiškai reiš-
kia būti „gamtos piemeniu“8, tad R. Motie-
kaitis, šiandien gyvenantis ir dirbantis ne tik 
kūrybinius, bet ir labai tolimus menininkui 
darbus, yra labiausiai šį apibūdinimą atitin-
kantis viduriniosios kartos muzikos kūrėjas. 
Dažnai, o gal ir nuolat, toldamas nuo žmo-
gaus dvasią jaukiančių įvykių ar priverstinio 
skubėjimo, muzikas užgroja švelnaus ir kiek 
mistiško tembro tradiciniu japonų kilmės 
instrumentu – šiakuhačiu (fleita). Nors teisin-
giau derėtų sakyti – „mankština protą ir gir-
dėjimus“. Ne didelėms žmonių auditorijoms, o 

8  Martin Heidegger. Letter on Humanism (1947).

orkestro tutti griaudėjimas. R. Motiekaičio kūrinių 
kulminacija – pauzė, begarsė plynė arba vienas 
nuo kito atitolę ir neskubriai byrantys garsai. 
Kompozicijose „Tylinčių daiktų muzika“ (1999) 
styginių orkestrui, „Vasaros psalmė“ (2001) altui ir 
violončelei, „Pušų klausymasis“ (2005) fortepijo-
nui ir violončelei bei daugelyje ankstyvųjų ir da-
barties kūrinių tylos idėjos R. Motiekaičio natose 
aiškiai įskaitomos, čia nesisvaidoma beprasmiais 
garsais – ženklais. Violončelininkas Rimantas Ar-
monas, grojęs kompoziciją „Pušų klausymasis“, 
pastebėjo, kad R. Motiekaičio paprastumas yra 
nepaprastas, tokį kūrinį ne bet kaip „padėsi“ (pro-
gramoje). Anot R. Armono, iškiliausios romantinės 
partitūros su jose esančiomis virtuozinėmis už-
duotimis atlikėjui gali būti lengviau įveikiamos 
nei Ramūno tyla. Čia kažkodėl iškilo jau gerokai 
primirštas ir vis naujai interpretuojamas kalambū-
ras apie Wolfgangą Mozartą, kurį tėvas Leopoldas 
bandė fiziškai pripratinti prie skardaus trimito 
garso, nusitaikydamas tiesiai į mažąjį kompozito-
rių visu jo garsu. Nors R. Motiekaitis, kaip ir mes, 
gyvena stipriai įvibruotame garsiniame lauke, ma-
nau, tokia mocartiška patirtis, rėksmingas staigu-
mas, šaižus juokas, triukšmas ir šiandien jį galėtų 
stipriai sutrikdyti. Ant pirmosios (kol kas – vienin-
telės) autorinės R. Motiekaičio kompaktinės plokš-
telės yra nuoroda, kaip klausytis jo muzikos: „Kad 
skambesys atitiktų autoriaus sumanymą, klausan-
tis šio CD siūlome neatsukti garso stiprumo iki 
galo, bet nustatyti jį per vidurį ar dar žemiau.“3

Mikrobiologiniai atšvaitai, kaip tylos estetikos 
sinonimai, įprasminti 10-čiai akordeonų skir-
tame kūrinyje „Žaliasis spengesys“ (2013), ku-
riame skleidžiasi mažiausių augalų garsai, sim-
foninio orkestro kūrinyje „Vabzdžių žingsniai“ 
(2011) – dviejų keturių garsų žingsniais „matuo-
jami“ vabzdžių sparnai ir jų keturios kojos. Ry-
tietiškais atspalviais pasižymi ankstyvieji R. Mo-
tiekaičio opusai, tapę keliaprasmiais meniniais 
rezultatais. Tokie būtų „Mobile“ kūriniai – savo-
tiškas ciklas tuo pačiu pavadinimu, tačiau vieni 
jų svyruoja tarp muzikos ir performanso, kiti – 
tarp muzikos ir instaliacijų, užrašytos notacijos ir 

3  Ten pat.

laisvų nuorodų atlikėjams (pvz., „Mobile 8“ cho-
rinėje kompozicijoje pagal autoriaus sumanymą 
atlikėjai gali dainuoti savo pasirinktus tekstus). 
Atskiri R. Motiekaičio biografijos fragmentai, 
tarkim, gilinimasis į tolimų kraštų gyvenimo 
bei meno dėsnius, gali mums pagelbėti įminti 
jo opusų kilmę, tačiau rytietiško minimalizmo 
savybes paaiškintume ir kompozitoriaus siekiu 
asketiškai, bet daugiaprasmiškai austi nepriklau-
somą garsų kilimą, o tokį pasirinkimą iliustruotų 
vaizdinga dailininko Henri Matisso mintis: „Kai 
tapau žalia spalva, tai ne žolę, kai tapau mėlyna, 
tai ne dangų.“4 

Paklausius R. Motiekaičio kompozicijų nejučia 
apninka mintys apie šiandien aplink mus tvy-
rantį triukšmą. Daugiau kaip prieš šimtą metų 
vokiečių mikrobiologo Roberto Kocho išsakyta 
įžvalga tampa taiklia pranašyste: „Kada nors 
žmonija bus priversta nugalėti triukšmą taip pat 
ryžtingai kaip cholerą ir marą.“5 O štai vienam 
įdomiausių dabarties „triukšmo ideologų“ (noise 
experts), kitaip dar vadinamam uoliu triukšmo 
darbininku, japonų menininkui Masami Akitai 
(Merzbow, 1956) triukšmas gali būti tyla arba 
popmuzika.6 Tačiau tokių deklaratyvių pareiški-
mų išties nedaug, o nūdienos garso srauto per-
teklius mus ragina grįžti prie įdomių kūrybinių 
pavyzdžių, suteikiančių progą trumpam pabėgti 
nuo garsinės taršos: „tylieji traukinių vagonai“ 
(„quiet train cars“), „tyliosios zonos“ ar „tyliosios 
erdvės / kambariai“.7 Ir R. Motiekaitis vis atve-
da į tas tyliąsias zonas... Po tokio įterpinio jo 
muziką tiktų vadinti ne tik asketiška, poetiška, 
paslaptinga, bet ir ekologiška bei pabandyti 
pasiginčyti dėl mums siunčiamų rekomendaci-
jų: „...muzika galėtų būti kaip akustinis fonas, 
puošmena, dekoracijos elementas, pakabintas 
ne labiausiai matomoje vietoje.“ Autorius daž-
nai užsimena apie foninę ir neįpareigojančią 
savo komponuojamų garsų prigimtį, bet tokiu 

4  Šaltinis: http://www.henri-matisse.net/quotes.html

5  Todd M. Silence’s Loud Goodbye.

6  Shryane J. Evading do-re-mi: Destruction and utopia: A study 
of Einstürzende Neubauten, 2009.

7  http://www.linz09.at/en/presse-download/detail-2136609.html
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Akustinis prieglobstis – „tylos salė“ – buvusiame kino teatre „Ruhepol Centralkino“ Lince, Austrijoje 
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gamtos visagalybei.. . Kompozitorius išpažįsta 
tylą kaip prasmingiausią garsinį ženklą, be-
reikšmiais garsais neapkrauna aplinkos, todėl 
paskui jį reikėtų sekti tylesniais nei vabzdžių 
žingsniais.. . Todėl kalbinčiau eiti paskui jo 
muziką.. . mokantis iš naujo klausyti ir girdėti. 

„Jei kas paprašo paklausyti muzikos, dažniau-
siai duodu šį seną, brangų, bet techniškai ne-
įspūdingą kūrinį.“ Taip R. Motiekaitis pristato 
1997 m. sukurtą „Noktiurną“ fortepijonui – nak-
ties muziką ambiento dvasia. Galima įsiklau-
syti į autoriaus siūlymą ir nuo „Noktiurno“ 

vabzdžių žingsniais pradėti kelionę su jo kūri-
niais: „Tylinčių daiktų muzika“, „Light on Light“, 
„Intermezzo / Kinas“ (2007) smuikui, violon-
čelei ir fortepijonui, kur sekundų žingsniais ir 
tonų girliandomis slydinėjama aukštomis nato-
mis, su stabtelėjimais garsai išauginami tik iki 
mf (vidutinio garsumo) nuorodų...

Jei tokia piligriminė kelionė pradžioje pasirody-
tų per sunki, siūlyčiau susidaryti tylos estetikos 
grojaraštį. Derinkite kuo įvairesnius stilius, ins-
trumentus. Pagarbiai nusilenkę istorinei Johno 
Cage’o 4’33’’ tylos kompozicijai, pratęskite su 

Klauso Schulze’s „Irrlicht“, Briano Eno „An En-
ding“, Michaelio Bublé atliekama „Always On 
My Mind“, Mortono Feldmano „Intermission 6“ ir 
užbaikite R. Motiekaičio poetiškais (vietomis – 
net labai garsiais) septynių fleitų švilpesiais 
„Woods-Winds--Waters-Winters----Windows“. 
Pabandykite pratęsti, papildyti ir pasimėgauti...

muzika

Apie muziką ir dailę viename asmenyje pradėti 
kalbėti (o gal atvirkščiai – nekalbėti?) galima nuo 
garsiojo mūsų tautiečio Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio laikų – nuo tada, kai jis muzikoje (sim-
foninėse poemose) pabandė prabilti vaizdais, o 
tapyboje (prisiminkime sonatas) – garsais. Regis, 
būtent toks probleminis-diskusinis laukas yra 
kur kas derlingesnis, duodantis daugiau nau-
dos, nei marškinių plėšymas ant savųjų krūtinių 
giriantis, kad MKČ dėka esame pirmieji abs-
trakcionistai tapyboje, „apdėję“ net patį Vasilijų 
Kandinskį. Iš tiesų – prisiminus, kad dar XVI a. 
pradžioje, kai Albrechtas Düreris nupiešė savo 
sapną – absoliučiai abstrahuotą kompoziciją, ar 
XIX a., Gustavui Moreau virpančiais potėpiukais 
„išaudus“ ne vieną ne-figūratyvinį peizažą ar 
mitologinę sceną, ginčytis dėl abstrakcionizmo 
pirmystės yra tuščias laiko gaišimas...

Bet grįžkime prie muzikos ir dailės vienovės. 
Mano laikais (kalbėsiu kaip koks senukas apie 
dvidešimties metų senumo įvykius), praeito 
amžiaus paskutinįjį dešimtmetį, bent jau tarp 
Vilniaus dailės akademijos dailėtyros studentų 
(prisimenu ne vieną tokį) buvo populiaru kal-
bėti apie menų sintezę, apie kelių meno sričių 
susiliejimą į vieną neišraizgomą derinį. Kai kas 
net rašė darbus – diplominius, kursinius ar bent 
referatus. Jau tuomet tai atrodė šiek tiek nai-
voka. Nes negali būti nieko naiviau, kaip kal-
bėti apie savaime suprantamus dalykus. Antai 
barokinėse bažnyčiose kokie nors jėzuitai, ka-
malduliai ar karmelitai tai yra realizavę labai 
seniai ir be didesnių teorinių pompų. Svarstau: 
kodėl taip buvo? Turiu omenyje tą tarp jaunųjų 
kolegų vykusį menų sintezės eskalavimą. Tur-
būt tiesiogiai ir netiesiogiai tai sąlygojo šiuo-
laikinio meno konceptualizavimasis (Lietuvoje 
tai buvo kažkas tokio – ir kažkodėl aprobuota 
vien kaip „Zapkaus mokinių“, „Emisijos kartos“ 
privilegija) ir žanrinių ribų nykimas. Beje, termi-
no „tarpdiscipliniškumas“ anuomet niekas per 
daug netransliavo, masiškai jis pradėtas vartoti 
truputėlį vėliau. Ypač didelę įtaką darė ir „nau-
jųjų laukinių“ bei Vienos akcionistų populiaru-
mas – vokiečių ir austrų menininkams (bent jau 
mums tai buvo labai žinoma...) santykis tarp 
tapybos ir muzikos arba dailės ir teatro priminė 

stalo teniso žaidimą: būtina jo sąlyga – turi da-
lyvauti du žaidėjai. Tik tuomet pasidaro ping-
pong (priešingu atveju tebūna ping arba pong). 

Kiekvienas performatyvus ar instaliatyvus 
meno kūrinys, „kabindamas“ bent porą iš juslių 
(regą ir klausą), labai aiškiai sintezuoja dailę 
(vaizduojamąjį meną) ir garsą (muziką). Prisi-
minkime kad ir Vladimiro Tarasovo instaliaci-
jas. Galbūt negalima jo vadinti vienu iš pirm-
takų, tačiau bent jau šiuolaikiniame Lietuvos 
mene jis neabejotinai yra vienas pirmųjų. Taip 
pat grupės „Post Ars“ performansai, instaliaci-
jos, hepeningai... Paskui pasipila ir žali lapai, ir 
geros blogybės, ir jansai bei mažrimai, ir daug 
daug kitų. Norint visus juos išvardyti ir apibū-
dinti reikėtų rašyti atskirą performatyvaus Lie-
tuvos meno istorijos studiją.

Tačiau visa tai galima „suskliausti“ į kur kas 
siauresnę problematiką ir atkreipti dėmesį į 
tuos TAPYTOJUS ar TAPYTOJAS, kurie savo kūry-
binėje strategijoje panaudoja tam tikrus muzi-
kinius aspektus, arba – įmanomas ir atvirkštinis 
variantas – MUZIKANTAI, MUZIKANTĖS, savo 
kūryboje besiremiantys vizualumu. 

Pavyzdžių galima aptikti ne vieną. 

Štai keli epizodai. Taktiniu muzikos panaudoji-
mo vaizdiniame mene pavyzdžiu galima laikyti 
Kęstutį Lupeikį ir jo gestiškai laukinę, monoch-
romiškai architektūrinę tapybą. Bent jau vienoje 
iš naujausių parodų tuos performatyviu juslin-
gumu tvinkčiojančius darbus (žiūrovas visomis 
savo odos poromis gali justi teptuko, šepečio 
prisilietimus ir nubraukimus drobiniame baltai 
gruntuotame paviršiuje – toks tad tas performa-
tyvumas...) garsais parėmė ir sustiprino roko kla-
sikos (na, „Black Sabbath“, „hendrixų“ etc.) akor-
dai, skambantys kaip fonas ir neišvengiamybė. 

Strategiškai muzikalųjį sandą savo kūryboje var-
toja Irma Leščinskaitė. Viena vertus, abstraktu-
mą, abstrakciją, abstrakcionizmą analizuojanti 
jos tapyba (tik kartais galbūt tai atrodo pernelyg 
sugalvota, netgi pritempta) komponavimo prin-
cipais yra muzikali. Čia, žinoma, galima šiek tiek 

menas

ApIE MUzIKą IR TApYBą VIENAME ASMENYjE
VIDAS pOŠKUS

šoktelėti į šalį ir pasamprotauti, kad bet kurioje 
gerai sukomponuotoje tapybos drobėje yra mu-
zikalumo. Ar ne muzikalūs Arvydo Šaltenio arba 
Ričardo Povilo Vaitiekūno paveikslai? Ten viskas 
juda, virpa, plevena muzikinės logijos ir garsinių 
potyrių pagrindu (o kur dar spalvos indėlis)... 
Kita vertus, kolaboruodama, bendradarbiauda-
ma su kompozitoriais ir muzikantais – Linu Rim-
ša ar Viktoru Paukšteliu – I. Leščinskaitė tartum 
veikia dviem frontais: ji ir tapo, ir muzikuoja. Kal-
bame apie galutinį rezultatą bei efektą. Bent jau 
aš nemėgstu „interaktyvumo“ sąvokos (šį termi-
ną pasičiupę originaliomis idėjomis niekuomet 
nepasižymėję nacionalinio ir periferinio statuso 
tautiniai muziejai), tačiau apeliuojama būtent į 
tai. Inovatyvios technologijos tarsi stiprina jusli-
nį poveikį (nors, manau, geresnį biudžetą turintys 
reklaminiai projektai, tarkim, vaizdelių rodymas 
ant Vilniaus katedros fasadų Kalėdų laikotarpiu, 
visuomet aplenkia individualius, tokių galimybių 
neturinčius menininkų sumanymus). Panašiai 
elgiasi ir Sigitas Staniūnas: ne viena jo paro-
da – jungtinis aliejinių paveikslų, gitarinės im-
provizacinės muzikos ir nusigrimavusių aktorių 
konglomeratas. Būsiu bjaurus, tačiau tiek Irmos, 
tiek Sigito atvejais man įdomesnė tapyba. Ma-
nau, pataupyti linkusi Lietuvos publika tokiais 
atvejais pelno keliagubą „bonusą“ – ir paveikslus 
apžiūri, ir muzikos paklauso, ir vyno taurę (jeigu 
tai parodos atidarymas) išlenkia. 

Atvirkštinio – tapybos (vaizdo) panaudoji-
mo muzikoje (ją atliekant) pavyzdžiu laiky-
čiau V. Paukštelį. Tai universalus menininkas – ir 
pianistas (nuo muzikavimo pradėjęs menininko 
karjerą), ir tapytojas (mokęsis tapybos pas Iz-
raelyje gyvenantį Lietuvos menininką Leo Ray 
ir studijuojantis ją Vilniaus dailės akademijo-
je). Rečitaliuose V. Paukštelis, grodamas kad ir 
Sergejų Rachmaninovą, projekcijoje neretai 
demonstruoja savo kurtą tapybą. Tai iš dalies 
primena nebylųjį kiną (kai ekrane besiskery-
čiojant, sakykime, Charlie’ui Chaplinui, salėje 
muzikantas gyvai improvizuodavo pagal kine-
tinius judesius), tačiau esama ir šio to daugiau. 
Klausantis muzikos auditorijai pateikiamas ga-
tavas „produktas“ – tapyba. Kartais pamanau, 
jog man, klasikinės muzikos diletantui, to net 

26



––––  29

nereikia, nes klausydamas skambinimo savai-
me matau vaizdus mintyse, kita vertus – tai tik 
sustiprina įspūdį. Tad kodėl gi ne? Juk viskas 
žiūrovo naudai ir sveikatai, viskas dėl jo.

Belieka perfrazuoti dar 1618 m. žymiojo fla-
mando Peterio Paulio Rubenso sukurtą garsiąją 

alegorinę kompoziciją „Žemės ir vandens są-
junga“ (beje, labai muzikalų tapybos darbą), 
vaizduojančią žemę personifikuojančią Kybelę 
ir vandenims atstovaujantį Neptūną (iš kurių 
kalto ar atvirkščiai – tyro susijungimo gimsta 
šlovingas Antverpeno miestas). Tiek žemė (Ky-
belė), tiek jūros (Neptūnas) gali gyventi atskirai. 

Tačiau jiems susijungus atsiranda kas nors įdo-
maus ir netikėto. Taip ir tapybos bei muzikos 
santuoka. Galbūt tai dvi niekuomet nesusitin-
kančios akelės, bet, kai įvyksta stebuklai, gims-
ta ir visai neblogų kūdikių...

„Miniatiūra abstrakcijoje. Papildytoji realybė“ (Miniature in abstraction. Augmented reality), 
pristatojomo filmo kadras. Animacijos ir videofilmo autorė Gerda Antanaitytė. Šaltinis: Youtube

AbstrAktus Gelminis 
2013–2015
Drobė, aliejus 240 x 140 cm

AbstrAktus Gelminis (fragmentas), 2013–2015
Drobė, aliejus 240 x 140 cm

keistA pAžintis, 2014
Drobė, aliejus, 110 x 90 cm

pAvAsArio belAukiAnt, 2014
Drobė, aliejus, 120 x 109 cm

Wdm, 2013
Akrilas, drobė, 40 x 140 cm 
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Dailininkės Marcės Katiliūtės (1912–1937) atminimui

Ar sava mirtimi mirė Sapfo? Jos nenužudė vyrai. Nors vėliau, po 
kelių šimtų metų, bandė. Nupiešė šokančią nuo uolos: nemylimą ir ne-
gražią. O mes jais šiukštu netikėkim.

Kai žiūriu į savo akis – o aš dažnai matau savo akis, net nežiūrė-
dama veidrodin – jos išsiplečia, tampa bedugnės. Didelės, mėlynos akys. 
Didesnės ir mėlynesnės nei fotografijose. Ne moteriškos – žmogiškos. Aš 
visų pirma – žmogus, o tik paskui moteris.

Gaila, kad žmonės tokie mirtingi. Geriau jau mirtų visi vyrai, mo-
terys, mokytojai, valdininkai, stipendijų skirstytojai, žurnalistai, politikai, 
prezidentai, o liktų tikri, gyvi žmonės. Su jais pajėgčiau gyventi.

Žmonės mane pakelia, kai krintu. Žmonės, tikėjimas, kad yra žmo-
nių, net jeigu sėdžiu viena ir spoksau pro langą į klevo lają – žiūrėjimas 
vietoj pusryčių, cigaretė vietoj kavos. 

„Tau reikia išmokti prancūzų.“ – „Mane kviečia Paryžiun?“ – „Ne, tu 
lieki. Bet užtat galėsi dirbti muziejaus budėtoja. Tereikia išmokti prancū-
zų...“ – „Cha.“ – „Užtat nemirsi iš bado! Iš laimės dainuok!“ Dainuoju.

Vyrai yra nužudę daug moterų. Argi ne? Tolstojus nužudė Kareni-
ną. Flaubert’as nunuodijo Bovary. Shakespeare’as Ofeliją nuskandino. Kas 
dar? Reikia daugiau pavyzdžių? Jau pavargau nuo šitų trijų vardijimo.

O priemonės kokios: kaulus traiškantis traukinys, žiurknuodžiai, 
kažkokio srutų upelio vanduo... Nemylinčio vyro žodis. Visais, visais atve-
jais. Tarsi tas žodis būtų svarbiausias!

Nepamirškime vietinių atvejų: Vienuolis paskandino Veroniką. Nuo 
tos publikacijos keletą amžių lietuvės, pastojusios ir ketinančios atsikra-
tyti tiek vaisiumi, tiek savimi, bus vadinamos tuo vardu: veronikos. Atrodys 
blogas ženklas duoti šį vardą mergaitei. Nes jo reikšmė per sunki – ne-
šanti pergalę – per sunki ir skandinanti tarsi akmuo po kaklu. Nepasiduok, 
Veronika!

Mano vardas kilęs iš Marso ir šaukiasi karo dievo pagalbos. Gal to-
dėl ir kovoju: kariauju su savimi. Savimi, norinčia dar pagyventi pasaulyje. 
Jei nebūtų tos priešpriešos, jau seniai pasikorusi būčiau. Dar vaikystėje.

Gal manote, kad vaikai nesižudo?
Tiesiog apie vaikų savižudybes garbieji nedrįsta rašyti. Niekas 

tokių vaizdinių nepakeltų. Vaiko mirtį tegalima konstatuoti – pakelti ir 
mesti kaip akmenį. Kaip kietą faktą, kurio nepakeisi. 

Bet aš išgyvenau tą savo vaikystę. Motinos išdavystę – „Mūsų Mar-
cė keliauja gyventi pas motinos mamą, močiutę, abi mažai kalba – su-
tars...“ Tai laimė, kad mažai kalba, antraip iš burnos abiem kristų spjū-
viai, tiršta neapykanta, actas. Močiutės namuose išmokau gyventi be 
garso. Ir neapkęsti be garso. Ir nieko nelaukti iš savo kraujo. Ir netikėti 
niekuo, niekuo, ypač – savo gimdytojais ir nesavanaudiška meile. Kiti 
man sakydavo, jog tokiu išvarymu pasireiškia šilčiausi tėvų jausmai. 
„Mes tau gero norėdami darom taip, vaike. Namuose dar keturi maži. 
Keturios išsižiojusios kiauros burnos. Neturėtume kuo maitinti visų...“ 
Tikrai? Tai priežastis?

MARSELIETĖ
SANDRA BERNOTAITĖ

Pas močiutę beveik nieko nevalgiau. Tai, ką įdėdavau skrandin, daž-
nai išlėkdavo lauk, dar nespėjus nubėgti už tvarto, iki srutų duobės... 

Nesuprantu, kodėl jūs atidavėt būtent mane, vyriausiąją dukrą? 
Juk galėjau padėti jums užauginti mažuosius. Ar negalėjau? Aš juos juk 
mylėjau. Bent iš pradžių, kol būdavo dar šviežutėliai, pieniški kūdikiai. 
Matydavau, kaip godžiai jie žinda krūtį. Motinos pienas saldžiausias. Kol 
nesurūgsta.

Netikėkite motinos meile. Tokio instinkto nėra net gamtoje. Yra 
liūdesys, tiesa. Postpartum depresija. Bet tai – apie moterį, ne apie vaiko 
ir motinos ryšį. Motinos pienas saldžiausias tik kūdikiui. Tik iš pradžių. 
Paskui tyčia siekiama, kad nuo pieno susuktų pilvą. Ir lieka tik skausmas. 
Noras sugrįžti ten, kur nebuvai. Atgal į tą vandenyną, kur buvo tamsu ir 
saugu. Visa kita – pradžia tragedijos. Net jei būsi vyrų nenužudyta.

Nes mane nužudė kažkas, ar ne? Prie mano kapo iki šiol spėliojama. 
Argi ne vyrai žudikai? Ne giminės? Gal kokia, neduok Dieve, moteris?
Ne, daugiskaita: moterys. 
Tylinčios, kai kalbėti reikia, klykiančios, kai geriau patylėtų. Štai po 

langais, po mano klevu, fanfaros – dvi kaimynės varinėmis gerklėmis. Dvi 
virtuozės susikalė, lekia į orą kailių skutai, bus kiek kraujo, paskui – me-
lagingos paliaubos. Šitaip jos myli viena kitą. Joms taip gerai. Joms – tik 
ne man.

Ir Palangoje. Ak, Palanga žiemą! Tai – pragaras! Pragaro sietuva – 
kaip ir visa Lietuva – kai žiema ir nepajudėsi, kai reikia prietemoje laukti 
saulės virbalo, vėjo vidinio. Ar judesio, veiksmo – gyvenimo! Man pasodi-
no klasėje tris vaikelius – išmokyk juos rašto. O kaip gi išmokysiu? Kaip 
juos, aklus, priversiu rašyti, jeigu dar nesuvokia, kas tai yra raidė, kodėl 
ta raidė egzistuoja, kodėl per raidę bendraujame? Sėdi maži, susigūžę, 
išgąsdinti mokytojo liniuotės... Pradėjau nuo šypsenos, nuo juokų, nuo 
žaidimo. Ne, reikia, kad žmonės nuo pat pradžių viską suprastų, reikia 
nuosekliai, reikia, kad neskubėtų vien peršokti pamokas, antraip tik išlai-
kys egzaminus, bet pasiliks akli... 

Oi ne, man pasakė, ne ne, net nesvajok, tik nedrįsk. Darysi žmoniš-
kai, ne kitoniškai. Dirbsi kaip mokytoja, kaip mes. Mes tau padėsim. Mes 
žinome, ko vaikams reikia.

Iš kur jūs žinot, ko reikia? Ko reikia šitiems mažutėliams, žiemi-
niams šūdvabaliams?

Jie mane prisimins, kai jau būsiu išėjusi. Jie mane ilgai prisimins. 
Mano pabėgimas – o, atleidimas iš darbo įvyko žaibiškai – durų sugrįžti 
neatveriantis, nes durys išlaužtos su vyriais – jiems pasiliks juodu prie-
kaištu, visą likusį jų gyvenimėlį vaidensiuos pakrantėse, braidžiosiu po 
suledėjusį krantą pėdomis kruvinomis, sniege, smėly, sniege, viena, o 
galbūt ne viena.

Gal norit su manimi pasivaikščioti? 
Dabar žinau, kad jūra žiemą gražiausia. Bet anuomet ji man per-

nelyg prikišamai simbolizavo vidinį peizažą – tuštumą, suledėjimą, at-
sitraukimą nuo viso pasaulio. Ne, atkirtimą nuo viso pasaulio – nes to 
nenorėjau, tai buvo žieminė prievarta prieš mano vasarą, prieš mano 
ugnį, širdį, kuri tarsi bangos giliai po ledu niekada nenustoja dužti, o 
pasiekiamos tik paėjus ilgokai ledu Švedijos link. (Esu bandžiusi eiti. 
Ledas traškėjo. Man tapo linksma, taip linksma, kad toliau nebėjau.) 
Pabėgau iš Palangos. Ar sunku numanyti priežastį? Pabėgau, nes kitaip 
negalėjau. Kitaip nebuvo saugu tą žiemą gyventi – per daug pavojinga 
tapo ranka, kurią prieš save magėjo pakelti. Iš laimės dainuok! Dai-
nuoju.

Dar pagyvensiu, tariau sau. Suprantat? Ar galit užjausti tą, kuri 
trokšta gyventi, tiktai gyventi, o ją pasodina ant ledo ir sako: štai 
susitupėk viena, paragauk rupios duonos kąsnio, pajusk, ką reiškia už-
dirbti juodu darbu (tarsi tai būtų pirmasis kartas), tada gal atsipeikėsi, 
atsižadėsi minčių apie talentą...

Talentą. Argi buvau talentinga? 
Mane visi gyrė. Na, ne visi, bet gyrė dažnai. O man talento nieka-

da nebuvo gana. Man reikėjo pajusti savy genijaus ugnį. Degti, liepsnoti 
balta ugnimi. Tik tada. Tik tokia dingstimi gyventi. Jei nebėra ugnies – 
nerandu ir dingsties.

Tapau elgeta. Kaip kitaip gali vadintis dailininkė, pragyvenanti iš 
loterijos bilietų pardavimo. Kas ta loterija? Lyg nežinočiau. Apgaulė tai. 
Lygiai tokių alkanų, kaip ir aš, apvaginėjimas vidury baltos dienos. Tik 
man kiekviena diena – ne balta, o juoda diena. Moteris – elgeta. Reikia tai 
nutapyti. Tamsūs tonai, veidas, pajuodęs iš gėdos, atkištos rankos, delnai, 
į kuriuos pati autorė tarsi krinta ir supasi. Autorė – elgeta, neseniai atra-
dusi: norint ištverti badą, reikia užmigti, išmokti miegot alkanai.

„Tik nepriprask, – pasakė man dėstytojas. – Nepriprask taip gyventi. 
Tapsi elgeta ne tik kitiems, bet ir sau.“

Pasakė jis taip ir numirė. Kas dar tikės manimi? Kas dar išties pa-
galbos ranką?

Genijų gali pažinti tik genijus. Vidutinybės rėmė ir rems tik tokias, 
kaip jos pačios. Tai ir apie moteris. O, kur tos mano draugės, kurios rašys 
apie mane! Kodėl jos taip toli? Kodėl jos taip ilgai eina manęs link? 
Kodėl niekas nerašo, kodėl vis tyli? Per vėlu? Man jau niekada nebus per 
vėlu: čia, kur esu, nėra laiko. Todėl ir nelaukiu.

Bet laukiau kažko? Gal ir laukiau. Mylėjau ką nors? Gal ir mylėjau.
Sako, ar tik nebus Palangoje kas įvykę. Marcė bėga per lūžtantį 

ledą? Apsikabinusi pilvą, nuleidusi galvą iš gėdos? Taip miršta veronikos, 
tik ne marselietės.

Mano akys šviečia pykčiu. Neapykanta neteisybei.
„Kokia tu pagiežinga, – man sako, – kokia kategoriška – aš tavęs 

nesuprantu. Argi ne gera gyventi?“
Ne, man negera gyventi. Kodėl negalėčiau išlieti šiek tiek pagie-

žos? Mano skrandis gamina actą! Bijote tos rūgšties? Neigiamų mano 
jausmų? Tų lašų, kurie jūsų skverną pradegins? Bijote savo tamsos, kuri 
atsispindi mano akyse?

Apkirpk mane vyriškai, mielas kirpėjau. Paskusk čia, prie kaklo. Vir-
šų ilgesnį palik. Gimtadienio proga kai kas padovanos briliantino dėžutę. 
Réalisés dans Paris. Aš ten keliausiu, kai gausiu stipendiją. Vaikštinėsiu po 
Eliziejaus laukus, užsidėjusi juodą beretę, niekas manęs nepažins. Dai-
nuosiu. Širdis, atvira nežinomybei. 

Manęs nepažins. Nevaikštinėsiu. 
Mano beretė ir briliantinas po ja... Apgailėtina.
Dvidešimt ketveri. Gyvenimas dar prieš akis tau, mergaite. Kokie 

niekai. Kam taip atrodyt kvailai. Kam šitas teatras?
Juk nepakeliu netiesos, manieringos vaidybos. Neištverčiau su žmo-

nėmis, kurie moka žaisti, gyvenimą suvaidinti. Numirčiau net nuo mažy-
čio skandalo, kuris nori liesti mane. Žeidžia ne tik žodžiai, ne vien pyktis, 
nukreiptas tarsi pro šalį, ne į esybę, tik į personą. Žeidžia net žvilgsniai. 
Kiekvienas jų – karštas, gilus tarsi laumės duobė, į kurią įkritusi būsiu 
sudeginta iki kaulų saujelės.

Aš iš savęs reikalauju. Taip, reikalauju iš savęs daug, bet gaunu 
mažai. Mano darbų įvertinimas, mano vertės patikimumas ir nuojautos 

nuojautos, ir vis garsiau mintyse zvimbiantis NEGALIU tampa švininis, 
nepakeliamas. Nepakeliamas.

Jeigu ne mano dievas, jeigu ne jam tarnauti, tai kam gi?
Seniai save paaukojau tik jam, jis mane traukia, priverčia atsikelti iš 

lovos – ar kur bemiegočiau – ir eiti, ir bėgti, ir alkanaujant gyventi. 
Menas to dievo vardas yra. 
Jo žemėje nuolat vyksta karas. Per jo žemę teka mano kraujo upės, 

burnoje seilės virsta actu. Jo kare mojuoju kardu ir negaliu iš pirmųjų 
gretų pasitraukti. Padėsite man ar trukdysite – nesvarbu.

Kai kas prie mano kapo paklausė: „Kodėl neišėjai pėsčiomis į Pary-
žių, kodėl? Juk eiti geriau, negu mirti. Kodėl likai muziejuje, mokeis pran-
cūzų, budėjai ir leidai save pažeminti?“

Nežinau, atsakyčiau, tikrai nežinau. Ne, ne todėl, kad bijojau sun-
kesnio kelio. Tiesiog negalėjau. Tiesiog... Negalėti buvo sunkiau, negu 
kelionė, negu ėjimas pėsčiomis tūkstantį kilometrų, nakvojant pakelėse, 
valgant saują virtų pupelių kišenėje. Todėl pasirinkau kitą kelią, pasirin-
kau totalinį negalėjimą.

Kai kas tuo vis tiek netiki. Panieka jų akyse. Netikėjimas vyrų. Išreiš-
kiamas moterų pusėn. Manęs vadinimas moterimi.

Dabar suprantu: nepažinojau pasaulio. Juk nebuvau iškišusi nosies 
iš savo kaimo. Iš kur galėjau žinoti, kad žemė apvali, o pasaulis tikrai tarsi 
genys margas? Ir kad būna vyrų, kurie yra žmonės? Kurie mus, moteris, 
laiko taip pat žmonėmis? Per vėlu sužinoti, kai prieš akis ištuštinta acto 
taurė stovi ir šaiposi iš tavo agonijos, o stiklo burbuliukai – kipšų akutės.

Galėjau parašyti raštelį: „Noriu, kad moterys jaustųsi lygiai su vy-
rais garbės vertomis.“ Mirštu už moterų garbę. Ar galima taip?

Nespėjau, neparašiau, nepalikau. Nesakykite, kad išėjau bepras-
mingai. 

Išėjau – sava mirtimi. Neištvėrusi savo skausmo. Man atrodo, gera 
žinoti, kodėl išeini. Gera rinktis tai, ko kiti tau už visą pasaulio – svetimą – 
skausmą neduotų.

Man jau vaikštant Eliziejaus laukuose pranešė, kad po mirties ta-
pau apdovanota. Davė man aukso medalį. Paryžiuje. Ak.

Priedainis. Priedainis. Priedainis.

Eulogija: „Mirė pernelyg jauna, pernelyg talentinga (bet, pastebė-
kim, ne geniali), mirė, palikusi daug darbų ir eskizų, išklojusi ant muzie-
jaus budėtojos stalo gyvenimą – tarsi šedevro eskizą. Ar mes kalti, argi 
mes kalti, kad palikom ją vieną, ir mergaitė šitaip skausmingai išėjo? 
Taip, ponai ir ponios, mes esam kalti!“

Kalti, nekalti... Jūs irgi mirsite vieną dieną. Nuo acto, nuo skardžio, 
nuo traukinio, nuo infekcijos ar tiesiog nukritę nuo lovos. Mirs ir tie, kurie 
verkė prie mano kapo, ir tie, kurie pirko mano loterijos bilietus, ir tie, 
kurie sau pasiskyrė stipendiją ir kelionę Paryžiun, ir tie, kurie niekada 
taip ir neištiesė rankos elgetai didelėmis mėlynomis akimis. Mirsit ir jūs, 
žiūrintieji į mano blunkantį autoportretą.

Kai būsite Eliziejaus laukuose, ponai ir ponios, išgerkite taurę – į 
mano sveikatą!

ir tegu orkestras tūkstančiu stygų
ir vienadieniai paukščiai bent vieną dieną 
bent vieną valandą, vieną minutę 
dainuoja apie mane
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Tapytojas, grafikas ir neprilygstamas kulinaras Naglis Baltušnikas – šiuo-
laikinis dailininkas, kurio instrumentų arsenale rasite ne tik pieštukų, 
teptukų, dažų, emalio, mozaikos plytelių, šviesos instaliacijų, statybinių 
medžiagų, bet ir adatą su siūlu. Jis nuolat keičia priemones ir techno-
logijas, kuriomis kuria. Ir jam labai svarbu žaisti kūrinių formomis bei 
koncepcijomis. Intriguoti, ironizuoti, šokiruoti, išmušti iš vėžių – keli in-
gredientai, kuriais Naglis paskanina savo kūrybos patiekalus. Menininko 
perfekcionizmas atsiskleidžia skanaujant iš smulkiausių detalių kruopš-
čiai kuriamą jo urbanistinį peizažą, kuriame suguldyta įvairiausių mus 
supančių ženklų sistema – nuo instrukcijų, perspėjimų, draudimų iki pik-
seliais šviečiančių brūkšninių kodų.

Naujojo tūkstantmečio pradžioje dailininkas meno gurmanams pristatė 
seriją darbų, sukurtų emalio ant metalo technika. Mažo formato baltai 
emaliuotos plokštelės, ant kurių vaizduojamos figūros, objektai ir kokią 
nors žinutę pranešantys užrašai – puikus meno be ribų arba ribinio meno 
pavyzdys. Realistiniai vaizdai, sukurti vintažine maniera, tikros istorijos, 
minimalus, bet kiekvienam suprantamas žodynas ir taikomasis lentelių 
pobūdis trikdo mėginančius N. R. Baltušniką priskirti kokiam nors meno 
laukui. Stebinčiam šiuos dailininko pokštus tūlam žiūrovui-nemenininkui 
kyla daugybė klausimų. Argi tai menas? Tai – humoras? Iš ko jis juokiasi? 
Ką jis tuo norėjo pasakyti? Kam tų lentelių reikia? Kodėl jis liejo emalį, o 
ne piešė? Jei tai menas, kodėl jis prisuktas varžtais?

NAGLIS RYTIS BALTUŠNIKAS

ekvilibristikA, 2004
Metalas, emalis, 40 x 30 cm 

ŠAukiA, 2005
Metalas, emalis, 40 x 30 cm 

lAzdA, 2005
Metalas, emalis, 15 x 60 cm

dailė

remember! cHristmAs is not A GAme!, 2004
Metalas, emalis, 40 x 30 cm 

Tuos klausimus ir mėginančiųjų atrakinti meną kaip filosofinę kančią sutri-
kimą dailininkas nujaučia. Ir tai greičiausiai jam suteikia dar daugiau azar-
to kurti taip, o ne kitaip. Juk viena meno funkcijų ir yra sutrikdyti, priversti 
suabejoti, kelti klausimus, stoti akistaton su savimi. Ką iš tiesų daro N. R. 
Baltušnikas, į jokias abstrakcijas, „giliamintiškumo“ ūkus ar „dvasinių gelmių“ 
paslaptis nenardindamas savo darbų? Jis tiesiog parodo tai, kas yra. Žmogus, 
susidūręs su realiais vaizdiniais, kurie jį supa tikrovėje, dažnai jų nepastebi, 
ignoruoja, nesusimąsto: kas tai, kam tai, ką tai reiškia? Tik menui suteikta 
prabanga realybę išdidinti, iškelti į apžiūrimą plokštumą, sustabdyti einan-
tįjį ir jį sutrikdyti, kitaip tariant – sujaudinti. Sustojęs ir pamatęs realybės 
gabalą, išplėštą iš kasdienos rutinos ir perkeltą į parodos salę, žiūrovas ima 

abejoti savimi. Juk tai, ką mato, yra absurdas. Jam kyla klausimas – ar menas 
nori parodyti kažkokį absurdą? Ne, menas parodo tavo gyvenimą, tavo aplin-
ką, kurioje tu gyveni ir sukiesi voverės rate nematydamas, neklausdamas. 

Tikėtina, kad šis kikenantis dailininko N. R. Baltušniko braižas lietuviams 
yra kiek sudėtingas. Nes humoras nėra stiprioji mūsų pusė. Bet galėtume 
pasistengti. Juk visada geriau pasistengti tapti geru kulinaru, negu likti 
bulvių traškučių valgytoju iki gyvenimo pabaigos. 

Teksto autorė Erika Drungytė

GiVE mE, 2004
Metalas, emalis, 30 x 40 cm

tAke it, 2004
Metalas, emalis, 30 x 40 cm

WAit for siGnAl,2007 
Metalas, emalis, 30 x 40 cm

XXX, 2005
Metalas, emalis, 30 x 40 cm
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tHe sky, 2005
Metalas, emalis, 30 x 40 cm

testAs, 2008
Metalas, emalis, 60 x 15 cm 

AŠ, 2007
Metalas, emalis, 40 x 30 cm

dailė

stArke frAuen, 2004 
Metalas, emalis, 40 x 30 cm

motHerdotHer, 2005
Metalas, emalis, 30 x 40 cm

GimnAstės su kAmuoliAis, 2005
Metalas, emalis, 30 x 40 cm

tHe Amberlife, 2006
Metalas, emalis, 40 x 30 cm

not deep, 2006
Metalas, emalis, 40 x 30 cm 
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––––  37televizija

Žurnalistas, prodiuseris, režisierius, scena-
ristas, kultūrinių TV laidų autorius („Lankos“, 
„Alchemija“, „Snobo kinas“, „Pasivaikščiojimai“, 
„Mano kiemas“, „Vakarų efektas“, „Panikos kam-
barys“), filmų garsintojas, VDU docentas, pro-
jekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ 
Mito skyriaus vadovas, rašytojas, poetas… Jeigu 
reikėtų sumaketuoti vizitinę kortelę RYČIUI 
ZEMKAUSKUI, visos veiklos tiesiog netilptų jos 
averse, nebent 5-ių punktų šriftu. Pamėginkim 
pažvelgti anapus TV ekrano: kas ir koks yra 
žmogus, prakalbinęs ir atskleidęs mums tiek 
daug kultūros veidų ir reiškinių.

pasivaikščiokim, ryti, po tavo kiemą. 
koks jis? kas kultūros lankose yra tavo 
daržas ir ne tavo daržas?

Pirmiausia – aš žurnalistas. Matau pasaulį žur-
nalistiškai, esu labai smalsus. Taigi visas kultū-
rinis ir socialinis laukas tampa mano teritorija 
(nemėgstu žodžio „daržas“), mat žurnalisto rei-
kalas yra visur kištis ir klausti „kodėl?“ Žurnalis-
tas šiaip jau turi jus vienu metu žavėti ir erzin-
ti. Kažkada, prieš dvidešimt metų, dar kuriant 
„Lankas“, vienas žmogus piktinosi, kad nėra nė 
vienos laidos apie baletą. Nutariau paerzinti. 
Sakau, nepatinka jis man. „Tai dėl to, kad jūs 
nieko apie jį neišmanote“, – atšovė pasipikti-
nęs žmogus, baleto artistas. Pas mus tebelikęs 
idiotiškas sovietmečio reliktas – manoma, kad 
žurnalistas privalo išstudijuoti sritį, t. y. baleto 
atveju, nežinau... gal sugebėti padaryti kokius 
penkis „fouette“. Tai absurdas. Žurnalistas turi 
išmanyti žurnalistiką ir komunikaciją. 

Mano kompetencija yra kurti TV laidas ir jos 
privalo būti įdomios kiek įmanoma platesnei 
auditorijai. Visa kita – ne mano darbas. Kurda-
mas laidą apie, pavyzdžiui, J. Basanavičiaus ner-
vų krizę ir jo snobizmą, aš neprivalau skaityti 
istorikų veikalų. Turiu žinoti, kokie specialistai 
juos skaitė ir gali mane konsultuoti, kas man 
duos interviu, taip pat turiu susitelkti į laidos 
dramaturgiją, rasti patrauklios vaizdo medžia-
gos šaltinius ir paruošti klausimus atsižvelgda-
mas į konsultantų patarimus, bet kartu ir gal-
voti apie žiūrovą. Ir dar, jeigu esu kadre, turiu, 

kiek įmanoma su mano skurdžiu prigimimu, 
gerai atrodyti. 

Jei nori būti geras žurnalistas, patarčiau metus 
studijuoti Aristotelį, metus – popmuzikos isto-
riją (ypač aukso amžių nuo „The Doors“ iki „Nir-
vana“), metus – britų aktorystę, metus – Froidą 
(Sigmund Freud) ir jo mokinius, metus gyventi 
Italijoje, kad išsiugdytum skonį aplinkai ir gy-
venimui, o likusį laiką leisti mieste, tarp žmo-
nių, mokantis bendrauti, suprasti, atjausti. Dar 
būtina dalyvauti socialiniuose tinkluose, nes, 
kol kas nors išjungs elektrą, pasaulį valdys in-
ternetas. 

dvidešimt treji metai televizijoje – rim-
tas bagažas, leidžiantis peržvelgti, ką 
sukaupei per tuos metus ir kodėl būtent 
tai. Atsitiktinumas ar pasirinkimas – tavo, 
ką tik diplomuoto germanisto, kūrybinio 

kelio pradžia lrt kauno redakcijoje? 
Čia gimė laidos „septintasis kontinen-
tas“ (1994), „Atsargiai – reklama!“, „sep-
tynios kauno dienos“ (1995). tikiu, kad 
supratimas, kokia turi būti televizija, ko 
reikia žiūrovui, kito. kokių intencijų ve-
damas nėrei į kultūros sklaidą televizi-
niu formatu?

Pradėjau Kauno redakcijoje, nes Vilniaus redak-
cijos tuo metu biški nebuvo, joje šeimininkavo 
amfetamino prišerti rusų kareiviai su automa-
tais ir darė, ką geriausiai moka – viską gadino. 
Mano debiutas TV – reportažas iš Juragių re-
transliacijos stoties 1991 m. sausio 14-osios 
vakarą. Buvome su draugais ką tik grįžę iš bu-
dėjimo prie Parlamento (tada dar nežinojome, 
kad praeis daug metų ir toji Naktis bus rašoma 
iš didžiosios raidės) ir, numigęs kelias valan-
das su veikiančiu radijo aparatu prie ausies, su 

RYTIS zEMKAUSKAS: MANO LAIDOS KAIp žOLĖ
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bičiuliu ir tada dar būsima savo žmona išvažia-
vau daryti kažko, kas atrodė svarbu. Dažnai gal-
voju, kad mūsų kartai galima tik pavydėti: mes 
buvome jauni ir vyko revoliucija prieš melą ir 
vergiją. Kas gali būti geriau jaunam idealistui?

Universitete studijavau anglų kalbą, nes tikrai 
neketinau pasilikti gyventi SSRS. Būtų neišlei-
dę, būčiau pabėgęs. Bet štai atėjo mūsų revo-
liucija, ir nebereikėjo niekur bėgti. Kai dabar 
svaigstama, koks siaubas, kad pusė Lietuvos iš-
važiavo, galiu pasakyti – jeigu Sovietų Sąjunga 
būtų atidariusi sienas, būtų išvažiavę visi. 

LRT pradėjau kurti laidas ir daryti visokius te-
levizinius eksperimentus, tačiau tikrojo meis-
triškumo išmokau, kai mane pakvietė į LNK. 
Jaunas, neturintis jokio balasto kanalas, įsikūręs 
unikalioje vietoje ir sutraukęs didžiausius visos 
Lietuvos talentus. Mes mokėmės vieni iš kitų, 
o kartu televizija kaip reiškinys auklėjo mus. 
Ten išmokau dirbti daug, tiksliai ir racionaliai. 
Ten supratau, kad tai, ką darai, turi būti patrau-
klu žiūrovui. Ir kad žiūrovas neretai daug pro-
tingesnis, nei tu galvoji ar tave tikina visokie 
aiškintojai. 
  

daugelis tv laidų prodiuserių į kaltini-
mus dėl pernelyg žemai nuleistos turinio 
kokybės kartelės meta argumentą-pa-
ruoštuką: turime tokią televiziją, kokios 
nori žiūrovas, t. y. paklausa formuoja pa-
siūlą. tačiau stebint tavo prodiusuojamas, 
vedamas kultūrines laidas, neapleidžia 
jausmas, kad bandai įveikti tv inerciją, 
nusistovėjusią gravitaciją, ir tau puikiai 
sekasi: tavo laidos – gyvas įrodymas, kad 
kultūrinė televizija gali ir turi būti kito-
kia, kad žiūrovui reikia ne tik duonos ir 
žaidimų, t. y. šiais laikais – popkornų ir po-
pso. Ar tikrai tv turiniui didžiausią įtaką 
daro tv metro skaičiuojami reitingai?

 
Sakiau, kad žiūrovas yra labai protingas. Sykiu 
jis – tingus veidmainis. Kalba, kad nori rimtos 
produkcijos, o nejučiomis visą dieną žiopso 
popsą ir pailsi kaip niekur kitur. Nuo Prusto 
(Marcel Proust) arba Anzelmo Kyferio (Anselm 
Kiefer) greitai pavargsta ir klausia: o kur čia 
kavinė? Kita vertus, kūrėjai, kaip aš, irgi yra vei-
dmainiai. Padarai prastą produktą, o virkauji, 
kad tavęs nesuprato, ir kaltini auditoriją neiš-
prusimu. Tiesa, kaip sakė agentas Malderis, yra 
kažkur anapus. 
 

Pirmas mano principas: kuo geriau žinoti te-
levizijos taisykles ir jos tikrovę, kiek tai iš viso 
įmanoma. Gerbti komercinę televizijos pusę, 
nes tai ji uždirba pinigus ir išlaiko kanalus. Su-
kurti gerą komercinę laidą daug sunkiau, nei 
kurti mano laidas. Kodėl? Nes ten yra griežtos 
žanro taisyklės ir reikia labai daug disciplinos 
bei profesionalumo. Aš gi neretai taisykles nu-
sistatau pats ir, jeigu ką, galiu apsimesti, kad 
„taip ir norėjau, kad nežiūrėtumėte“.

Apskritai manau, kad uždirbti pinigai yra rim-
čiausias būdas pamatuoti darbo kokybę, nes ją 
sudaro ne tik produktas, bet dar ir paklausos 
suvokimas bei sugebėjimas parduoti. Kvailystė 
prekiauti Palangoje banglentėmis ir po to pik-
tintis, kad nelabai kas nori jas pirkti. Taip, yra 
išimčių iš šios taisyklės. Bet jos taip ir vadina-
mos – išimtimis. 
 
Antras principas: nekreipti dėmesio į viską, kas 
čia pasakyta, ir bandyti kurti televiziją kas rytą 
iš naujo, tarsi iki manęs nieko nebūtų buvę. 
Kai kažkada su Ričardu Rickevičiumi sukūrėme 
laidą „Lankos“, viena save reikšminga laikiusi 
kritikė išsiliejo per visą tuo metu labai reikš-
mingo leidinio puslapį: koks gi čia šlamštas 
atsirado televizijoje. Man labai skaudėjo (net 
dabar skauda, kaip galima jausti iš epitetų). 
Paskui mes laimėjome. Kai pasirodė „Pasivaikš-
čiojimai“, reakcija buvo panaši, tik man tai jau 
iš karto reiškė pergalę. Ir tikrai, vos ne visi ėmė 
vaikščioti laukais su kameromis ir sakyti, kad jų 
pokalbiai bus kitokie. Bent vienos mažos šalies 
televizinė padangė pasikeitė. 
 
Galiu ramiai pasakyti, kad televizijoje dirbu la-
bai kitaip, o kartu ir labai tradiciškai. Kurdamas 
naujus laidų formatus, visada ieškau teisingo 
šių dviejų vektorių balanso. Mano laidos kaip 
žolė: rudenį numiršta, o pavasarį atželia ir iš-
lenda pro asfaltą. Daugiau niekas mūsų tele-
vizijų pasaulyje taip nedaro. „Alchemija“ ir „Pa-
sivaikščiojimai“ atgimė bent po penkis kartus, 
„Mano kiemas“ – tris. „Snobo kinas“ – du. Noriu 
ir tikiu, kad bus sukurta naujų „Vakarų efekto“ 
serijų. Iš dalies taip yra dėl to, kad mes esame 
priklausomi nuo finansavimo ir gauname jį tam 
tikram laidų skaičiui. Už tai esu labai dėkingas 
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui, 
nes jie suteikia mums galimybes sukurti nova-
toriškų produktų. Pavyzdžiui, ką tik eteryje pa-
sirodė septynios naujos „Pasivaikščiojimų“ lai-
dos su jaunosios kartos atstovais. Vadinu juos 

„šauniąja septyniuke“, nes tai tie mokslininkai, 
sportininkai ir visuomenininkai, kurie teikia 
valstybei vilties. Visus šiuos savo laidų ciklus 
noriu tęsti tol, kol turėsiu jėgų, mat mano su-
kurti formatai nesensta.

Mano televizijos teorija remiasi minėtų prielai-
dų rinkiniu: žiūrovas yra iš esmės tingus, linkęs 
į saviapgaulę, mėgstantis išsipildymo iliuziją. 
Yra ir kiti komponentai, bylojantys kitokios, 
labiau avangardinės televizijos galimybę, bet 
apie juos nėra ką pasakoti, aš juos ketinu paro-
dyti. Savo pataisas visada įveda ir technologi-
jos, nes tarpdisciplininė kūryba, kaip opera arba 
televizija, visais laikais smarkiai priklausė nuo 
techninės pažangos. 
 

panašu, kad mes turime dvi lietuvas: 
viena su pasimėgavimu žiūri „karštų“ 
pokalbių šou, gyvenimo būdo (snobiš-
kojo ar vargetiškojo) laidas, verksmin-
gus turkiškus serialus ar holivudinę 
produkciją, matyt, nupirktą dėl geros 
akcijos per išpardavimus; kita, su pa-
sidygėjimu keikdama pirmąją, perjun-
ginėja kanalus, ieškodama intelektu-
alesnių filmų ir laidų. kaip užpildyti 
atsivėrusią properšą turiniu, kuris būtų 
patrauklus daugumai? 

 
Esu didelis popso mėgėjas, taip pat labai ger-
biu Holivudą, nes jie vieninteliai žino, kaip pa-
vydėtinai stabiliai kurti populiarius produktus. 
Dabar pasakysiu, kas nepatiks laikantiems save 
labai intelektualiais: mano laidose jus užkabina 
kaip tik popsiniai triukai. Ir jūs norėtumėte, kad 
ten jų būtų daugiau, nors kalbate man ką kitą. 
 
Tai žmogiška, pernelyg žmogiška. Manyje tel-
pa daug asmenybių: aš alpstu nuo damos su 
aukštakulniais, eilutės iš Bašio (Matsuo Basho) 
ir lygiai taip pat nuo milijono eurų arba sau-
lės spindulio, kuris ką tik taip gražiai apšvietė 
palangę. O kartais man į viską nusispjaut – aš 
piktas ir alkanas, tiks bet kas. Kartais esu tas, 
kuris tyčiojasi, kartais tas, iš kurio tyčiojamasi. 
Esu auka ir budelis, ranka ir klaviatūra. Ir dar 
labai smalsus. Mano požiūriu, stiprus meno kū-
rinys yra pilnakraujis: jame teka visi žmogiški 
syvai. Mūsų taip nejaudintų Bergmano (Ingmar 
Bergman) „Personos“ herojės, jeigu jos nebū-
tų šitokios gražios, ypač man – Bibi Anderson. 
Ir kaip tik to iš Bergmano išmoko Linčas (Da-
vid Lynch) – herojės turi būti seksualios, tada 
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mums rūpės jų vidinis pasaulis! Tarp kitko, ne 
visai į temą, Linčo personažas iš serialo „Twin 
Peaks“, daktaras Džiakobis (Lawrence Jacoby), 
man visada buvo labai artimas. Kada nors įsi-
taisysiu tokius akinius...

Dvi Lietuvos gyvena kiekviename iš mūsų. Tai 
mūsų in ir jang. Mes esame šitos kovos arena, 
kaip pasakytų Kazantzakis (Nikos Kazantzakis). 
Intelektualai turėtų vieni pirmųjų tai įsisą-
moninti (nes yra pajėgūs) ir tada jau pasakoti 
kitiems, užuot žiūrėję į viską nuo apdžiūvusio 
ąžuolo viršūnės. Jaunoji karta taip ir daro. Žino-
te, ką veikia jauni mano pažįstami intelektualai, 
kuriuos sutinku kūrybos namuose pajūryje? Pa-
siima plastikinius maišus ir niekieno neprašomi 
eina į pajūrį rinkti šiukšlių! Štai kur intelektualo 
vertas darbas! O vakare mes žiūrime Bergmano 
filmus ir nekalbame prie vyno apie dvi Lietu-
vas. Mums užtenka vienos. 
 

„sigitas Geda. žiema stokholme“ (2002), 
„stichijos“ (2005), „pačios keisčiausios 
sąjungos istorija“ (2009), „Aestiorum 
Gentes“ (2014) – tai tavo dokumentiniai 
filmai, esi jų autorius, režisierius, scena-
ristas. dokumentiką, kaip žanrą, priskir-
tum tv žurnalistikai ar meninei kūrybai? 
Ar dokumentuotos realybės medžiaga 
leidžia interpretuoti, įnešti savų spalvų, 
atskleisti asmeninį požiūrį? 

 
Dokumentika labai pasikeitė. Ji keliauja fikcijos 
link, tik fikcija šiandien bando apsimesti do-
kumentika. Jau nuo von Triero (Lars von Trier) 
fikcija ieško „tikrumo“, daug kino kūrėjų mėgsta 
„remtis tikrais faktais“, tad dokumentikai belie-
ka pasitelkti išmonę žiūrovams privilioti. Nuo 
šio pavasario VDU diplomatijos magistrantams 
dėstau naratyvo konstravimą. Ten mes anali-
zuojame, kaip paprasta orų prognozė tapo iš 
koto verčiančia drama: lis, bus potvynis? O gal 
kruša? O jeigu rūkas ir dar plikledis – nepataria-
ma eiti iš namų? Šalna dirvos paviršiuje privers 
jus krūpčioti iš siaubo... „Discovery“ ir „History“ 
kanalų dokumentika gerai įvaldė šį metodą: jie 
padalija savo filmus į penkiasdešimt dramų per 
penkiasdešimt minučių ir taip laiko žiūrovą už 
trumpo pavadžio. Jei ne reklama, tai jis turbūt ir 
į tualetą pamirštų nueiti. Dokumentika plačią-
ja prasme prisiėmė Sofoklio laikų graikų choro 
funkcijas ir mums parodo, kaip turime reaguoti 
į pasaulį. Žinoma, yra ir kitokios dokumentikos, 
bet ją sunkiau pamatyti per televizorių, reikia 

eiti į kino festivalius arba ieškoti tinkle. Ir tai 
taip pat normalu, nes televizija negali sau leisti 
rodyti produktų, skirtų per mažai auditorijai. 
 
Tarp kitko, įsitikinimas, kad intensyvaus ritmo 
šiuolaikiniam žiūrovui būtinai reikia, nebūtinai 
yra teisingas. Taip, jauni žmonės pripratę prie 
tam tikro įvykių (tiek vaizdo, tiek muzikinių, 
tiek tekstinio pasakojimo) ritmo, tačiau tie pa-
tys žmonės neretai internete pusvalandį stebi 
vaizdą, kur labai lėtai gražiais gabaliukas pašil-
dytu peiliu yra pjaustomas sviestas. Dramos ten 
nėra, o jeigu yra, tai ji visai kitokia. 
 
Tikrus dokumentinius filmus sukūriau tik du, 
visa kita – užsakymai festivaliams arba ko-
kiems nors renginiams. Apskritai esu iš tų, kurie 
mėgsta dirbti pagal užsakymą: tada ir finansai 
būna garantuoti, ir pagalbą kuriant produktą 
lengviau gauti. Gryna kūryba de profundis yra 
žavi, bet gerokai rizikingesnė, tad rizikai reikia 
turėti rezervų. Be galo gerbiu kino režisierius, 
sugebančius kurti ir komerciškai sėkmingus 
produktus, ir šalia (gal net už iš pirmųjų uždirb-
tus pinigus) – gilesnį meną. Tarkime, Gusas van 
Santas (Gus Van Sant), Stivenas Soderbergas 
(Steven Soderbergh) – jie man yra pavyzdžiai.  
 

esi daugiabriaunis. kaip skirtingos tavo 
briaunos sąveikauja: papildo, sustiprina 
viena kitą, ar priešingai – turėdamas 
tiek daug įvairios veiklos, gali pakeisti 
vieną užsiėmimą kitu, kad pailsėtum? 

 
Pirmiausia stengiuosi auklėti save taip, kad ne-
pamirščiau esąs laimės kūdikis. Kai kurios vei-
klos man puikiai sekasi ir jos man leidžia žiūrėti 
į pasaulį labai pozityviai. Bent šią akimirką. Kas 
bus rytoj – nežinau. Ne visi žmonės gali su tuo 
tapatintis, nes mūsų jausenos ir išgyvenimai 
nebūtinai universalūs. Šito turiu nepamiršti ir 
stengtis niekur nekalbėti už visus. Kita vertus, 
visiems noriu daug ką parodyti. Savo TV laido-
mis siekiu patikti ir įtikti žiūrovui, arba teisin-
giau – kad mano pasiūlyti pašnekovai jam įtiktų 
ir patiktų. Su savo draugais, kurie ir yra laidų 
kūrybos komanda, mes netingime leistis paskui 
atsiradusią temą, nueiti dar vieną mylią, kad tik 
būtų įdomiau. Aš vis svajoju apie tobulą kame-
rą, kurios nevaržytų jokios techninės galimybės 
ir ji galėtų filmuoti, gaudama informaciją tiesiai 
iš mano smegenų, kuri galėtų skraidyti ten, kur 
parodau rankos mostu ir sekti mus su pašne-
kovu tarsi uodas, viską kokybiškai įrašinėdama.

Paminėjai daug mano užsiėmimų, tačiau tiesa 
yra tokia, kad galiu dėstyti studentams, galiu 
rašyti straipsnius ir knygas, vesti seminarus ir 
viešas paskaitas, dirbti diktoriaus darbą, daly-
vauti kuriant įvairius projektus, bet jeigu tuo 
pačiu metu neturiu jokios TV laidos, nesijaučiu 
tikrai gyvas. Man nieko nėra geriau už vėjo gūsį, 
kurį privažiavęs prie filmavimo vietos gaunu 
lipdamas iš automobilio. Nieko nėra smagiau 
už kameras TV studijoje arba kameras, sekan-
čias paskui mus miestų kiemais, arba drono akį, 
matančią mane iš viršaus. Nieko nėra geriau 
už galimybę kartais pabūti reporteriu; sukurti 
siužetą ten, kur niekas tavęs nepažįsta ir nelau-
kia. Kalbinau galybę žmonių, nuo JT generalinio 
sekretoriaus ar Dalai Lamos iki babyčių parodų 
salės budėtojų, mačiau skurdą ir beprotišką tur-
tą, apgaulę ir didį grožį, bet kitą rytą aš noriu dar 
ir esu pasiruošęs vėl. Štai tokia mano laimė. Ar 
ji išsekina, ar nėra čia nemažos dalies infantilu-
mo? Yra. Ar nenukenčia artimieji? Nukenčia. Ar 
man dėl to nesmagu? Taip. Ar dažnai jaučiuosi 
netalentingas aferistas, kišantis žmonėms pus-
fabrikačius ir reikalaujantis nuolatinio dėmesio 
sau? Kasdien. Ką gi tokiam daryti? Keltis kitą 
rytą ir norėti dar. 
 

tavo gyvenimo pulsas ypatingai daž-
nas, ir jį tokį išlaikyti būtinas vidinės 
energijos generatorius. kaip ir kur pa-
sikrauni? Ar nekyla noras nors trumpam 
pabėgti į negyvenamą salą? Ar yra tokia 
sala tavo žemėlapyje?

Tą salą aš sukūriau būdamas vaikas. Vienišas 
vaikas, po tėvų skyrybų nublokštas į vidurio 
Lietuvos vienkiemį su tarpukario laikraščiais 
ir žurnalais palėpėje, labai sena žole, močiutės 
pasakojimais apie gyvus ir mirusius kaimynus, 
karą, gimines šiapus ir anapus Isos slėnio. Ten 
būdavo dieviški saulėlydžiai ir toks nuobodu-
lys, kad net skaudėdavo. Naktį mano šuo Meš-
kis nesiliaudavo loti, senas namas traškėdavo 
ir braškėdavo pučiant vėjams, o vėjo ten daug, 
nes vidurio Lietuvos lygumos. Tad aš susikūriau 
salą, teisingiau – visą archipelagą – su miestais, 
žmonėmis, roko festivaliais, radijo ir televizijos 
stotimis, meilėmis, dangoraižiais, regatomis ir 
viskuo, kas man atrodė įdomu. Ir buvau joje. Ir 
tikrai kada nors dar būsiu. 
 

Su Ryčiu Zemkausku kalbėjosi Eglė Petreikienė

televizija

Vasario 16-ąją buvo įteiktos Nacionalinės kultūros ir meno premijos. Šie-
met tarp laureatų yra ir kino režisierius Gytis Lukšas, įvertintas už kūrybiš-
ką nacionalinės literatūros adaptaciją kino kalba.

Dabar, kai įprasta atvirai kalbėti ir net rašyti knygose, kad sovietmečiu ne-
sukurta jokių vertingų literatūros, teatro ir kino kūrinių (skaitykite knygą 
„Nugenėta pušis“ ir klausykitės jos autorės įrašytų pokalbių per radiją ir 
TV), taip ir knieti pacituoti G. Lukšo žodžius, pasakytus prieš trejetą metų, 
kai jis keliuose Lietuvos miestuose organizavo „Lietuviškas kino pamokas“: 
„Noriu priminti, kad būtent okupacijos metais buvo sukurta daug filmų, 
kurie sudaro mūsų kino aukso fondą. Štai „Herkus Mantas“ – iki šiol vie-
nintelis istorinis lietuvių filmas, kuriame okupantų kariuomenė masinėse 
scenose vaidino ir vokiečių riterius, ir prūsus. „Skrydis per Atlantą“ – pa-
sakojimas apie Darių ir Girėną, kurį kuriant dalyvavo visa Lietuva, buvo 
daugiausia žiūrovų anuomet surinkęs lietuviškas filmas. „Velnio nuotaka“ – 
pirmas lietuviškas miuziklas – iki šiol esantis legendiniu pavyzdžiu.“

Gerų anuomet sukurtų filmų sąrašą nesunkiai galima tęsti. Be jokios abe-
jonės, mūsų kino aukso fonde yra ir keli G. Lukšo kūriniai.

Paradoksalu, bet atgavus Nepriklausomybę mūsų šalyje, galima sakyti, 
nesukurta filmų, kuriuose būtų išanalizuota ir solidžiai įprasminta tai, 
kas sovietinėje Lietuvoje tikrai nebuvo skatinama. Lietuviškojo identi-
teto šaknų paieškoms, tautinės savimonės reanimacijai, lietuviškų tradi-
cijų genealogijai minėtu laikotarpiu skirta daug filosofinių, literatūrinių, 
menotyros ir įvairių žanrų meno kūrinių. Tačiau kinematografiniuose ba-
ruose tokie pavyzdžiai atrodo tarsi reti želmenys dykynėje ar apleistoje 
gaisravietėje. 

Senoji lietuviškosios kinematografijos gvardija, turinti reikiamos patirties, 
išminties ir talento šiam darbui atlikti, per ilgai laukė patogių kūrybos są-
lygų. O už juos kur kas energingesni jaunieji kino kūrėjai visai nedeklaruo-
ja ištikimybės tautinėms tradicijoms ir pabrėžtinai stengiasi atrodyti kaip 
„pasaulio piliečiai“. Sprendžiant iš darbų, jiems daug svarbiau kuo greičiau 
peržengti gimtųjų namų slenkstį ir atsikratyti „provincialumo“. Mažai kas 
supranta, kad būtent tai, ko gero, ir yra pats ryškiausias tikrojo provincia-
lumo bruožas. 

Kitas paradoksas – sovietinės cenzūros sąlygomis Lietuvoje sukurta ne-
mažai filmų, kurių autoriams rūpėjo tiesiogiai ar ezopine kalba skelbti tris 
svarbiausius būties klausimus: „Kas mes, iš kur mes ir kur einame?“ 

Režisierius G. Lukšas lietuviškų tradicijų dirvą pureno nuosekliai. Jau pir-
masis pilnametražis filmas „Žvangutis“ (1974 m.) sukurtas pagal lietuvių 
tautosakos temas stilizuojančią Kazio Sajos pasaką. XIX a. pabaigoje, ne-
šini „stebuklingomis“ vytelėmis, du vandens ieškantys draugai Vilimas ir 
Ulys ateina į vaizdingą žemaitišką Kalniškių kaimą. Čia gyvenantys vargo 
žmonės tiki piktąja jėga, kuri neva knibžda vietinėse pelkėse, bet valstiečių 
atmintyje tebegyvas ir realus 1863 m. sukilimas, kurio aukoms vietiniai 
dievdirbiai tebeskaptuoja kryžius.

Filmą verta pažiūrėti vien dėl „zimagorus“ vaidinančių Juozo Kisieliaus ir 
Viktoro Šinkariuko, taip pat dėl to, kad „Žvangutį“, anot Sauliaus Macaičio, 
galima laikyti „paraiška ateities filmų patriotinėms gaidoms“. Galima su-
tikti ir su kategoriško kritiko pastaba, kad tarp baladės bei etnografinės 
istorijos balansuojančiame filme „pasitaiko ir nemeluotos poezijos, ir mo-
dernesnės ironijos (Ulio paveikslas), tačiau į vieną harmoningą, stilistiškai 
nuoseklų akordą jis dar nesusilydo“.

Gerokai brandesnis filmas „Virto ąžuolai“ (1976 m.), sukurtas pagal nūnai 
nemadingo „liaudies rašytojo“ Juozo Baltušio novelę ir intrigavęs pažadu 
parodyti „šekspyriškas aistras lietuviškame sodžiuje“. Tai išties šiurpą ke-
lianti istorija, kaip samdinė Kazytė (Nijolė Lepeškaitė) sumanė tapti pasitu-
rinčios sodybos šeimininke ir be jokių skrupulų pašalino iš savo kelio visas 
kliūtis. Pagrindinis siužeto konfliktas užsimezga dar prieš titrus prie trijų 
brolių motinos mirties patalo, o priemonės, kurias pasirinko kitų sąskaita 
turtinga ponia tapti įsigeidusi samdinė, įkvėpė Kazytę recenzijose vadinti 
„lietuviška ledi Makbet“.

GYTIS LUKŠAS IEŠKO ŠAKNų 
GEDIMINAS jANKAUSKAS 

kinas

Režisierius Gytis Lukšas, 1982
Algirdo Tarvydo nuotrauka
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Filme „Mano vaikystės ruduo“ (1977 m.) režisierius G. Lukšas benefisinį 
vaidmenį padovanojo aktoriui Algimantui Masiuliui, bravūriškai suvaidi-
nusiam labai spalvingą personažą, vardu Teofilis. Tai Juozo Apučio apy-
sakos ekranizacija, kurioje linksmi kaimiški jaunų filmo herojų nuotykiai 
susipina su sodriais turtinga gyvenimo patirtimi persmelktais pasvarsty-
mais apie gyvenimą. Filme ryškios dvi tarpusavy susijusios istorijos. Pir-
moji – apie kaimo bernelį Beną, prisistatantį rimtai, kaip ir pridera suau-
gusiam žmogui: „Pagal dokumentus – Benediktas.“ Šis mielas šlakuotas 
gamtos kūdikis, jau nebe vaikas, bet dar ir ne visai subrendęs, per kelias 
ankstyvo rudens dienas patiria ir šviesų pirmosios meilės jaudulį, ir ti-
krosios brandos pamokas. Įpusėjus filmui į elegišką atmosferą skaudaus 
nerimo atneša staiga pasirodęs Teofilis – tikras keistuolis senamadišku 
lietpalčiu, mėgstantis ir „kadaginės“ iš buteliuko siurbtelėti, ir prisiminti 
aktorinę praeitį („Viešpatie, kaip aš veržiausi į sceną – kaip bulius į are-
ną“), ir pasidalyti su vaikais savo patirtimi („Brolyčiai, juk už mus viską 
kažkas kitas padaro, mums tik belieka žiūrėt, kad krisdami žemyn kuo 
mažiau užsigautume“). Šį tikrą aktorinio meistriškumo benefisą virtuo-
ziškai A. Masiulio suvaidintas Teofilis užbaigia neslepiamos nuoskaudos 
kupinu „komplimentu“ moterims: „Sukišt visas bobas į patranką – ir iš-
šaut į Mėnulį!“

Kokia laimė, kad dideliais vaidmenimis kine nelepintas A. Masiulis į savo 
Teofilį galėjo sudėti visą talentą, kuris, deja, kine dažnai būdavo panau-
dojamas tik fragmentiškai. Rezultatas patiko ir rašytojui J. Apučiui, kuris 
„Mano vaikystės rudens“ trisdešimtųjų metinių proga pasakė trumpai ir 
aiškiai: „Išbluko juosta, bet filmas nepaseno.“

Tiek šiame, tiek 1981 m. pasirodžiusiame filme „Vasara baigiasi rudenį“ 
(pagal Romualdo Granausko scenarijų) G. Lukšas rodo nykstantį Lietuvos 
kaimą, kurio atsiminimus jau sovietmečiu į užmarštį stūmė ideologizuota 
kolchozų ir priverstinės sovietizacijos propaganda. Geriausiuose R. Gra-
nausko kūriniuose garsiai skamba žemdirbio pasaulio saulėlydžio tema, 
perteikiama archetipinių vaizdų metaforomis, tikėjimu kolektyvinės at-
minties pradu, labiau darbais nei žodžiais išreiškiamais žmonių santykiais 
(ryškiausiai jie skleidžiasi tiesiog tyloje). Šiuos rašytojo bruožus G. Lukšas 
puikiai perteikia kino priemonėmis, tiksliai charakterizuodamas kaimo 
žmones (juos vaidina A. Masiulis, Valentinas Masalskis ir Vaiva Mainelytė), 
likimo valia pakliuvusius į sudėtingą emocijų trikampį. 

Visai kitaip to laikotarpio atmosferą atkuria dar viena pagal R. Granausko 
romaną sukurta drama „Duburys“ (2009 m.): čia atgyja iki šiurpo pažįstama 
netolimos praeities realybė, kai buvo sparčiai vykdomi socialistinių pen-
kmečių planai, o žmonės gyveno pusbadžiu, nors degtinės niekada netrū-
ko. Tada ir prasidėjo nelinksma paprasto vaikino Juozapo Gaučio gyvenimo 
odisėja. „Duburį“ ženklina dar brandesnis režisieriaus profesionalumas ir 
žmogiškoji išmintis. Tikriausiai todėl kvapą gniaužia jau nuo pirmųjų nau-
jojo filmo kadrų, iš aukštybių apžvelgiančių nuostabią Lietuvos gamtą, – 
per miško masyvą lėtai pūškuojantis traukinys ir lėtai vingiuojanti upė 
nubrėžia svarbiausią dramatiškų įvykių aplinką. Vyresnės kartos žiūrovus, 
dar nepamiršusius „socialistinio rojaus“ realijų, turėtų persmelkti aštrus 
atpažinimo jausmas. Puiku, kad filmui pasirinkta nespalvota kino juosta, 
kurioje kiekviena detalė alsuoja nesumeluotu autentiškumu. Pagirtinas 
filmo autorių siekis – ne stilizuoti praeitį, bet atkurti ją su maksimaliai 
tikroviškomis detalėmis.

Kartu su poetu Marcelijumi Martinaičiu sukurtame filme „Vakar ir visados“ 
(1984 m.) G. Lukšas ryžosi eksperimentui – rekonstruoti dvasinę tautos pa-
tirtį, įkūnytą darbuose, papročiuose, apeigose, dainose ir burtuose. Filmui 
nesunku prikišti paviršutiniškumą ar iliustratyvumą, tačiau jo stiprybė – 
Veronikos Povilionienės atliekamos liaudies dainos, M. Martinaičio poetiš-
kas žodis ir nuostabi Lietuvos gamta.

Šiame filme ir vėliau sukurtose „Žolės šaknyse“ (1988 m.) G. Lukšui rūpėjo 
aiškintis iš pagonybės perimtų ritualų prasmę. Pagal Vidmantės Jasukaity-
tės apysakų ciklą „Stebuklinga patvorių žolė“ sukurtos „Žolės šaknys“ suly-
do kelis laiko klodus. Čia lengvai susipina praeitis ir dabartis, o gyvieji su-
sitinka su mirusiaisiais, nes, kaip sako viena filmo herojė, „viskas amžina, ir 
niekur nėra nei pradžios, nei pabaigos“. Dvi filmo istorijos rutuliojasi aiškiai 
įvardytų istorinių įvykių fone: pirmoji (apie Brūkšdvario panelę) susijusi su 
1863 m. sukilimu, antroji (apie prosenelę Malviną) – su spaudos draudi-
mo gadyne. Anot režisieriaus, „baladės žanras suponavo tam tikrą poetinio 
kalbėjimo laisvumą. Tautos istorija čia atspindėta realiame ir nerealiame 
laikuose, kur susipina, kryžiuojasi ir keistai kartojasi žmonių likimai. Žolės 
šaknys – tai nemirtinga tautos dvasia. Nukirsi medį – jis žus, sutrempsi 
žolę – ji vėl pakils, nes gyvos jos šaknys“. 

Sovietmečiu tokios paprastos mintys buvo labai svarbios. Jos ragino atsi-
gręžti atgal ir suvokti kažką pastovaus ir amžino. Kartu su bendraminčiais 
G. Lukšas atidžiai analizavo lietuvių liaudies meną, ypač – medines skulp-
tūras. „Visa filmo plastika – aktorių judėjimo maniera, kiekviena poza – mes 
stengėmės atkurti šimtmečiais pasikartojantį žemdirbio judesį. Juk šokio 
judesys, dainos ritmika kažkada gimė iš elementaraus darbo judesio... 
Bandėm sugrąžinti autentišką žmogaus rankos, kūno figūros, dainos ri-
tmiką.“ Kompozitoriui Broniui Kutavičiui „Žolės šaknys“ priminė Williamo 
Faulknerio ar Thorntono Wilderio literatūrinę tradiciją. Ypač gyvųjų ir mi-
rusiųjų santykį, kurį Gytis Padegimas nuostabiai realizavo viename švie-
siausių savo spektaklių „Mūsų miestelis“. Ir šio spektaklio, ir G. Lukšo filmo 
filosofija paprasta: „Mūsų protėviai amžinai gyvi ir padeda mums šiandien. 
Jie miršta tik tada, kai mes juos pamirštam arba išduodam.“ 

Veronika Povilionienė prisimena, kaip ilgai ir sunkiai „Vakar ir visados“ 
skynėsi kelią į kino sales. Tai suprantama – iki Sąjūdžio dar buvo toloka, 
o anuometinė sovietinės Lietuvos valdžia meilės savo krašto istorijai ir 
tradicijoms tikrai neskatino. Užtai, anot režisieriaus, „kiekvienas šio filmo 
parodymas Lietuvoje virsdavo tautiška vakarone – mes prisimindavome 
savo šaknis, prisimindavome, kas mes.“ 

Laikas parodė, kad „Vakar ir visados“ gali būti įdomus ir svetur gyvenan-
tiems žmonėms. Teko girdėti, kad šis G. Lukšo darbas daug metų nagrinėja-
mas ir rodomas studentams Sorbonos universitete Prancūzijoje.

„Nepadariau nei vieno filmo, kurio nenorėjau, net ir anais laikais. Niekada 
nepriklausiau jokiai partijai ir nepataikavau, nesistengiau įtikti nei politi-
kams, nei žiūrovams. Aš dariau tai, kas rūpėjo man pačiam, ir tikėjausi, kad 
yra žmonių, panašių į mane, kuriems taip pat tai bus svarbu, įdomu, reika-
linga“, – neseniai pasakė Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas 
G. Lukšas. Tai ne tik gražūs žodžiai, bet ir dorovinė menininko pozicija, išsi-
kovota ne garsiai reiškiamais lozungais, o kasdieniu tyliu darbu, kai aiškiai 
suvoki jo prasmę. Dabar ir visados. 

kinas

Štai kanadiečio poeto, „menininko programuotojo“ Jimo Andrewso kūri-
nys „arteroids 3.11“ (https://vispo.com/arteroids/indexenglish.htm). Poetas 
jį pristato kaip „poezijos kovą su proziškumo pajėgomis“, o kritikai priski-
ria vadinamajai žaidžiamajai literatūrai. 

Prieš pradedant „skaityti“ šį literatūros kūrinį reikia atlikti kai kuriuos 
parengiamuosius darbus – pasirinkti skaitymo „režimą“, nustatyti „mir-
tingumo laipsnį“ ir atlikti kitas panašias nūdienos keturmečiui puikiai 
pažįstamas operacijas. Tada sparčiai darbuojantis klaviatūros rodyklėmis 
bei X klavišu mirtinu ginklu virtusia kruvinai raudona „poetry“ sąvoka (jei 
pasirinktas game skaitymo rėžimas) apšaudyti puolančius žodžius. Pa-
taikius jie virsta fejerverkus primenančiais letristiniais raidžių koliažais, 
tačiau neapdairiai su kuriuo nors susidūrusi pati „poetry“ pažyra raidžių 
skeveldromis. Yra keliolika „skaitymo“ intensyvumo lygių, besiskiriančių 
poeziją puolančių žodžių kiekiu. Paskutiniajame likti „sveikai“ poezijai 
beveik neįmanoma, nebent skaitytojas būtų pasiekęs neįtikėtiną meis-
triškumą. 

Apie ką tai? Kaip ir beveik visoje postmodernioje literatūroje, skaitytojas 
čia viliojamas pats tapti kūrinio veikėju, o kartais ir autoriumi. Neatsispy-
ręs pagundai pažaisti ir smagiai praleisti laiką jis staiga turi rinktis. Viena 
alternatyva – taip intensyviai šaudyti į puolančias proziškumo pajėgas, 
kad nespėsi perskaityti nė vieno iš ekrano kampų pasirodančių žodžių. 
Poezija bus saugi, išvengs bet kokių proziškumo pavojų, tačiau liks nuo-
bodžiai hermetiška. Kita alternatyva – bandyti rizikuoti, neskubėti visko 
ištaškyti, mėginti perskaityti iš ekrano pakampių lendančius žodžius. Jie 
lyg ir dėliojasi į rišlų tekstą, tarsi bando kažką pasakyti, tačiau šiuo atveju 
skaitytojas rizikuoja poezija, atvirumas pasauliui tampa pavojų šaltiniu. 
Taip netikėtai pradžioje buvusi maloni bei neįpareigojanti pramoga virs-
ta žvilgtelėjimo į veidrodį eksperimentu ir susimąstymu: o koks gi aš esu, 
ką rinkčiausi? 

Iš kur tokia neįprasta literatūra, kokia jos kilmė? Šios literatūros raidos 
pradžioje būta nevilties – artėjant XX a. įvairiais pavidalais pasklidusios 
informacijos jau buvo per daug, kad ja galėtumei efektyviai pasinaudoti. 
XIX a. pabaigoje kyla pojūtis, kurį vėliau įžymiojoje novelėje „Babelio 
biblioteka“ aprašo Jorge Luisas Borgesas – kažkur yra sukaupta viskas, 
ką įmanoma parašyti. Tiek tai, kas jau parašyta, tiek ir tai, kas dar bus. 
Sakytumėt, sunku tuo patikėti, tai – fikcija? Bet štai Niujorko rašytojas 
Jonathanas Basile’as įgyvendino J. L. Borgeso idėją kaip programinį al-
goritmą, visiems prieinamą tinklalapyje https://libraryofbabel.info. Esate 
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rašytojas ir džiaugiatės sukūręs niekieno neregėtą negirdėtą metafo-
rą? Pasitikrinkite minėtame tinklalapyje ir aptiksite, jog kažkas tai jau 
yra parašęs. Nesvarbu, kokia kalba. Jūs – nebe pirmas. Čia kyla jau visai 
kita problema – kaip rasti tai, kas parašyta.

Desperatiškai besiblaškantiesiems borchesiškų bibliotekų labirintuo-
se į pagalbą XIX a. pabaigoje atėjo technologijos. Belgas Paulis Otlet 
pačioje XIX a. pabaigoje sukuria knygų klasifikacijos sistemą, pava-
dintą universalia dešimtaine klasifikacija (UDK), kurią bibliotekos 
naudoja iki šiol. Jis tikėjo, kad ši sistema padės tiksliai aprašyti visą 
pasaulyje esančią informaciją, o paskui kiekvienas norintysis galės 
nesunkiai rasti tai, ko reikia. Pačioje XIX a. pabaigoje P. Otlet tokias 
paslaugas bandė teikti paštu – už tam tikrą mokestį būdavo galima 
gauti maždaug 50 bibliografinių vienetų dydžio sąrašą norima tema. 
Projektas įgavo pagreitį, XX a. ketvirtajame dešimtmetyje P. Otlet ko-
manda jau buvo suklasifikavusi apie 15 milijonų įvairaus pobūdžio 
informacinių vienetų: knygų, laikraščių straipsnių, iliustracijų. P. Otlet 
ėmė svajoti apie „Pasaulio rūmus“, kuriuose būtų sukaupta UDK infor-
macija apie visą vienaip ar kitaip publikuotą informaciją, bet čia koją 
pakišo dvi aplinkybės – Antrasis pasaulinis karas bei informacijos 
gausa. Dar prieš karą Belgijos vyriausybė nutraukė šio projekto finan-
savimą, nes paaiškėjo, kad kortelių su UDK įrašais labirintai tampa 
neefektyvūs, o kai naciams prireikė patalpų Trečiojo reicho meno mu-
ziejui, viskas buvo suversta į krūvas laikinose saugyklose. Informacija 
vėl tapo chaotiška, o kai kuriose bibliotekose dar ir šiandien tebesto-
vinčios spintos su pilnais kortelių stalčiais gali būti pagerbtos kaip 
P. Otlet sumanymo antkapiai.

Informacijos pertekliaus ir vartotojui patogaus jos sutvarkymo pro-
blema 1945 m. susirūpino JAV prezidento Franklino D. Roosevelto pa-
tarėjas mokslo klausimais Vannevaras Bushas. Žurnale „The Atlantic“ 
jis publikavo išsamų straipsnį „As We May Think“, kuriame išdėstė vi-
ziją, kaip pernelyg didelius ir dėl to nenaudingus informacijos kiekius 
padaryti prieinamus ir pažinius. V. Busho manymu, tam tereikia speci-
alios mašinos, kurioje mikrofilmų pavidalu būtų sudėta visa informa-
cija – tiek rašytinė, tiek vizuali. Tik ji neturėtų būti surūšiuota pagal 
abėcėlę ar užkoduota kokiomis nors nekintamomis skaičių sekomis. 
Mat, V. Busho manymu, žmogus savo kasdienėje veikloje dažniau va-
dovaujasi asociacijomis. Taigi ir informaciją rūšiuoti reikėtų remian-
tis asociatyvaus mąstymo principais. Kas geriausiai tai padarytų? 
Žinoma, patys vartotojai. Paprasčiausiai skaitydami ar žiūrinėdami 
fotografijas jie turėtų pažymėti, kuo vienas dokumentas, jų manymu, 
susijęs su kitu. Šitos asociatyvių ryšių žymos būtų išsaugomos, tad 
kiti vartotojai galėtų jomis naudotis ir papildyti savais atradimais ar 
koreguoti. 

Deja, tokios mašinos, turėjusios vadintis „Memex“, niekas nepagamino. 
O jeigu ji ir būtų pagaminta, tai, regis, turėtume pirmą atvejį, kai Vakarų 
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kultūros istorijoje informacijos vartotojas vienu metu taptų ir autoriumi, 
ir skaitytoju, ir save mokančiu mokiniu. Jis būtų turėjęs ir lemiamą po-
veikį informacijos sąsajų tinklui, ir pats tapęs jo vartotoju. Tarsi kas nors 
skaitytų savo parašytą romaną, kurio vienas pagrindinių veikėjų pats ir 
būtų.
 
Visą informaciją perkelti į mikrofilmus, juos saugoti kur nors stalčiuo-
se... „Memex“ idėja atrodė neįmanoma pirmiausia dėl šios technologijos 
griozdiškumo. Reikėjo radikalaus kokybinio informacijos pavidalo poky-
čio ir žmogaus, pajėgiančio suprasti, kaip tai gali pakeisti visą kultūrą. 
XX a. septintajame dešimtmetyje amerikietis, kino režisieriaus bei kino 
aktorės sūnus Theodoras Holmas Nelsonas prakalbo apie hipertekstą. 
Šiuo naujadaru jis nusakė kompiuteryje saugomos bei asociatyvių sąsajų 
tinklu susaistytos informacijos epochą, kai nieko nereikės įsiminti, kai 
visa reikiama informacija bus saugoma kompiuteriuose, o begalę atsira-
dusio laisvo laiko bus galima skirti poezijos kūrybai. „Magiška literatūri-
nės atminties erdvė“, – taip T. H. Nelsonas savo knygoje „Literary Machi-
nes“ pavadino kompiuterį. 

Kompiuteris XX a. septintajame dešimtmetyje buvo tik skaičiavimo prie-
taisas. Kas tas žmogus, kuris jame įžvelgė naujosios kultūros erdvę? Apie 
T. H. Nelsoną pasakojama daug įvairių dalykų. Pirmiausia – kad jis var-
toja begalę medikamentų: dėmesio sutrikimo sindromą gydosi vienais 
vaistais, jaudulį slopina kitais, nuo nemigos vartoja trečius. Dideli vaistų 
kiekiai sutrikdė atmintį, todėl visus pokalbius jis stengiasi įrašyti. Bet 
ne tam, kad išsaugotų, o kad pokalbio viduryje pamiršęs, apie ką kal-
ba, galėtų pasiklausyti ir prisiminti. T. H. Nelsonas garsėja ir drabužiais 
su begale kišenių. Kartą garsaus interneto kultūros žurnalo „The Wire“ 
žurnalistai paprašė jo parodyti, ką jose nešiojasi. Ant stalo priešais juos 
atsirado krūva daiktų: diktofonas ir kalnas kasečių, įvairių spalvų pieštu-
kai, užrašų knygelės, sojos padažo buteliukai, daugybė raktų bei pluoš-
tas susegtų vokų, kuriuose T. H. Nelsonas tam tikra tvarka susidėliojęs 
visą reikiamą informaciją – nuo kulinarinių receptų iki sąskaitų. Dar – du 
šunų antkakliai. Pasidomėjus, kam gi šie, T. H. Nelsonas atsakė, jog ieško 
jiems alternatyvaus pritaikymo, nes jam patinka daiktus naudoti ne pa-
gal paskirtį. Po pokalbio pasisiūlęs pavėžėti žurnalistus vairavo keistai 
sukryžiavęs rankas, nes tuo metu sudarinėjo rankų padėčių vairuojant 
duomenų bazę...

Hipertekstas pirmiausia, regis, buvo paties T. H. Nelsono bandymas su-
sigaudyti savajame chaose. Asmeninį informacijos tvarkymo modelį pa-
siūlius kitiems, jis tapo vienu pamatinių visos Vakarų kultūros modelių.

Kokie pagrindiniai hiperteksto principai? Pirmiausia – rašytinė knygos 
linija pakeičiama tinklu. Už informacijos išdėstymą linijos pavidalu at-
sakingas autorius, skaitytojo pareiga sugebėti šiuo prasminiu taku nueiti 
nuo pradžios iki galo. Tam reikalingas specialus pasirengimas, skaitytojo 
kvalifikacija turi būti adekvati autoriaus numatytiems intelektualiniams 
nuotykiams. Tinklo pavidalu esanti informacija iš anksto niekaip nere-
glamentuota, joje nėra numatytos pradžios ar pabaigos. Idealiu atveju 

skaitytojas pats kuria sąsajas vadovaudamasis jį dominančiais prasmi-
niais niuansais arba renkasi iš jau sukurtų jungčių tas, kurios patraukia 
dėmesį. Sakoma, kad hipertekstas adaptuojasi pagal skaitytojo individu-
alumą bei poreikius, nes rinkdamasis ar kurdamas sąsajas jis pats sau 
kuria unikalią prasminę trajektoriją, kurios niekas kitas nepakartotų. Čia 
pradžia yra tada, kai apčiuopiama prasmė, o pabaiga – kai pavargstama 
jos ieškoti. Kiekvienam vartotojui hipertekstualiuose informacijos tin-
kluose pradžia bei pabaiga bus kitokia.

Tokiu būdu kompiuteryje hipertekstu pateikta informacija tampa savotiš-
ku veidrodiniu vartotojo atspindžiu, tik vietoj veido bruožų čia matome 
savojo kultūrinio Aš atspindį, sudarytą iš įvairių informacinių trajektorijų 
bei šešėlių. Jei atspindys mums nepatinka, ką gi, kaltinti galime tik save. 

Tad iš esmės literatūra hipertekstualiuose tinkluose veikia „pasirašyk 
pats“ principu. Kitaip tariant, vienas kuriamos literatūrinės fikcijos 
veikėjų visuomet būsiu aš. Masačusetso technologijos instituto hi-
pertekstualios literatūros antologijose (http://collection.eliterature.org) 
rasite daugybę tokio pobūdžio literatūros kūrinių. Visuose jų vienaip 
ar kitaip dalyvausite – įtaką turės arba jūsų pasirinkimai, arba jūsų ti-
krovės veiksniai. Pavyzdžiui, jau hiperteksto literatūros klasika tapęs 
Stuarto Moulthropo kūrinys „hegirascope“ (https://pantherfile.uwm.edu/
moulthro/hypertexts/hgs/), kuriame informacija keičiasi kas 30 sekun-
džių. Skubant skaityti paaiškėja, kad meninį klasikinės literatūros laiką 
čia papildo manasis, realiai išgyvenamas. Skubėjimas, susierzinimas, 
kai nespėji, negalėjimas susikoncentruoti ir kiti kasdieniai, taip gerai 
pažįstami išgyvenimai čia paverčiami sudėtiniais literatūrinio pasako-
jimo elementais. Galų gale skaitytojas susivokia, kad pagrindinė tema 
bei veikėjas yra jis bei jo laikysena laiko tėkmėje.

XIX a. prancūzų poetas Stéphaneʼas Mallarmé beveik visą gyvenimą kūrė 
knygą „Le Livre“, kurioje turėjo būti galimybė derinti puslapius ir kaskart 
gauti kitokį literatūrinį tekstą. Joje, anot poeto, atsispindėtų visi įmanomi 
ryšiai. Sakoma, jog šio sumanymo S. Mallarmé nebaigė, bet tiksliau būtų 
teigti, kad jis nesibaigiantis. Bent jau kol skaitytojas gyvas ir nori tais 
puslapiais žaisti. XIX a. pabaigos utopinis sumanymas šiandien tinklo li-
teratūroje tapo įprastas.

Karolio Strautnieko iliustracija
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vAikAi Ant dvirAČio (Children on Bicycle), 2012
Mišri technika, instaliacija. Penangas (Malaizija) 

Kiekvienas miestas, net atokiausi jo užkaboriai, pulsuoja energija, suge-
ria nuotaiką, saugo istoriją ir įtraukia žmones. Miestų istorijos dažniau-
siai pasakojamos žodžiais, bet kai jas ant pastatų sienų ima „rašyti“ ga-
tvės menininkai, pilki statiniai atgimsta ir praskaidrina kasdienę rutiną. 
Juk tikrai bent kartą jūsų žvilgsnį prikaustė piešinys (tiesa, greitai subjau-
rotas grafitininkų) ant „Lietuvos“ kino teatro sienos Vilniuje arba visai 
neseniai pagyvėjęs „Kauno įvairių tautų kultūros centro“ pastato kampas. 

Savo idėjas ant jų įkūnijo pasaulyje vienu geriausių gatvės menininkų 
vadinamas ERNESTAS ZACHAREVIČIUS.

„Nieko nėra pastovesnio už laikinumą“ – šis posakis puikiai apibūdi-
na lietuvių menininko kūrybą. Įspūdingi jo kūriniai puošia įvairių šalių 
miestų sienas, tačiau vieną dieną atsiradę, kitą – lengvai gali būti nu-
trinti, nugriauti, uždažyti. Kūrinių nykimą bėgant laikui E. Zacharevičius 

skirtinGi potėpiAi (Different Strokes), 2013, aliejus, akrilas ant medžio
Privati kolekcija

merGAitė-ŠikŠnospArnis (Batgirl), 2015, aliejus, akrilas ant medžio
Dean kolekcija 

suvokia kaip natūralų vyksmą: „Manau, gatvės menas yra žavus tuo, jog 
jis keičiasi ir nyksta kartu su miestu, kuriam priklauso.“ 

Ernestas nepaiso įrėminančių taisyklių ir nebijo eksperimentuoti, vienin-
telis pastovus dalykas jo darbe – nuolatinės naujų idėjų paieškos. Ant 
sienų ištapyti vietos gyventojai ir realūs objektai – dviračiai, motociklai, 
netgi autobusai – meistriškai sujungiami dinamiškose kompozicijose. 

Taip išnyksta ribos tarp tapybos ir erdvinių instaliacijų bei architektūros, 
išryškinama sienos „drobės“ ir miesto kraštovaizdžio sąveika. 

Menininkas įsitikinęs – jo kūriniai yra esamu momentu užfiksuota kas-
dienybė, o ne sudėtingas pasakojimas. Visi darbuose vaizduojami per-
sonažai atkeliauja iš realybės – gimsta iš nuotraukų, padarytų vietose, 
kuriose jis gyvena ir lankosi: „Stengiuosi specialiai nerežisuoti veiksmo ir 
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pagauti natūralias emocijas“. Tad kūryba yra spon-
taniškas ir gyvas santykis su aplinka, bendruome-
ne bei kultūra.

E. Zacharevičius gimė 1986 m. Vilniuje, 2005 m. 
baigė Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą, 
o 2009 m. – vizualiųjų menų studijas Londono 
Midlsekso (Middlesex) universitete. Paklaustas 
apie pasirinktą kelią, jis atvirauja: „Vienuolikos 
metų pradėjau lankyti meno mokyklą. Iki to laiko 
niekada nemąsčiau apie karjerą – buvau per jau-
nas. Baigęs mokslus taip pat apie tai negalvojau, 
nes menas tiesiog buvo tai, ką aš visada dariau. 
Niekada neabejojau, jog buvau ten, kur ir turėjau 
būti. Mintis, kad turėčiau siekti kitokios specialy-
bės, buvo juokinga.“

2012 m. Ernestas savo darbus pristatė Penango 
Džordžtauno festivalyje (George Town Festival, 
Malaizija) – ir nuo tada menininko gerbėjų audi-
torija ėmė sparčiai augti. Netrukus po sėkmingo 
pasirodymo Penange E. Zacharevičius savo darbais 
papuošė ir kitus Malaizijos miestus.

2014-aisiais vienoje Penango salos apleistoje au-
tobusų stotyje kūrėjas pristatė pirmąją asmeninę 
parodą „Menas yra šiukšlės / šiukšlės yra menas“ 
(„Art Is Rubbish Is Art“), kurioje buvo eksponuo-
jami niekada iki to laiko nematyti kūriniai, žadi-
nantys žmonių suvokimą apie jų aplinkos grožį, 
randamą netikėčiausiais pavidalais.

Lietuvis gatvės menininkas savo darbų „perskaity-
mo“ krypties niekada nediktuoja, leidžia žiūrovui 
pačiam interpretuoti: „Aš kuriu momentus, neeg-
zistuojančius kokioje nors konkrečioje aplinkoje, 
palieku atvirą erdvę žiūrovui, kad jis pats ją užpil-
dytų ir suprastų mano darbus, nebūtinai žinoda-
mas viską apie mane ir kūrinį.“

Drąsūs ir unikalūs kūrybiniai sprendimai, ambicin-
gi darbai Ernestą išgarsino kaip vieną originaliau-
sių ir labiausiai atpažįstamų gatvės menininkų bei 
šiuolaikinio meno kūrėjų pasaulyje. Jo darbus eks-
ponavo žymiausios JAV, Europos ir Pietryčių Azijos 
valstybių galerijos.

Menininkai – laisvi žmonės. Šiuo metu E. Zacha-
revičius gyvena Malaizijoje, Penango saloje. Tik ir 
ten jis ilgai neužsibūna – mėgaujasi laisve ir daug 
keliauja, sustodamas prie pasaulio miestų pastatų 
sienų, kad jas papuoštų unikaliomis istorijomis. 

Parengė Raminta Stravinskaitėbe pAvAdinimo (Untitled), 2013, instaliacija, Stavangeris (Norvegija) 

gatvės menas

leGolendAs (Legoland), 2013, mišri technika. Johor Bahru (Malaizija)

enjoy GrAffiti, 2015, akrilas ant metalinių vartų. Bedford aveniu, Bruklinas (JAV) 

krAutuvAs (Forklift), 2016, mišri technika, instaliacija. Kalėdų sala be pAvAdinimo (Untitled), 2016, mišri technika. NYKOKA festivalis, Kaunas

Homer-less, 2015, mišri technika. Bendradarbiaujant su Strøk. Honolulu (Havajai)

be pAvAdinimo (Untitled), 2015, mišri technika. Nu Art festivalis, Stavangeris (Norvegija) 

46



––––  49

beždžionių kArutis (Barrel of Monkeys), 2014
Instaliacija. Kučingas (Malaizija)

berniukAs Ant kojūkų (Boy on Stilts), 2015, mišri technika 
Įkvėpta M. Cooperio fotografijos. Privati kolekcija

vAskici. Akmuo, popie-
rius, žirklės (Vaskici. 
Rock, Paper, Scissors), 2013, 
akrilas, aliejus ant drobės
Privati kolekcija

gatvės menas

 stiliAus kArAi  
(Style Wars), 2013 
Mišri technika. Singapūras

be pAvAdinimo (Untitled), 
2016, mišri technika  
Dubajus (JAE)
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Rašyti apie šiuolaikinį Lietuvos šokį sudėtinga. 
Viena vertus, jo kūrėjai vis dažniau neria į nepa-
togias erdves ir stengiasi sudominti kuo įvaires-
nę publiką. Galime džiaugtis, kad Vilnius, Kaunas 
ir Klaipėda yra tarsi atskiri šokio centrai, kuriuo-
se kuriami pasirodymai ne tik garsina Lietuvos 
vardą užsienyje, bet ir plečia šiuolaikinio šokio 
suvokimą. Mūsų menininkai studijų arba gastro-
lių metu semiasi įkvėpimo iš eklektiškų užsienio 

eksperimentų ir juos subtiliai įkomponuoja į 
savo kūrybą. 

Kita vertus, pastebimas tam tikras kūrybinis bei 
idėjinis konservatyvumas, neleidžiantis mūsų 
šokėjams peržengti susikurtų štampų. Lietuvoje 
trūksta užsienio choreografų, o jaunieji kūrėjai 
bijo eksperimentuoti ir klysti. Mes didžiuoja-
mės, kad Lietuvos šokėjai užkariauja naujas 

teritorijas1 bei nenuilstamai keliauja po visą pa-
saulį, bet gimtinėje jie susiduria su finansiniais 

1  Pavyzdžiui, Kiniją (2016 m. Pekino naujojo šokio festivalyje 
parodyti šokio spektakliai „Contemporary?“ (chor. Mantas Sta-
bačinskas, Agnė Ramanauskaitė ir Paulius Tamolė), „ID:D&G“ 
(chor. M. Stabačinskas ir Marius Pinigis), šokio spektaklis 
vaikams „Maži stebuklai“ (chor. Birutė Banevičiūtė), o šokio 
spektaklis „Godos“ (chor. Birutė Letukaitė) pristatytas tarptau-
tiniame Sietlo šokio festivalyje, JAV).

ŠIUOLAIKINIS ŠOKIS LIETUVOjE: SAUGUS žAIDIMAS
jUSTINA KIURŠINAITĖ

Šokio spektaklio „Contenporary?“ repeticija
Lauros Vansevičienės nuotrauka

šokis

ar biurokratiniais sunkumais, o ir su savo ribomis 
bei kompleksais.

Džiugina, kad šiuolaikinio šokio spektaklių gali-
me pamatyti ne vien teatrų scenose ar specialiai 
parinktose erdvėse, bet ir įvairiuose renginiuose, 
minėjimuose, jubiliejuose, o kartais – ir gatvėje 
(ši praktika ypač pastebima šokio teatro „Aura“ 
veikloje). Pasirodymų įvairovė tokia didelė, kad 
įtiktų net išrankiausią skonį turintiems žiūro-
vams. Be eksperimentinių spektaklių, tokių kaip 
„Contemporary?“, „(g)round zero“ (chor. Marius 
Pinigis ir Marius Paplauskas), „(Be) kulminacijų“ 
(chor. Liza Baliasnaja) ir kitų, kurie pasitelkia iro-
niją, kūrėjų patirtis ir puikią šokio techniką, yra ir 
labiau estetizuotų pavyzdžių – „Auros“ spektaklis 
„Godos“ ar Airos Naginevičiūtės „Chimeros karo-
liai“, „Stiklo sodai“. Tarptautiniuose festivaliuose 
„Aura“, „Naujasis Baltijos šokis“ ar šokio tyrinė-
jimo platformoje „Bitės“ galima susipažinti su 
užsienio šokio tendencijomis ir pamatyti mažiau 
žinomus lietuvių kūrėjų darbus. 

Šiuolaikinis šokis vis dar sulaukia priekaištų, kad 
yra sunkiai suprantamas, tačiau jo gerbėjų būrys 
gausėja, ši meno šaka vis labiau įsikomponuoja į 
Lietuvos kultūrą. Galima teigti, kad šokis pama-
žu tampa alternatyva teatro štampų persisotinu-
siems žiūrovams.

Norėdami geriau pažinti tam tikras šokio ten-
dencijas, aptarkime eksperimentinio pobūdžio 
spektaklius, kuriems būdingas humoras, asme-
ninės patirtys ir aktyvesnis žiūrovų dalyvavi-
mas.

Vienas ryškiausių kelerių pastarųjų metų pa-
vyzdžių – šokio spektaklis „Contemporary?“, 
tapęs puikia alternatyva pernelyg rimtiems 
šokio pastatymams. Kūrybinė komanda siekė 
ironiškai pažvelgti į šokėjo problemas ir šian-
dienos šokio lauke vyraujančias klišes. Kūrinyje 
ironizuojamas lietuvių šokio melancholišku-
mas, lėtumas bei bandymas kiekvienu judesiu 
išreikšti metafizines prasmes. Atskleidžiamas ir 
spektaklio kūrimo procesas, pavyzdžiui, autorių 
diskusijos, prasmių perteikimas judesiais, kar-
tais nežmoniškas choreografų elgesys ir pan. 

Spektaklis „Contemporary?“ ironiškai pasakoja 
apie šokėjus bei jų kasdienį darbą. Kūrėjai ne 
kritikuoja šiuolaikinį Lietuvos šokį, bet nagrinė-
ja jo tendencijas, sunkumus ir visa tai paverčia 
lengvu žaidimu, į kurį žiūrovai noriai įsitraukia. 

Tai ne tik puikus spektaklis apie šokio tenden-
cijas ir štampus, klišes ir problemas, bet dar ir 
nuoširdi šokėjų išpažintis. 

Ironijos semantika įpinta ir į M. Pinigio bei M. Pa-
plausko šokio spektaklį „(g)round zero“. Šis dar-
bas atsirado autoriams siekiant iš naujo atrasti 
save, išsiaiškinti, kaip iš praeities kylančios inspi-
racijos, idealai tampa kūrybos proceso atspirties 
tašku. Jungdami įvairius šokio stilius, įtraukdami 
vaikystės herojus (Michaelą Jacksoną, terminato-
rių, Bruce’ą Lee ir kt.) menininkai siekia išbandyti 
naujas sceninių eksperimentų galimybes, išgauti 
naują judesio kokybę. 

Spektaklyje „(g)round zero“ pastebima žaismin-
gos vyriškos konkurencijos ir kovos elementų – 
jie perteikiami dėvimų sunkių kailinių, užsiau-
gintų barzdų simbolika, ištvermės reikalaujančia, 
bet šmaikščia choreografija. Populiariosios kul-
tūros įtaką rodo ne vien vaikystės filmų ir idealų 
užuominos, bet ir žvilgsnis į šokėjo kūną kaip į 
mėsos gabalą, kuris įsukamas į šiuolaikinį šokio 
pasaulį. Vis dėlto spektaklis nevargina žiūrovo 
sudėtingomis prasmėmis – savo idėjas autoriai 
perteikia su lengvu humoru, nepriekaištinga 
choreografija ir netramdoma energija. 

Kitas populiariosios kultūros inspiruotas 
darbas – Lizos Baliasnajos „(Be)kulminacijų“. 
Ši jauna kūrėja Lietuvos publikai pristato ten-
dencijas, su kuriomis susipažino studijuodama 
šiuolaikinio šokio mokykloje P.A.R.T.S Belgijoje. 
L. Baliasnaja analizuoja popkultūros simbo-
lius ir jų įtaką mūsų gyvensenai bei mąstymui. 
Spektaklyje „(Be)kulminacijų“ vaizduojami mo-
numentalūs reklamų stendų modeliai, rekla-
muojantys saulės akinius ar sportinę aprangą. 
Jie tampa gyvomis figūromis, mechaniniais 
judesiais imituojančiomis mūsų realybės ma-
šineriją. Spektaklyje teigiama, jog pirkdami ir 
vilkėdami mes tampame prekės ženklais. Dėl 
to netenkame natūralios prigimties, visose gy-
venimo srityse esame vartotojai. Scenoje atgiję 
reklaminiai veidai atspindi ne vien popkultūros 
simbolius ar formas, bet ir apskritai mūsų gy-
venseną, jos absurdiškumą.

Spektaklyje gausu greitai atpažįstamų užuomi-
nų – dainų žodžių, reklaminių vaizdinių. Šokio 
beveik nėra. Tik be jokių emocijų atliekami de-
konstruoti mechaniški judesiai – jų kompozicijos 
perteikia ironišką požiūrį į žmonių egzistenciją 
žybsinčių plastmasinių gyvūnėlių kaimynystėje 
skambant klubinei muzikai.

Kauno šokio teatro AURA spektaklis „Godos“
Indrės Pix nuotrauka
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Dar vienas eksperimentinis kūrinys – Petro Li-
sausko interaktyvus spektaklis / performansas 
„SMS / trumpųjų žinučių paslauga“, rodytas šo-
kio platformoje „Bitės“. Spektaklis priklauso nuo 
žiūrovų – jie ant lipniųjų lapelių užrašo kūrėjui 
užduotis, kurias šis turi atlikti scenoje. Publika 
gali naudotis atlikėjo kompiuterio fonoteka, mi-
krofonu arba įsitraukti į spektaklį. Taip žiūrovai 
tampa jo scenarijaus autoriais.

Nors P. Lisauskas suteikė auditorijai galimybę 
manipuliuoti spektaklio eiga, žiūrovų užduotis 
atlikėjas interpretuoja savaip. Pavyzdžiui, gavęs 
pasiūlymą pamylėti save ant scenos, jis papa-
sakoja apie fizinės ir intelektualiosios mastur-
bacijos skirtumus. Žaismingai įtraukdamas drą-
sesnius žiūrovus į veiksmą ir improvizuodamas 
pagal duotus nurodymus, P. Lisauskas žaidžia 
publikos nuotaikomis. Jis parodo, jog žmogus 
dažnai vertinamas kaip savo aplinkos auka ar 
net vergas. Bet kūrėjas, nepriklausomai nuo pu-
blikos norų, yra laisva asmenybė, jis neturi tapti 
auditorijos valdoma marionete.

Apžvelgus šiuos pastatymus matyti, jog šian-
dienos Lietuvos šokio kūrėjai įkvėpimo semiasi 
iš užsienio šokio eksperimentų, juos subtiliai 
sujungdami su savo patirtimis ir prisiminimais. 
Pasitelkdami ironiją, populiariosios kultūros 
elementus, žaisdami šokio klišėmis ir dažnai 
žaidimu paversdami spektaklį, kūrėjai stengiasi 
apibrėžti savo, kultūros arba šokio limitus, ir tai 
analizuodami kuria naują judesių kokybę arba 
bent jau praplečia požiūrį į šokį.

Tokie eksperimentai yra kuklūs ir reti, todėl sa-
vaime sulaukia daugiau dėmesio. Deja, Lietuvos 
šokio kūrėjai nėra linkę itin rizikuoti. Netgi jau-
nesnieji, iš kurių tikimasi jaunatviško maksima-
lizmo ir maištavimo, nesiryžta publikai pristaty-
ti drąsesnių kūrinių. Galbūt tai lemia finansiniai 
sunkumai arba baimė per daug nukrypti nuo 
žinomų ir saugių šokio formulių. Rizikingais, 
ekspresyviais pasirodymais Lietuvos teatre pa-
garsėjo nebent Gintaro Varno vadovaujamas 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos aktorių 
kursas, įkūręs „No Theater“ ir pristatęs ne vieną 
įdomų ir gana maištingą kūrinį. Arba prisiminki-
me Oskarą Koršunovą – karjeros pradžioje me-
nininkas išryškino maištą prieš mokytojus, ne-
matomą tėvo ar valdžios ranką. Taip pat Artūrą 
Areimą, kuris sėmėsi įkvėpimo iš O. Koršunovo 
ir panašius revoliucingo paauglio elgsenos ele-
mentus bandė įkomponuoti į savo darbus. 

Vis dėlto Lietuvos šokio scenoje galima išskirti 
pavienius kūrėjus ar grupes, išlaikančius koky-
bės ir eksperimentų balansą. Be anksčiau minė-
tųjų, yra šokio teatrai „PADI DAPI fish“ ir „Aura“. 
Tačiau net ir jie su šiuolaikiniu šokiu žaidžia 
gana saugiai. Galbūt Lietuvos šokis užsienio 
rinkas patraukia technine kokybe, nuoširdumu 
ir vizualiniu paveikumu (mūsų šokio spektakliai 
dažnai būna minimalistiniai, bet vizualiai efek-
tingi), tačiau retai nustebina eksperimentiniu 
originalumu. Tiek patyrusių, tiek pradedančių šo-
kėjų ir choreografų kūryboje vyrauja tendencija 
iš naujo pažvelgti į tam tikrus šokio aspektus ir 
taisykles bei mažais žingsneliais žengti savo šo-
kio suvokimo praplėtimo link. 

Manau, atlikėjai galėtų glaudžiau bendradar-
biauti su įvairių meno sričių kūrėjais ar teore-
tikais bei užsienio choreografais. O tai galėtų 
tapti teigiamu postūmiu atnaujinant melancho-
lijoje ir nostalgijoje skendintį šokio lauką. Sė-
kmingi tokio darbo pavyzdžiai buvo „ID: D&G“, 
„Contemporary?“, „Šokis dulkių siurbliui ir tėčiui“ 
(chor. Greta Grinevičiūtė), „Godos“ ar net „Mons-
trai“ (chor. Samuelis Mathieu). 

Nereiktų užmiršti ir žiūrovų, gyvenančių toliau 
nuo didžiųjų miestų. Daugelis jų su teatru ar 

šokiu geriausiu atveju susipažinę per teatro „Do-
mino“ gastroles ar dalyvaudami vietinių būrelių 
veikloje, tačiau retas žino paprasčiausią šiuolai-
kinio šokio apibūdinimą. Todėl tokie edukaci-
niai ir auditorijos plėtros projektai kaip „Godos“, 
Ugnės Dievaitytės spektaklio „Ilgesys“ ar šokio 
spektaklio „Garbė močiutėms“ gastrolės po ma-
žesnius Lietuvos miestus yra itin svarbūs – jie 
daro meną prieinamą ir bent minimaliai suma-
žina centralizaciją. Panašių projektų reikia dau-
giau, kad šiuolaikinis šokis atrastų stabilią vietą 
greta teatro spektaklių ir dailės parodų. 

Bet nemanykime, kad šokio scena Lietuvoje 
merdi. Priešingai, pasinėręs į šokio pasaulį, ben-
draudamas su jo atstovais bei kasdien matyda-
mas augančias šokėjų galimybes, lieki sužavėtas 
šio meno gyvybingumo ir kuriamos magijos. Kai 
už stiklinių durų stebi repeticijas, girdi vadybi-
ninkų kompiuterių klavišų klaksėjimą ir bandai 
sutramdyti įtampą prieš spektaklį, kuriame šoks 
tavo draugai, kolegos arba mokytojai, suvoki, 
koks sudėtingas ir nuostabus šokio pasaulis. 
Galų gale kiekvieną kartą naujame spektaklyje, 
nesvarbu – tobulame ar nelabai, atrandi ką nors 
netikėto ir vėl jį įsimyli.

Šokio spektaklis „(g)round zero“. Artūro Bulotos nuotrauka

šokis

Pirmą kartą švelnion akistaton su tikru Laikinumu stojau sužinojusi, kad 
drugeliai gyvena tik vieną dieną. Tarsi visuose kituose gyvenimo recep-
tuose šio ingrediento tiesiog nebūtų pasitaikę. Keista, tačiau tuo metu, 
nors ir suvokdama mirties ir pabaigos egzistavimą gyvūnų (ir žmonių) 
pasaulyje, mirtį, gresiančią senatvėje, įsivaizdavau kaip kažkokio misti-
nio amžinojo gyvenimo vainikavimą. Drugelių realybė mane šokiravo: 
„Pala, pala, kaip – vieną dieną?“ Galvoje nesąmoningai kūrėsi žydro dan-
gaus fone krintančių spalvotų drugelių vaizdiniai – laikinumo vadovėlio 
iliustracijos. 

Esu iš tų baltųjų, kurie gimė nepasitikėjimo amžiuje, priekaištų šeimoje, 
užaugo konkurencijos kieme, ėjo į hierarchijos darželį, mokėsi perfekcio-
nizmo pradinėje, baigė lūkesčių gimnaziją, studijavo negatyvumo ir nei-
gimo universitete, dirbo vertinimo biure ir toliau ilgai ir tobulai gyveno. 

Laikinumas, spėju, užaugo panašiomis sąlygomis, todėl visuomet jaučiau 
jam empatiją, nors jis ir nebuvo mėgstamas (o kaipgi?). Kieme jį vadino 
ačkariku, o darželyje jis visuomet privarydavo į lovą. Laikinumas buvo iš 
daugiavaikės šeimos, ten, žinoma, irgi užėmė nevykėlio kampą prie stalo, 
bet, kaip ir kaip būtų keista, jam geriausiai sekdavosi iškaulyti cigarečių 
blokų dėžes iš kioskininkių. Atrodydavo, kad jis tiesiog suuosdavo, ku-
riame skardos bunkeryje tuoj tuoj įsikurs laikinoji cigarečių prieglauda. 
Matyt, jį traukte traukė tas pažįstamas laikinumo kvapas. 

Tam, kad pamėgtum šį keistuolį, turėjai stoti neišvengiamon akistaton 
su tiesos revolveriu (dar žinomu kaip „jei apie tai nekalbėsim, gal to ir 
nebus“). O kas gi norėtų, užlipęs ant stalo, susirinkusiai į šeimos balių 
giminei rėžti „laukiu nesulaukiu, kada mirsiu“ arba „kiek gi gali mano my-
lima žmona būti man ištikima?“ Niekas taip neišdrįstų, tad ir antipatijos 
Laikinimui niekas neslėpė. Atrodė, kad tuo metu saviapgaulės bakalaurus 
dalydavo tuose pačiuose kioskuose, prie pasenusių kramtoškių su lipdu-
kais. Tačiau vis vien jas pirkdavom, nors skonis ir būdavo laikinas. 

Kai buvau paauglė, viskam priešinausi. Tiesiog. Tada ir susimečiau su Lai-
kinumu. Įsivaizduoji, tiesiog iš sportinio azarto, tiesiog tam, kad pasiprie-
šinčiau standartui ir ką nors supykdyčiau. Pasirodė, kad sportinis azartas, 
kaip ir pyktis, taip pat laikini. Velniai rautų, tada įsimylėjau. Atrodė, jis 
tikrai geriau nei darželyje ir į lovą nebedarė, tiesą sakant, joje jam jau 

IŠALKęS pRAŠALAITIS LAIKAS 
ARBA IR LAIKINUMAS SENSTA
URTĖ KARALAITĖ

visai neblogai sekėsi. Tuomet, žinoma, per tūsą pamačiau jį su kita. „Ji 
man – niekas, – sakė, – ji tiesiog sielos sesė.“ Man jau buvo nesvarbu, 
meilė irgi pasirodė laikina. 

Artimiau susipažinusi su Laikinumu, bet dar nesuprasdama jo elgesio 
modelių, ėmiau dėl visko kaltinti jį. Verčiau ant jo kaltę dėl savo raustan-
čios odos, didėjančio svorio, per ilgų ar per trumpų plaukų, dėl draugų, 
kurie nusisukdavo, dėl nesėkmių, pralaimėjimų, per trumpų ir per ilgų 
romanų, dėl tavo nepastovumo ir jo vienos dienos trukmės „mylėsiu tave 
amžinai“.

Praėjus daugybei metų, po dramatiškų skyrybų ir turto dalybų svetimoje 
šalyje su Pastovumu, atsikrausčiau į sostinę. Rytais, gerdama per brangią 
kavą jokioje kavinėje vienoje iš siaurų senamiesčio gatvelių ir nevalingai 
bėgiodama po nesusiūtas savo gyvenimo iškarpas, vis pagalvodavau, kad 
būtų smalsu sutikti Laikinumą dabar. Tiesiog iš sportinio azarto. Turbūt 
jis trinasi tose pačiose gatvėse, o gal kaip tik svirduliuoja girtas namo 
po vakarykščio hipsterių tūso tiems, kurie širdyje dar jauni ir vis bando 
kapoti techno. 

Netrukau jį rasti, buvę laikini draugai išdavė, kur jis dirba – eiliniam jokiam 
bare. Nuėjau ten lietingą rudens vakarą – tuščia. Už baro sėdi į smartfouną 
sulindęs, susikūprinęs joks bičas (iškart atpažinau jo garbanas). Man už 
nugaros dusliai trinktelėjus durims, jis pakėlė akis. Akistata su revolveriu 
buvo dviguba – susenęs veidas, sukritę paakiai ir pilka oda akimirksniu 
grąžino mane pas drugelius. Laikinumas, pasirodė, irgi yra laikinas. 

Mūsų keliai daugiau nebesusikirto, o praeitį paleidau supratusi, kad laiki-
numai tiek pat egzistuoja, kiek ir neegzistuoja. Štai vieną akimirką jie čia, 
o kitą – jau nebe. Dabar laikinumus auginu kaip vaikus: vienas užauga 
ir palieka mane kaip pusiau subrendęs paauglys motinos namus, tada 
pasaulį išvysta kitas ir po kurio laiko taip pat išeina pro atdaras mano 
duris. Jas taip ir laikau pravertas, kad galėtų įžengti ir išeiti prabėgantis 
laikas, netikros baimės, susikurti spąstai, susipainiojusios stiprybės ir sil-
pnybės, nerimastingas rytojaus laukimas ir net pati artimiausia bičiulė 
nežinomybė. Visi jie pasisvečiavę kažkada pasitraukia. Nes Laikas mano 
namuose tarsi yra, tarsi – nėra, kadangi jis, kaip ir Laikinumas, tėra išalkęs 
prašalaitis.

Urtė Karalaitė pasaulį išvydo 1986 m. Kaune. Japonijoje ir Didžiojoje Brita-
nijoje įveikė filmų prodiusavimo viršukalnes. Bet šiuo metu „žongliruoja žan-
rais ir inicijuoja tarpdisciplininius kūrybinius eksperimentus, supainiojan-
čius tekstą, tekstilę, akvarelę, instaliaciją, vaizdo ir kitas technikas“. Chaotišką 

biografiją derina su nenuoseklia tekstų rašymo karjera. Sunkią lietuvio būdui 
saviironiją autorė vartoja lengvai ir noriai. Savo kūriniuose nagrinėja laiki-
numo, nostalgijos, tikrumo ir mistinio pasaulio temas.  

jauna proza 52
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paveikslas, tinkamas 
kabinti nebent tik 
koridoriuje, medžio 
imitacija apmuštomis 
sienomis

Lipsi, nelipsi? 
Žiūri klausiamai dar vienas
Ilgesingų akių troleibusas,
Ne, nelipsiu, aš esu motyvas
Šitos apytuštės stotelės,
Kurioje šiek tiek kvepia dumbliais, nors
Ir nėra čia jokio ežero, nėra nė 
Piktos bobutės su rūžavu lūpdažiu
Ir broške ant skaros, kaip ir
Filosofiško šlavėjo, parimusio ant šluotos,
Užtat yra čia kiek tik nori vėjo,
Balų, nematančių nieko, ir
Šaligatvio plytelių chorėjo.
Kaip ir dūlančių lapų ląstelienos,
Tykštančios iš po ratų dar vieno
Ilgesingų akių troleibuso, 
Į kurį niekad nelipsiu,
Kad išliktų per amžius
Šitas durnas rudens peizažas. 

vieno pažįstamo 
agnostiko malda

Tu žinok, kad aš vis dar laukiu 
Tinkamo laiko ir tinkamos vietos,
Kai paduosiu tau cigaretę,
Pridegsiu senamadiškai – degtukais,
Ji žibės kaip jonvabalis, kaip
Spindulys, krintantis pro 
Šv. Onos bažnyčios vitražą.
Žibės ir apšvies tavo mielą veidelį,
Apneštą pelenais ir suodžiais.
Gal tada ir išdrįsim pasikalbėti,
Dieve.

Samanta Kietytė gimė Panevėžyje 1996 m. Šiuo 
metu J. Miltinio miestą iškeitusi į sostinę studijuoja 
lietuvių filologiją Vilniaus universitete. Eilėraščius 
pradėjo rašyti gimnazijoje, o drąsos tęsti pridėjo 
Lietuvos rašytojų sąjungos organizuojamos „Vasaros 
akademijos“ plunksnos broliais virstantiems. Prisi-
rinkusi įvairių apdovanojimų mokykliniais metais, 
studijų laiką Samanta išnaudoja poeziją skaitydama, 
kurdama ir įgarsindama įvairiuose poetiniuose ren-
giniuose – nuo slemo iki tradicinių scenų. Dėl visa ko 
ar dėl maža ko džiovina rožes ir jų kolekcijas kabina 
virš lovos.

Samanta Kietytė

Tu paklausi, kaip sekėsi,
Aš atsakau, normaliai, kaip visada (š)mirinėjau, kaip tu?
A, keitei karbiuratorių, smagu, smagu, iš esmės
Juk mes visai vienodi, 
Aš keičiu veidus, tu karbiuratorius, aš juodinu savo sielą,
O tu rankas, ir visai gi viskas gerai, o kaipgi,
Pasimylim mašinoj, valgom mėsainius, rūkom
Paslapčia vienas nuo kito, viskas kaip visada
Ir truputį daugiau
Truputį daugiau, nes
Mes nesimylim, mes dulkinamės
Dulkinamės taip aršiai, lyg bausdami vienas kitą
Už tai, kad nemokam uždusti vienąkart ir
Nebeklausti, o ką dabar galvoji, ko
Toks be nuotaikos, kaip diena praėjo? Praėjo
Ir ką, nebesugrąžinsi, neatstatysi, nesurenovuosi kaip 
Mano bendrabučio, kurį gręžia ir gręžia kaip supuvusį dantį
Ir mano protas jau išgręžtas, ištratintas
Grąžtų ir sąvokų, mano meile, ko plečiasi tavo vyzdžiai 
kaip juodieji kvadratai, ko plečiasi, ko skečiasi tavo rankos, ne
Nereikia manęs apkabinti, tai aš tave apkabinsiu, štai jau skečiasi 
Mano kojos, lipu ant tavęs, ant supistų Vilniaus gatvių
Duobėtų, randuotų kaip mano veidas, atgręžtas šiurkščiam vėjui, 
Čaižančiam surambėjusią odą ir akis, išsiplėtusiais vyzdžiais,
Įsmeigtais į tave. 

ars poetica

būna:
valerijonų kvapo poetika
sunkių scenos užuolaidų poetika
valso žingsnio poetika
nukramtytų nagų poetika
grupinio sekso poetika
lenkiško metalo poetika
lesbietiškų fantazijų, Bob Marley 
ir pirmo sniego poetika
klaviatūros poetika
raudonų rožių ir mėlynų žibučių poetika
chalato rankovės kavoje poetika
Ir dar toji poetika, kuri smaugia gerklę iš
kažkur giliai, giliai, giliaaaai...
dėjau ant visko poetika
valganti poetika
rūgšti poetika
genų poetika
gargaliuojanti poetika
pasityčiokim iš poetų poetika
pasikartojimų poetika
mandarino žievių poetika
šerpetojančių lūpų poetika
įplyšusio linoleumo poetika
....,.........,..........,..........,
.............,–........?
ir tik tada
Teksto poetika.

mažvydiškas XXI

Imkit mane ir skaitykit.
Sakė toks Marčius,
Apsimesdamas knyga.
O aš sakau:
Imkit mane ir naudokit.
Nes skaitymas jau beveik nepadorus,
O ir šiaip neatneša 
Jokio pelno
Ar apčiuopiamybės.
Imkit mane. Imkit.
Aš vadinuosi žmogiškuoju ištekliumi.

Įsčios ir iš jų
Negimę vaikai
Įsčiose
Numarintose tablečių
Įsčių 
Druskingi vandenys
Išdegina vaisingą žemę
Ir jos gleivėtas įsčias.
Gal jau užtektinai kartų
Pavartojau žodį
Įsčios
Kad būčiau vadinama
Moterų poete.

Jei Spalio 24 dieną pažiūrėsi pro langą,
Pamatysi mažus žmogeliukus,
Besikaunančius iš paskutinių jėgų
Su per sunkiu dangum, per sunkiu lietum,
Nuo kurio tinsta galva ir
Vaizduotė.
O balandžiai šratinėm akim tik žiūrės
Iš aukšto
Ir kraipys savo mažytes galvas
Į taktą tam lietui,
Kuris, jei jau atvirai, 
Labiau primena death metal
Nei valsą. 
Ir jei jau visai atvirai –
Maži žmogeliukai negali laimėti,
Jų kardai popieriniai ir skydai
Iš nevalyto molio.

Po vieną, po kelis jie sėsis
Ant šaligatvio šioj lyjančioj gatvėj,
Šnabždėsis tarpusavy,
Pasidėję permirkusius kardus,
Ironiškai šyptels.

Sminga kojos į minkštą 
Ir labai seną žemę
Minga išsapnuotos pozos
Šaltam guoly
Stinga šilumos,  žemė
Nėra mūsų motina, juk sakiau
Sakiau tau, kad Žemyna 
Pasikorė, o tu nieko neatsakei,
  tik žiūrėjai,
Kaip sninga liepžiedžiais 
Mūsų arbatoje
Iš kraujo ir pieno.

Ir kas patikėtų, kad mes
Zwei Dochte eine Kerze
Zwei Seelen in einem Herzen*
(Taip sakė įdomaus veido vokietis)
Kas patikėtų, kad 
Smingančios į sušalusią žemę
Kojos
Gali šokti lėtą fokstrotą.

* Du dagčiai, viena žvakė,
Dvi sielos vienoje širdyje

Žalia
Raudona
Žalia
Raudona
Žalia
Raudona
Žalia
Ir aš spūstyje
Paspaudžiu senutės mazdos
Garso signalą
Ir vidury sankryžos
Išauga drebulė
Su pasikorusia deive Žemyna.
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jonAs bAsAnAviČius 

Jonas Basanavičius – lietuvių visuomenės vei-
kėjas, vienas svarbiausių nepriklausomybės 
siekėjų, mokslininkas, gydytojas, nusipelnęs 
hipsteris. Jo vardu Lietuvoje vadinamos gatvės, 
mokyklos, kiti pastatai, objektai.
 
Redagavo laikraštį „Aušra“. Tuo metu niekas 
nepalikinėdavo anoniminių komentarų po 
straipsniais, nes nebuvo interneto (logiška). 
Anoniminiai komentarai būdavo siunčiami paš-
tu (logiška). Jonas Basanavičius yra gavęs ne 
vieną laišką be atgalinio adreso su tekstu „Gai-
dys“, „Lochas“, „Kas tas Basanavičius?“, „Kiek ga-
lima apie tą tautinę dvasią, nebeturit daugiau 
apie ką rašyt?“, „Pyrmas“ ir pan. Kartais laiškas 

žemAitė

Norėčiau tarti keletą žodžių ir apie Žemaitę. 

Nesuklysiu pasakydamas, kad Žemaitė buvo 
viena žymiausių moterų per visą Lietuvos isto-
riją. Bet ji nebuvo vien tik moteris. Visų pirma, 
ji buvo šeimos žmogus, ji buvo motina, ji buvo 
antros kartos pusseserė, lindyhoperė, piešimo 
ant jūros akmenėlių dirbtuvėlių organizatorė. O 
visų antra, ji buvo rašytoja. Bet dabar galvoju, 
kad rašytoja ji buvo labiau visų trečia. 
 
Žemaitė turėjo tris seseris. Vienos vardas buvo 
Juzefa, o kokie buvo kitų jos seserų vardai, gry-
nai dabar – ką tik – mums pasidarė automa-
tiškai nebesvarbu. Nes mums svarbu sužinoti 
Žemaitės ūgį. 

Nėra iki šiol išlikę daug duomenų apie jos ūgį, 
bet peršasi išvada, kad Žemaitė buvo šiek tiek 
žemesnė už Vladą Garastą. Žemas ūgis nesu-
trukdė Žemaitei parašyti apsakymo „Marti“. 
Dabar netgi galvoju, kad jos ūgis buvo pats tas 
kaip tokiam romanui. 

LUKAS ŠIDLAUSKAS

Lietuvos kaime, kur netrumpą gyvenimo dalį 
bazavosi Beniuševičiūtė-Žymantienė, tuometi-
nė moterų padėtis nebuvo iš lengvųjų. Ji buvo 
iš horizontalesniųjų, ypač naktimis. Būdama 
moterų teisių aktyvistė, Žemaitė kovojo už įvai-
resnes to meto moterų padėtis. Rašytoja buvo 
veiklos žmogus, nes pagal charakterį ji buvo 
labiau sangvinikė. 

Įdomus faktas: iki Žemaitės nešioti skareles ant 
galvos buvo prasto tono požymis, tačiau Žemai-
tės pavyzdys greitai užkrėtė to meto progre-
syvųjį jaunimą, įskaitant ir patį Tupaką Šakurą. 
Apie tai netgi yra pastatytas kriminalinio pobū-
džio filmas, kuriame Žemaitės vyrą vaidina pats 
Alas Pacino. Būtinai pažiūrėkit tą filmą, vadinasi 
„Skaros veidas“ („Scarface“). IMDB reitingas – 
6,2. Režisūra visai nieko, antraplaniai neblogai 
suvaidino. Toks „von trieriškas“. Žiūrėčiau antrą 
kartą. 

su tekstu „Pyrmas“ į redakciją ateidavo dviem 
savaitėm vėliau (laiškanešio trichineliozė). 

Jonas Basanavičius dar buvo žinomas João Ba-
sanovo slapyvardžiu. Taip Jonas siekė didinti 
„Aušros“ skaitomumą užsienio rinkose. Kur tik 
João eidavo, tuoj visi prašydavo parašiuko: ant 
krūtinės, trapecijos, Nepriklausomybės Akto. 

Nuotraukoje matome João Basanovą, kuris sva-
joja apie laisvą Lietuvą ir niūniuoja „You may 
say I’m a dreamer, but I’m not the only one“ ei-
lutes. Vėliau jas pasivogė jo antros kartos pus-
brolis Johnas Lennonas, iš išvaizdos stebėtinai 
panašus į João.

postliteratūra

mikAlojus konstAntinAs Čiurlionis 

Visi mes puikiai žinome, kas toks buvo Čiurlionis. Žymus kompozitorius, 
dailininkas, chorvedys, „X faktoriaus“ dalyvis. Jo vardu pavadintos gatvės, 
galerijos, memorialinės sodybos. Ilgą laiką Čiurlionis gyveno Čiurlionio ga-
tvėje Vilniuje, tada persikėlė į Šiaulių Čiurliono gatvę, tada įsikūrė Kaune, 
taip pat Čiurlionio gatvėje, vėliau persikraustė į Varėną, nuomojosi butą 
M. K. Čiurlionio g. 47, dar vėliau – ir Čiurliono gatvėje Raseiniuose, dar kurį 
laiką glaudėsi Čiurlionio muziejuje Druskininkuose. Sėslus nebuvo, ne.

motiejus vAlAnČius 

Motiejus Kazimieras Valančius – Žemaičių vys-
kupas, švietėjas, rašytojas, lietuvių literatūros 
prozos pradininkas, pirmųjų Lietuvoje renginukų 
serijų už blaivybę organizatorius.

Gimė Nasrėnuose, Salantų valsčiuje. Tėvai iš pra-
džių savo ketvirtam vaikui norėjo duoti Singaro 
vardą, bet variantas atkrito. Buvo svarstomi kiti 
variantai, tokie kaip Giedrelis, Robertas, Gintaras. 
Mama ypač buvo už Gintaro variantą, tačiau tam 
kelią pastojo uošviai. Galų gale, po įtemptų dis-
kusijų, jam buvo duotas Motiejaus vardas. Valan-
čiui tuo metu buvo aštuoneri. 

1823-ieji. Ruduo. Motiejus pirmą kartą apsilanko 
Palangoje. Nedelsdamas nuvyksta į Gintaro mu-
ziejų, vėliau – ant tilto, kurio prieigose nusifoto-
grafuoja su smaugliu. Maždaug tuo metu atranda 
aistrą literatūrai. Vakare nuvyksta į „HBH’ą“. Kitą 
dieną „Lino“ baseine masažinės vonios procedūrų 
metu gimsta kūrinio „Palangos Juzė“ karkasas. 

Nedaug kas tai žino, tačiau Konstantinas labai mėgo žaidimus, pvz., slė-
pynes. Ypač slėpynes jis mėgo žaisti su savo žmona Sofija Kymantaite. 
Tai buvo vienas mėgstamiausių jo užsiėmimų (tapymas buvo tik antroj 
vietoj). Kai jie abu su Sofija aiškindavosi, kas eis ieškoti, jis sakydavo ne 
„Čiur – aš!?“, bet „Čiur – Lionis!“
 
Čiurlionis nebuvo bemolis. Jis kūrė tiek allegro, tiek andante. Nuolati-
nis grojimas namuose ir pianino pedalų spaudymas kojomis labai alino 
kompozitorių. Pianino pedalais spaudoma ir grojama buvo taip smarkiai, 
jog ėmė progresuoti plokščiapadystė. Teko daryti pertrauką ir pirktis pa-
togią grojimui avalynę: kroksus, mokasinus... Įdomus faktas: „Žalčio so-
nata“ buvo nutapyta avint fiziologine avalyne lenktais padais. Dėl šio 
fakto iki šių dienų nesibaigia ginčai tarp dailėtyrininkų.
 
Artimiausi draugai į Čiurlionį kreipdavosi „Konstantinai“. Sakydavo: „Ką 
tu, Konstantinai?“, „Kelintą valandą setuką paduosi, Konstantinai?“ Arba: 
„Kada Kaune, Konstantinai?“ Mums gal ir keistai skamba, jam – ne. Kons-
tantinas vertino ramybę. Kuriam laikui apsistojęs Druskininkuose, labai 
gaila, negalėjo sudalyvauti „Snow Arenos“ atidaryme, nes kaip tik tuo 
metu kūrė simfoninę poemą kažkur miške.

Nuotraukoje pažymėti Čiurlionio vaikščiojimo maršrutai avint fiziologine 
avalyne jo tėvų namuose, kuriuose kompozitorius kurį laiką gyveno ir kūrė.

1870 m. rugsėjo 21-ąją, švęsdamas Tarptautinę 
taikos dieną, savo brolio antresolėje atranda 
nugertą sidro buteliuką. Už tai smogia broliui 
tiesiai į snukį. Po kelių sekundžių smūgį pakar-
toja, tačiau jau į kepenų sritį.

Kelios žymesnės M. Valančiaus suorganizuotų 
renginukų serijos: 
Techno Blaiventino; 
Blaivapagai;
Nulis Promilių Outside;
Mėnuo Blaivaragis;
Volfas Engelman gyvai: Simonas Donskovas;
Palanga DRIFT RACE (1829–1832 m., tuometi-
nėje Palangos kartingo trasoje);
Šiuolaikinių technologijų, progreso ir inovacijų 
konferencija „Juzė Friendly“.

Nuotraukoje Motiejus Valančius, jau brandus 
vyras. Antrame plane – vaikystės draugas iš 
paralelinės klasės, gyd. urologas Redžinaldas 
Maksimovas.
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EMpIRINIS MENAS

Empirinis menas yra toks menas, kurio atstovai, kurda-
mi ką nors (artefaktus, idėjas ar koncepcijas), remiasi 
savo tiesiogine patirtimi. Empirikai yra labiau prakti-
kai, o ne teoretikai, jie stengiasi paliesti, pajausti, už-
čiuopti, atsikasti ir paveikti. Empirinis menas yra lin-
kęs pakeisti pasaulį bei jo sanklodą.

MENO ABĖcĖLĖ 

D

E

DARBININKIŠKAS MENAS

Darbininkiškas menas yra susijęs su muskulais, prakai-
tu ir kančia. Bet kuri meninė veikla, susijusi su kančia 
kaip varikliu, yra darbininkiška. Tiesą sakant, kančia – 
pats svarbiausias darbininkiško meno atributas. Me-
nininkai-darbininkai nebūna laimingi dėl kūrybinio 
neproduktyvumo, tačiau sąmonės paviršiuje ir pasą-
monės gelmėse jie mazochistiškai džiaugiasi pačiu 
procesu. Procesas – darbininkiškos kūrybos esmė. „Ne 
laimėti, o dalyvauti!“ Dar būtina pastebėti, kad darbi-
ninkiškas menas yra marginalus – proletariato atstovų 
buvo labai daug, bet, jie niekada nebuvo lemiamas 
veiksnys – tik kritinė masė, tik įrankis kitų socialinių 
klasių atstovų rankose. Būtent iš to ir gimsta kančia...

Meno abėcėlės tęsinys. Pradžia 2017 m. Nr. 1

FU MENAS

Kinų kalboje žodis fu (žymimas hieroglifu 夫) reiškia 
„vyrą, vyriškį“. Lietuviškai fu žymi panieką, neigiamą 
požiūrį į tą objektą, kuriam taikomas šis ištiktukas. 
Fu gali būti ir burtažodis (prisiminkime rusų liaudies 
pasakas, kuriose ragana Baba Jaga, sakydama „fu, fu, 
fu, čia žmogumi smirda“, reaguoja į žmogiškos būtybės 
buvimą šalia). Tad fu menas yra ir humanistiškas (jo 
dėmesio centre visuomet būna žmogus), ir šiek tiek 
„pochuistiškas“ (taisyklingiau tariant – anarchistiškas), 
su nedideliu kiekiu (iki dešimties procentų) maginių 
elementų. 

Ė MENAS

Ė menas yra giminingas zen budistinio meno moky-
kloms – tapybai tušu, kaligrafijai, poezijai. Ė menas – 
tai sąmoningas ir nesąmoningas noras bei sugebėji-
mas savo kūryba nepasakyti nieko apie meną. Tai visos 
neartikuliuotos meno rūšys, kurioms būdingas tylėji-
mas, pauzės ir non finito. 

Ė

F

58
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GENIALUS MENAS

Genialus menas nebūtinai yra genialus. Genialus me-
nas – tai visos meno kryptys, judėjimai ir stiliai, kurie 
tiki antropocentrinėmis idėjomis, menininko kaip pa-
saulio centro ideologija. 

G

H
HAKERINIS MENAS

Hakerinis menas – tai toks menas, kuris „nuhakina“ 
kitas mintis, kitas idėjas ir paverčia jas geresnėmis – 
patobulina. Hakerininkai-menininkai yra aktyvūs para-
zitai ant viso kito sveiko (tačiau pasyvaus) meno kūno. 
Hakerinis menas minta kitų menų idėjomis kaip im-
pulsais ir tuo gyvena.

meno abėcėlė – tai dailės kritiko žaidimas, pri-
menantis ateities spėjimą kavos tirščiais arba 
runomis, jo prasmė yra bet kurį menininką ir bet 
kokį meno procesą įdėti į konkrečią lentynėlę 
(abėcėlinę raidę), padedant parodų lankytojui 
užklijuoti etiketę meno kūriniui, autoriui arba 
kontekstui.

Visas gyvenimas, ypač kultūrinis-parodinis, 
sudarytas iš įvairiausių konvencijų ir kito-
kių susitarimų, kuriuos galime vadinti labai 
paprastai – „etiketėmis“. Meno pasaulyje mėgs-
tama švaistytis apibendrinimais (tiksliau – an-
tinomiškomis jų poromis): „gabus-negabus“, 
„daug žadantis-beviltiškas“, „geras-nieko vertas“ 

ir panašiai. Inventorizuokime meno fenomeną, 
jo pasireiškimo būdus ir – leiskime menui pra-
kalbti normatyvine leksika! 

projektas: „Remake arba Meno terminalas“
idėjos ir tekstų autoriai: Ignas Kazakevičius ir Vidas Poškus
Komiksai: Miglė Anušauskaitė
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