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Užgesink žarijas

Dangų skrosdamas, pjautuvas dyla.
Prasivėrė aušra vieversiams.
Kas išsems mano liūdesį gilų,
Žarijas iš širdies kas išsems?

Mėnesiena ant kelio man guli,
Pina ilgesio ilgas gijas – – – 
– – – – – – – – – – –
Iš versmės kas atneš man mėnulį,
Kas užpils, užgesins žarijas?

Paulius ŠIRVYS

Mildos KIAUŠAITĖS iliustracija
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Elvyra Markevičiūtė: Ar ilgai ieškojote šiai 
progai derančio veikalo?

Povilas Gaidys: Tikrai ilgai ir, man atrodo, pa-
galiau radau tinkamą tokiam jubiliejiniam benefisui. 
A. Herzog pjesė „4000 mylių“ – gana populiari ir 
plačiai statoma Amerikoje, yra gavusi ne vieną 
prestižinį apdovanojimą. Tai kamerinis kūrinys 
apie žmonių santykius ir visiškai skirtingų pasaulių – 
senelės ir anūko – susidūrimą. Senelei – 90 metų, o 
anūkui – tik 20: skiriasi nuomonės, pasaulėžiūros, 
pasaulėjautos. Vis dėlto tarp tų žmonių, nepaisant 
pradinio nesusikalbėjimo ir skirtingumo, atsiranda 
tam tikras bendrumas. Tai egzistencinis ryšys, 
būtinas žmonėms, kurie bet kokiu atveju turi ben-
drauti, vienas kitam padėti, bandyti suprasti net ir 
atsidūrę priešingose pozicijose. Tai tarsi suskilusios 
mūsų bendruomenės, kurią reikia lipdyti nepaisant 
skirtingų politinių pažiūrų ir nuostatų, simbolis.

E. M.: Tokių skirtingų amžiaus tarpsnių duetas 
verčia ieškoti įtikinamų vidinių ir išorinių išraiškos 
priemonių. Kaip sekėsi jas kristalizuoti?

P. G.: Vis dar esame paieškų kely. Tai išties ne-
lengva pjesė bei sunkus vaidmuo net ir tokiai patyrusiai 
aktorei. Juk herojė beveik „marazmatikė“ – nuolat 
užmiršta, beveik nieko negirdi, neranda reikalingų 
žodžių. Senelė viską jaučia ir supranta, bet jau 
pasiekė tokią senatvės stadiją, kai organizmas ne-
klauso. Tačiau ji valinga ir protinga, todėl vis tiek 
randa išeitį iš visų situacijų. Nepaisant konfliktų, 
nesusipratimų ir nesutarimų, besisukiodama tarp 
jaunų žmonių, pasiekia tarpusavio supratimą. Ir tai 
padaro be jokių lozungų ir pompastikos.

Elena Gaigalaitė: Randa takelį.
E. M.: Kaip susitaikėte su tuo, kad vyras scenoje 

jus taip pasendino? Iš tiesų juk jums dar toli iki 
pjesės herojės amžiaus. 

E. G.: Nors ir parašyta, kad jai 90 metų, bet tai tik 
fizinė būklė – dvasiškai mano herojė nė kiek nepase-
nusi. Ji iš tų moterų, kurios nepaisydamos amžiaus yra 
itin aktyvios. O mano veikėja ypač gyvybinga ir imli. 
Ji negali sėdėti be darbo, turi kovoti, užsiimti labdara, 
tvarkyti įvairiausius dokumentus. Su atvažiavusiu anū-
ku ir žolytės parūko, ir apie seksą paplepa, prisiminda-
ma tiek turėtus vyrus, tiek jų pajėgumą. Tai anaiptol ne 
nukaršusi senutėlė, o šauni energinga moteris, puikus 

pavyzdys mūsų vyresniųjų kartai, kaip nenukabinti 
nosies sulaukus bet kokio amžiaus. Jos „močiute“ ar 
„senute“ nė negali pavadinti – net ir anūkas kreipiasi 
vardu. Manoji Vera Džozef scenoje yra tokia, kokia 
buvo Kazimiera Kymantaitė, kokia dabar yra Galina 
Dauguvietytė arba neseniai Anapilin išėjusi gydytoja 
Filomena Taunytė. Kas drįs jas pavadinti senutėmis? 

E. M.: Tada dėl vaidmens pasirinkimo tikrai 
nekyla abejonių. O kaip dėl tandemo aktorė-reži-
sierius-žmona-vyras niuansų? 

P. G.: Na, man su ja dirbti niekada nebuvo 
lengva...

E. G.: Turbūt niekam nebuvo...
P. G.: Kadangi aš esu vyras, ji gali drąsiai prieš-

tarauti, konfliktuoti...
E. G.: Atvirkščiai!
E. M.: Ar dažniau nesutariate namie, ar repe-

ticijų metu?
P. G.: Visur. Ji visada turi savo nuomonę, nors 

nebūtinai teisingą, yra labai užsispyrusi. Vis dėlto 
šiaip ne taip randame bendrą kalbą. Jai iš tikrųjų ne-
lengva įsijausti į šį charakterį, kai reikia suvaidinti 
ne tik dvasinę, bet ir fizinę būklę žmogaus, kuris 
viską užmiršta, perteikti minties susiskaldymą, kai 
ką nors ne taip išgirsti, ne taip supranti.

E. M.: Bet vidujai personažas neabejotinai 
artimas? 

G. P.: Vidujai – taip. Artimas dėl aktyvumo, 
stiprybės. Elena tiko šiam vaidmeniui, nes jai pačiai 
būdingas vidinis tvirtumas.

E. G.: Man?!
G. P.: Taip, taip. Kad ir kaip būtų sunku, ji 

sugeba susivaldyti. Moka ir kitus nukreipti bei 
sutelkti. Mėgsta vadovauti – Elena organizatorės 
charakterio. Bet pagrindinis bruožas – tvirtumas.

E. G.: O man atrodo atvirkščiai: aš tokia skysta, 
netvirta... Karštakošė, dažnai užverda kraujas... 
Galbūt kitiems tikrai taip atrodo, jei sako. Bet aš taip 
nemanau – nei sugebu pakreipti, nei „pramušti“... 
To neturiu... (Ilgas mano ir P. Gaidžio kvatojimas.) 
Negi turiu? Nejaugi žmonės apie save galvodami 
visada klysta? Man regis, esu tokia silpnutė...

P. G.: Taip, ji tvirta, valdosi, bet vis tiek iki tam 
tikros ribos. Nors ir atrodo kone „gelžbetoninė“, 
kai pravirksta, ašaros liejasi mažiausiai pusvalandį. 

Jau tada nesustabdysi. Paprastai tie, kurie greitai 
užsidega, greitai ir nurimsta, bet jei nutrūko Elenos 
įtemptai laikyta styga, tai jau ilgam... 

E. G.: Tiesa, juk aš buvau šachmatininkė. Turė-
čiau sugebėti numatyti ėjimus į priekį. Nežinau... 
Mėgstu pajuokauti, pasišaipyti, man patinka žmo-
nės, turintys humoro jausmą. Neištveriu, kai matau 
aiškią neteisybę. Tik nemoku gražiai pasakyti – iš-
rėkiu. O juk riksmu nieko neįrodysi...

E. M.: Pamenu, kartą minėjote, kad jums ne-
patinka, kai režisieriai per repeticijas jus giria. Ar 
daug pagyrimų sulaukiate iš vyro?

E. G.: Jis niekada manęs negiria. Turbūt mano 
nelaimė, kad nemoku susilaikyti ir jam prieštarauju. 
Tiesa, aš visiems prieštarauju. Todėl režisieriai ma-
nęs nemėgsta. Vis „burčenu“: tai man tas neaišku, 
tai anas... Vėliau susitaikau, bet pradžioje turiu 
viską išsiaiškinti. Ir dar viena blogybė: nesugebu 
greitai išmokti teksto, nors mokausi dieną naktį. O 
kiti įsikala tarsi eilėraštį. Todėl režisieriai su 
jais daugiausia ir dirba... Aš išmokstu tiktai 
pabaigoje – tada jau nardau kaip žuvis.

E. M.: Koks vaidmuo vyro spektaklyje jums 
labiausiai įsirėžė į atmintį?

E. G.: Sakoma, aktorius turi tvirtinti, kad visi 
vaidmenys vienodai mieli. Nepasakyčiau, kad buvo 
nekenčiamų, bet tikrai ne visi įsirėžė ilgam, kaip, 
sakykim, Motušė Kuraž ar Marfa iš „Dramblio“. La-
bai įdomus buvo Megės Foulen vaidmuo „Lineino 
grožio karalienėje“, kurią režisavo Gytis Padegi-
mas. Iki šiol prisimenu puikius dialogus. Yra daug 
gražių prisiminimų. Anksčiau niekada negalvoda-
vau apie vaidmenis – suvaidini ir pamiršti. Dabar 
retsykiais kokią bemiegę naktį jie perbėga tarsi kino 
juostoje – gražūs, įvairūs, tos suvaidintos moterys 
tokios skirtingos... Buvo labai daug personažų – ir 
P. Gaidžio, ir kitų režisierių spektakliuose. Daug 
moterų, daug likimų. Sunku suskaičiuot – 100 ar 
120, kur čia prisiminsi tokią naštą... 

E. M.: O kokie jums buvo įdomiausi žmonos 
vaidmenys per visą jūsų kūrybinį aljansą?

P. G.: Na ir sugavote mane... Sunku pasakyti. Gal 
ypač įstrigę komiškieji – toji kita jos pusė, leidžianti 
atsipalaiduoti, improvizuoti. Tokių sodrių personažų 
buvo gana daug – ir Marfa A. Kopkovo „Dramblyje“, 
ir Klapatauskienė K. Sajos „Poliglote“...

E. M.: Manau, tikrai nedažnai pasitaiko tokio 
galingo, gaivališko ir įvairiapusio talento aktorių, 
kurios viską gali vaidinti...

P. G.: Taip, ji daug gali... Na, jaunų gražuolių 
dabar jau negalėtų...

E. G.: Aš ir anksčiau nevaidinau gražuolių.

Nukelta į 21 p.

Elvyra MARKEVIČIŪTĖ

Jubiliatės motto – 
gyventi ir dirbti

Kovo 22 d. Lietuvos teatro bendruomenė sveikins vieną žinomiausių ir populiariausių Klaipėdos 
dramos teatro aktorių – jubiliejų švenčiančią žaviąją ir kovingąją Eleną Gaigalaitę. Šia proga, kaip 
ir dera, jos garbei statomas spektaklis (amerikiečių dramaturgės Amy Herzog pjesė „4000 mylių“), 
kuris bus vaidinamas Klaipėdos žvejų kultūros rūmų Kamerinėje salėje. Džiugu, kad Klaipėdos 
dramos teatras dar vis saugo jau gerokai primirštas ar visai nurašytas tradicijas – rodyti meilę ir 
pagarbą vyresniosios kartos atstovams. Kviečiu susipažinti su jubiliatės mintimis, įžvalgomis, pajusti 
niekada neblėstantį jos optimizmą. Aktorę papildo ir santūriai pakoreguoja gyvenimo draugas, 
jubiliejinio spektaklio režisierius ir Klaipėdos dramos teatro meno vadovas Povilas Gaidys. Šį kartą 
neuždaviau tradicinių klausimų apie kūrybinio kelio pradžią greitai uždarytame Marijampolės 
teatre, persikraustymą į Klaipėdą, vaidmenų specifiką. Bandžiau pasinaudoti retai pasitaikančia 
proga pabūti išskirtinės poros bendravimo lauke, panirti į jos kuriamą atmosferą ir nuoširdžiai 
pasidžiaugti, kad tebeturime šiuos puikius žmones.
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Tekstilės galerijoje „Balta“ šį mėnesį galime 
pamatyti aprangos dizainerės Vilmos Marės per-
sonalinę parodą „Madinga Nepriklausomybė“. 
Menininkė jau gerą dvidešimtmetį gyvena tarp 
dviejų kontinentų. Lietuvoje baigusi rūbų mode-
liavimo specialybę, ji išvyko į JAV, kur Niujorke 
dirbo teatro kostiumo srityje, dalyvavo įvairiuose 
meno festivaliuose. Savo kostiumo kolekcijas ji 
demonstravo ir Prancūzijoje (Šv. Etjeno dizaino 
bienalėje, „Mira“ kūrybinėse dirbtuvėse, JAV 
ambasadoje Paryžiuje), Jokohamos tarptautiniame 
mados šou Japonijoje. Pastaruoju laikotarpiu vienus 
metus dizainerė praleidžia Amerikoje, o kitus – 
Lietuvoje, ir toks ritmas tapo įprastas jos šeimai. 
Kita vertus, tai neabejotinai daro įtaką menininkės 
kūrybai, nes paliekant Lietuvą ir išvykstant į kitą 
žemyną bei kultūrą labiau jaučiama savo krašto 
nostalgija, vertinami ir puoselėjami nacionaliniai 

bruožai, drabužių dizainas grindžiamas lietuvybe 
bei noru propaguoti tautinį savitumą. 

Nesenai V. Marė sukūrė aprangos kolekciją „Mo-
teris valdovė“ ir jos pagrindu suorganizavo fotosesiją. 
Pagrindine jos heroje tapo žymi Lietuvos sportininkė, 
olimpietė Austra Skujytė, kurios įvaizdis puikiai ati-
tiko menininkės įsivaizduojamą gražią tvirtą moterį, 
mūsų tautiškumo simbolį. (Čia derėtų prisiminti, kad 
pabuvusi įvairiose pasaulio vietose, treniravusis ir 
dirbusi sportininkė šiandien gyvena Lietuvoje: Kauno 
manieže ji moko vaikus lengvosios atletikos.) Meni-
ninkė teigė, kad jai norėjosi prisidėti prie įvairiapusio 
užsienyje Lietuvą garsinančios moters portreto, todėl 
ruošiantis parodai galerijoje „Balta“ taip pat sukurtas 
plakatas su A. Skujytės paveikslu. Drabužiu bei vizua-
liniu stiliumi jame siekta suderinti moterišką eleganci-
ją, grakštumą ir dalykiškumą, rimtį, stengtasi išreikšti 
stiprios, nepriklausomos moters įvaizdį. Siejant visas 

paminėtas ypatybes gimė ir parodos pavadinimas – 
„Madinga Nepriklausomybė“. 

Vis dėlto ši V. Marės paroda turėjo dar vieną ne-
paprastai svarbų įkvėpimo šaltinį – ji sugalvota kaip 
moderni lietuvių liaudies pasakos „Eglė Žalčių kara-
lienė“ apmąstymų versija, kai lietuviškąjį mitą, pasi-
telkiant apdarą, stengtasi perteikti įvairiasluoksniškai 
ir šiuolaikiškai, parodoje atspindint įvairias pasakos 
interpretacijas, pateiktas tiek Lietuvos etnologų bei 
rašytojų, tiek ir pačios menininkės.

Skaitydami lietuvių tautosakos tyrinėtojų tekstus 
matome, kad „Eglėje Žalčių karalienėje“ jie aptiko 
įvairių kultūrinių ir mitologinių simbolių bei sąsajų. 
Etnologo Norberto Vėliaus teigimu, Eglės ir žalčio 
simboliai lietuvių folklore turėjo ryšį su vaisingumu: 
Eglės − su gyvybinėmis žemės galiomis, žalčio − su 
gyvulių, žmonių vaisingumo simbolika. Abiejų per-
sonažų vardai sieti su žalia spalva (žodis žaltys bei 

Raimonda SIMANAITIENĖ

Madinga Eglė Žalčių 
karalienė

Mieli kolegos,
modernios Europos, grįstos taikiu sambūviu ir demo-
kratiškų susitarimų viršenybe, vizija šiandien išgyvena 
dramatiško išbandymo momentą. Okupaciniai Rusijos 
Federacijos veiksmai Ukrainoje, pažeidžiantys tarp-
tautinius teisės aktus, yra tiesioginė grėsmė ne tik 
suverenių šalių ir visos Europos saugumui, bet ir viso 
civilizuoto pasaulio pripažintoms vertybėms. Karinės 
agresijos Ukrainoje fone kartu vykdomas negailestin-
gas informacinis karas, siekiantis sunaikinti bet kokias 
civilizuoto dialogo galimybes.

Po demokratinių permainų Ukrainoje iš Rusijos, 
kurioje didžiąją dalį žiniasklaidos valdo Kremlius 
ir su juo susijusios struktūros, pajutome dezinfor-
macijos laviną. Rusijos Federacijos žiniasklaidos 
priemonės, o ypač – televizijos kanalai, kurie 
išlaiko didelę įtaką Rytų Europoje ir aprėpia visą 
posovietinę erdvę, stengiasi kiršinti tautas, visų 
pirma – rusus su ukrainiečiais, tendencingai pateikia 
įvykius, skleidžia melą, agresyvią propagandą. Ir – 
tai labiausiai neramina – kursto karo veiksmams.

Mes nuogąstaujame, kad dezinformacija ir tiks-
lingas smurto kurstymas nesunkiai gali peraugti į 
ginkluotus konfliktus, žudynes. Karas Ukrainoje 
būtų katastrofa ne tik rusams ir ukrainiečiams, ne 
tik Rytų Europos regionui, bet ir visai žmonijai.

Daugelis Lietuvos rašytojų palaiko glaudžius as-
meninius ryšius su Ukrainos rašytojais, kurių nemaža 
dalis aktyviai dalyvavo – ir net, kaip Serhijus Žadanas, 
buvo sužeisti – Maidano revoliucijoje nuverčiant 
korumpuotą režimą, po susidorojimų ir žudynių prara-

Kreipimasis į Ukrainos, kitų Europos šalių, 
Rusijos ir viso pasaulio rašytojus

dusį daugumos piliečių pasitikėjimą. Reiškiame jiems 
solidarumą, palaikymą ir norime padrąsinti – dabar jų 
misija, kuriant pilietinę, atvirą Ukrainos visuomenę, 
yra kaip niekada svarbi ir atsakinga.

Ne mažiau glaudžius ryšius palaikome ir su 
Rusijos rašytojais. Galime tik apgailestauti dėl tos 
dalies intelektualų, ypač rašytojų, kurie visą tiesą 
apie Ukrainos suverenumo dramą pakeičia jos 
dalimi ar net sąmoningu melu. Reiškiame pagarbą, 
solidarumą ir paramą tiems Rusijos rašytojams ir 
intelektualams, kurie viešai, nepaisydami gresiančių 
represijų ir persekiojimo, pasmerkė karo propagan-
dą, įvardijo, kad bandymai sukiršinti ukrainiečių ir 
rusų tautas yra nusikaltimas ir beprotybė.

Mes, Lietuvos rašytojai, kreipiamės į visos Europos 
ir Pasaulio rašytojus, prašydami paveikti savo šalių po-
litikus, kad jie darytų viską, kas įmanoma, kad karinis 
konfliktas tarp Rusijos ir Ukrainos neįsipliekstų, kad 
atsakingi Rusijos pareigūnai sutiktų sėsti prie derybų 
stalo su Ukraina. Negalima leisti, kad šiurkščiai pami-
nant tarptautinę teisę ir galiojančius tarpvalstybinius 
susitarimus būtų grasinama suverenios valstybės 
nepriklausomybei ir pažeidžiamas jos vientisumas.

Mes įsitikinę, kad rašytojai privalo netylėti 
globalios grėsmės akivaizdoje. Visa, ką mes tu-
rime – žodžiai, įtaiga ir tikėjimas šviesiųjų jėgų 
pergale. Privalome siekti, kad XXI amžiuje konf-
liktai būtų sprendžiami be smurto, be žmonių aukų, 
be melo – pasitelkus dialogą, derybas ir diplomatiją.

Būkime reikalingi. Kol dar ne vėlu.
 

Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba

Gabrielė NAVIKAITĖ

Himalajų
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jo vardas Žilvinas kildinami iš žalias, želti), taip pat 
simbolizuojančia gyvybę, gamtos ciklą ir vaisingumą. 
Menininkei kuriant parodinę kolekciją ir ieškant ko-
loristinio jos sprendimo šie faktai, regis, taip pat buvo 
reikšmingi. Tai atsispindėjo drabužių deriniuose, suda-
rytuose iš mėlynos ir žalsvos, baltos ir pilkos spalvų, 
kurios tapatinamos su vandens, žemės, oro stichijomis 
ir atstovauja Eglės, kaip žaliaskario žemėje augančio 
medžio, bei Žilvino, kaip vandens gelmių valdovo, 
spalviniams kodams.

Įdomu, jog istoriko ir filosofo Juozapo Algimanto 
Krikštopaičio tekstuose pasaka interpretuojama kaip 
mišrios šeimos tragedija: Eglė yra iš „normalaus“ 
sausumos pasaulio, o Žilvinas − iš jūros, požemių. 
(Čia, pasak menininkės, galime įžvelgti ir nūdienos 
Lietuvos merginų situaciją, kai nutekėjusios į kitus 
kraštus jos privalo išlikti stiprios, išlaikyti savo identi-
tetą, asmeninę tautinę nepriklausomybę. Be abejonės, 

tokios legendos asociacijos yra modernios, vedančios 
į šiuolaikinės moters tapatybės paieškas.) 

Kita vertus, aiškindama savo sukurtą kolekciją 
V. Marė rėmėsi ir rašytojo Viktoro Katiliaus mintimis. 
Jis teigė, jog įvykių kulminacijoje Eglė pasielgė kaip 
mito arba epo žmogus, parodydama pasiaukojamą pri-
sirišimą prie savo vyro ir atsidavimą jam, primenantį 
lietuvių genčių žūtbūtinę kovų heroiką. Taigi pasakos 
interpretacijose, o sykiu ir parodoje, brėžiamos kelios 
semantinės linijos, atsiranda įvairių (iš dalies netgi 
skirtingų) suvokimo galimybių, kurias pasirinkti ga-
liausiai paliekama parodos žiūrovams.

Grįžę prie konkrečių parodoje demonstruojamų 
drabužių ir žvelgdami į pristatytą kolekciją, matome 
keliolika ritmiškai išdėstytų kostiumų, kurie galerijos 
erdvėje eksponuojami ant manekenų taip, jog sudaro 
koncentrinį apskritimą. Šis komponavimo būdas 
primena visose senosiose kultūrose (taip pat ir baltų) 

svarbų soliarinį ratą, šventyklos principą arba žmonių 
susirinkimo vietą, o šalia kabančios skraistės atrodo 
tarsi vėliavos, kviečiančios į giminės susirinkimą.

Aplankę V. Marės kūrybinę dirbtuvę galime 
pastebėti, jog autorė kuria įvairius drabužius. Vis-
gi natūralu, kad jos parodos koncepciją labiausiai 
atspindi moters apdarai: įvairaus ilgio švarkai, 
suknios, eglės medžio formą primenančios skaros, 
sijonai ir papildomi aksesuarai – kepurėlės, rieši-
nės, šalikėliai. Iš jų ir sudaryta galerijoje „Balta“ 
rodoma kolekcija. Žvelgdami į drabužių visumą 
matome, kaip į vientisą vaizdą susitelkia spalvos, 
siluetai, dekoras. Drabužių apdaila dizainerei itin 
reikšminga: ją sudaro ritmiškai pasikartojančios, 
išryškintos siūlės, iš kurių V. Marė kostiume 
sukuria faktūriškus ornamentus, tapusius gerai at-
pažįstamu menininkės stiliaus požymiu. Dizainerė 
teigia, kad šiuos ornamentus inspiruoja baltiškoji 
epocha. Visgi derėtų pabrėžti, jog, be baltų meno, 
menininkę neabejotinai įkvepia ir tautiškasis XIX a. 
kostiumas. Tai matome iš dailių ir kiek tipinių švarkų, 
liemenių kirpimo, sijonų siluetų, detalių. O kalbėdami 
apie dekoro faktūringumą ir kompoziciją, vaizdinę 
raštų sanklodą, neabejotinai galime prisiminti goti-
kos stiliaus ornamentiką, smailiosios arkos, rozetės, 
masverko motyvus, papildomus vertikalumo slinktimi 
rūbe. Šiuos gotikinius elementus sustiprina ir akse-
suarų puošyba karoliukais, kurie dar labiau pabrėžia 
siūlės kontūro grožį, turtingumą, primena viduram-
žišką amato etiką. Aprangai sukurti V. Marė dažnai 
naudoja minkštas šiltas medžiagas, priglundančias 
prie kūno ir švelniai apgaubiančias bei išryškinan-
čias žmogaus formas. Visus dizainerės sugalvotus 
modelius įgyvendina profesionalios siuvėjos, kai 
kurios jų – ilgametės Taikomosios dailės mokyklos 
siuvimo technologijų dėstytojos. 

Parodoje menininkė norėjo sukomponuoti visumą, 
kuri žiūrovą intriguotų visais sensoriniais pojūčiais. 
Taigi šalia vaizdo čia veikia muzikos įtaiga, natūralūs 
„Žiedės“ kosmetikos kvapai ir ... lytėjimas. Meninin-
kės sukurti daiktai tarsi kviečia paliesti medžiagos fak-
tūras, apdailos siūles ir įsitikinti jų palankumu žmogui.

Žmogus ir gamta. Tapyba ir fotografija. Tėvas ir 
sūnus. Tokios paralelės susipina tapytojo Jono Mal-
džiūno ir jo sūnaus fotomenininko Igno Maldžiūno 
parodoje. Tėvas ir sūnus jas kartu rengė jau ne vieną 
kartą. Po pirmosios bendros grafikos parodos praė-
jus 25-eriems metams, jie vėl pristato savo darbus. 
Įkvėpti kelionės į Himalajų kalnuose esantį nedidelį 
budistų kaimelį, menininkai suliejo dvi meno rūšis – 
fotografiją ir tapybą – į vieną bendrą erdvę, kurioje 
atsiskleidžia gamtos grožis, žmogaus kasdienybės 
paprastumas, vienatvė ir bendrystė. Aušra Žilovaitė, 
pristatydama šią parodą, teigia: „Mažas budistų 
kaimelis Himalajų viršukalnėse Maldžiūnams tapo 
tikslu, suteikusiu kūrybinę satisfakciją – netikėtą 
stebuklą, kurio pasekmė – ši paroda.“ Išties galima 
sutikti, jog šie darbai – tarsi mažas kasdienio gyve-
nimo ir meno samplaikos stebuklas. Fotografijos 
dvelkia nuoširdumu, paprastumu, o kartu – didin-
gumu. Jose išvystame kvapą gniaužiančių Himalajų 
kalnų vaizdų. Pasijunti esantis labai toli nuo žemės, 
tačiau kartu – ir arti, nes jauti ją labiau nei kur kitur. 
Šalia įkvepiančių, erdvių gamtos vaizdų – budistų 
kaimelio, esančio Lamayuru apylinkėse (jų vardu 
ir pavadinta paroda), gyvenimas: „kroksais“ apauti 
žaidžiantys vaikai, nedidelės apgriuvusios trobelės 
aukštai kalnuose ir į fotoaparato objektyvą žvelgian-

tys besišypsantys, išmintimi spinduliuo-
jantys senoliai. 

Ši paroda – taip pat tarsi kelionė. Tokį 
įspūdį sukelia dviejų gan skirtingų meno 
rūšių sintezė: nuo gyvų, tai šypsotis, 
tai susimąstyti verčiančių Igno foto-
grafijų keliauji link ne ką mažiau akį 
traukiančių spalvingų tapybos darbų. 
Tapytojas J. Maldžiūnas, kūrybos pa-
grindu pasirinkęs sūnaus fotografijas, tarsi 
ant nuotraukų tapo akrilu, tušu, ugnimi, 
daugiasluoksniais popieriaus klojiniais. 
Tapybos darbai, kurie yra plėšomi ir kli-
juojami, suteikia trimatį įspūdį: po vienu 
sluoksniu slypi kitas, o gerai įsižiūrėjęs gali išvysti 
fotografijų motyvus. Kuo ypatinga ši dvi kartas, dvi 
artimas asmenybes susiejusi paroda? Pirmas įspūdis 
vos įžengus – jaukumas. Skirtinga, tačiau kartu ir 
bendra, gimininga šių dviejų menininkų kūryba at-
sispindi darbų stilistikoje. O po viena nuotrauka akį 
patraukiantis I. Maldžiūno ranka užrašytas sakinys 
„Dedikuoju Tėvui. Ignas“ ne tik suteikia parodai 
tam tikro žavesio ir tikrumo, tačiau parodo ir artimą 
menininkų ryšį. 

Mėnesius trukusi J. ir I. Maldžiūnų kelionė po 
Himalajų viršukalnes suteikė nepaprastos patirties. 

„Lamayuru – vieta erdvėje, laike, santykiuose ir 
vienatvėje. Tai tarsi tikslas, į kurį žmogus eina jo 
nesitikėdamas, nenumatydamas,“ – teigia A. Žilo-
vaitė. Menininkų paroda dvelkia šiluma, tikrumu ir 
nukelia į kitą laiką bei erdvę. Žiūrovas pasijunta lyg 
kartu su jais keliautų į Himalajų kalnų viršukalnes, 
kur gali pažinti gamtą, dar neatrastą kultūrą ir save. 
Tai šviesi paroda šviesioms pavasario dienoms. 

viršukalnių spalvos
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Gana

Tyliau ir tyliau
atmintis tave šaukia ir slopsta,
kol nuščius pagaliau
blukdama lyg vaivorykštės juosta.

Paslaptis sukvailės,
apsinuogins ir ropšis vitrinom,
kur bežiedes eiles
lyg kartono gėles užauginom.

Lengviau, paprasčiau
kvailyste gyvent. Ir tikėti,
jog tai, ką nešiau –
tik gurkšnis įlūžusiam rėty.

Ir choro nebus,
kuris dievų valią skanduos tau.
Likimas nubus
ir gremš aprūdijusį skruostą.

Kakta rūškana
ir žvilgsnis apniukęs, apkvaitęs.
Terliotis gana,
pratars jis, iš karto pribaikit!

Pro dulkes

Pripratome prie nešulių,
o gal jau mūs kupros mažėja,
kad šitiek ištverti galiu,
išbandomas rūsčiai Kūrėjo?

Pro dulkes, kur graužia akis,
siūbuoja pasaulis geltonas,
kol patirtį rimtą įgis
net rimbu užkapotas žiponas.

Mažiau ir mažiau, ir mažiau –
savigarbos, laisvės ir noro, –
tegu vysto sielą gražiau
šilkinėj lavoninėj voro.

Pripratom, ir niekas nekeis
Golgotos, aukos reikšmę spiegus.
Pasaulis mums nieko nereikš,
ir mes jam jau būsime niekas.

Septyni eilėraščiai iš Sąjūdžio 
sąsiuvinio
  
Vien šešėlis

Jis meldė, kad nupieštų sakalą – virš mėlyno
pušyno, gilią erdvę, kai sparnuos
sužybsi kibirkštys. Bet vėlinos
laiškai. Ir jis nesužinos,
kad ji vien nupiešė šešėlį: jis grėsmingas,
tik šmėstelėjo akyse ir dingo.

Aš jį mačiau: jis sujuodavo rytą
virš plaukiančių rugių – ir nelauktai
atsimušė į saulę ir nukrito –
ugnim ugnies stichijoj.

 Supratai?

Kelionė pro kapus

 Viktorui

Prieš pačią aušrą iš žemos stotelės
tu išvyksti. Mieguista moteris
siūbuoja šluotražį, nugindama
į kampą nuorūkas rudas ir laikraščius riebius
su kinų sienos nuotraukom. Siaurėja tiltas,
bet autobusas praurzgia, vos nekliudydamas
dulkėtais šonais kerpėtų stulpų. Žibintai
sušnypštę užsimerkia. Lengvas rūkas –
virš juodo Nemuno, ankstyvas paukštis
mus stebi, sukdamas iš lėto snapą
nelyg taikiklį.

Plieninis plentas tuoj pasvirs – ten nuokalnė,
už jos – lapuočių guotas: kapinės. Prie vartų
ratu kripena juodas šuo – benamis
ar išbudėjęs ilgą naktį
prie savo šeimininko kapo... Tu pasiteisinti
bandai – retai lankai tėvų kapus,
todėl retai sapnuoji Motiną: greta baltų alyvų
su kaspinu plaukuos... ir Tėvą,
ant rankų laikantį jauniausią seserį...

Bet plentas vėl pasvyra, medžių guotas
kairėn nuslysta – uždengia jį tankios
gyvatvorės. Taigi nuleisk akis
ir spėk, kiek jau esi suaugęs
su Tėviške arba tauta, ir teisinkis,
kad viskas telpa širdyje. Provincialūs
tie sentimentai tik trumpam
sugniaužia gerklę, nes prošal
pradunda triašiai su užrašu ant bortų: Liudi.

Sustosi ir bandysi prisišaukti
akis, kurios tave mylėtų ir paguostų, –
tik melsvas dujų debesis ir šuorai
vėsos nuo bortų tamsžalių ir tentų
ant kėbulų ilgų... Nulenki galvą –
kad niekas nematytų
akių, įremki kaktą
į rėmą nusilaupiusį ir – prakeiksmą sukąsk –

Robertas KETURAKIS
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Iškilk

Nedaug naudos iš mano rūpesčio. Nedaug –
iš mano graužaties ir žodžio. Neišauga
nei duona, nei tiesa. Tik dulka laukas.
Pavirski dulke, sūkuriuok ir stauk!

Ką užmiršau – ar verta apraudot?
Bekraujis stalas. Kol duris išlaužia –
švyluoja viksvų rūdys. Tuščias – kaip ruduo
ražienose. Ir nėr ką veikti tau čia...

Pasaulio neišgelbėsiu. Dangaus
neišmaldausiu, kad paliktų
nors vieną skiemenį, kuris jau – nevergaus!
Ir, žodi purvinas, maištauk dėl viso pikto!

Tik padaryk: akimirką visa
iškilk, kai atsimuš širdis į plėšrų ginklą...
Tik padaryk: kada išnyks tiesa,
ir Tu mane sutrypk – Negailestinga.

Už mane

Urzgimas. Ilčių traškesys.
Sulaužys valią. Sielą ištaškys.

Madona! Slėpki kūdikį, kuris
už mus užaugs, kol stūgauja žvėris.

Našlaitis murzinas su atkišta ranka,
jame dulkelė pelenų menka.

Nuo ko pradėti jam, jei taip klaiku
tuštybėj sužvėrėjusių laikų...

Teroro ašmenys! Galanda grindinys
šio amžiaus nukryžiavimui vinis.

O Kryžių kalne! Vėl kančių kalne,
Madona, Tavo sūnų kala – už mane – – –

Kuo baigsim

Taip, melas – apdarai ir kiautai,
ar šarvas, kaukės, grimo sluoksniai
ir visos pastangos sutilpt į ledo
varveklį, atspindėt vaivorykštės užuominas.

Tu taip staiga atsisuki, kad nesuspėju
atvirst į akmenį pakraštyje fontano,
kur vėjas judina suplėšytus drugių sparnus.

Arba pristinga man akimirkos sugrįžt
į suprastą pavidalą – ir lieka
prie tavo baimės pusė juodo veido.

Ir taip bus visados, nes atsitraukė
palaikęs mus tikėjimas: apgins,
apsaugos Angelas, – štai blyksi Jo sparnai!

Dabar mes vieniši ir tokie skurdūs,
kad šunes numeta po kojom kaulus
ir traukiasi vaikai išgąsdintom akim.

Pradėjome melu, o baigsim prakeiksmu.

Ir nesimelskite už mus – –

Kur mes išnyksime

Neištaisyk žvaigždėlapių: vis viena
tik dar labiau klaidins nauji
žvaigždynų telkiniai.

Geriau įsiklausyk: nakties bedugnėj
pasauliai pasikeičia vietom, šviesą
įkalbina tamsa – išblėsti.

Nė dulkė laimės nepatirs, nors sės
ant tavo skaudančios kaktos, kur dega
raminantys Sietyno atspindžiai.

Ir niekas laimės nepatirs greta:
per greitai ašaros išblukina akis,
per greitai lauki atpildo už savo meilę.

Žvaigždėlapiuos viena tiksli vieta – 
kur mes išnyksime. O visa kita –
atsitiktinumai, kaip ir ženklas, įsmeigtas ant riešo.

Nusiaubta kančia

Pasiutiškas variklių įniršis – seki
blyksnius stiklų – veidai už jų nematomi
regi kaip bėgantį kačiuką prie IKI
asfalto vidury sutraiško skubūs ratai

kol kas šaligatvis dar tavo – o tenai
kur rumbės padangų asfaltą minko
tu svetimas – patinka nepatinka
tik slystelsi – užspardys mirtinai

pakrantėj vasara – raktažolės jau vysta
ir gaubias vandenys migla sidabrine
ir nusiaubta kančia dar žvelgia į mane –
nei skundo anei prakeiksmo – nedrįsta

Dangaus akivaizdoj

Naktis nepriglaudė visų
nes nenuščiuvo vėjas nykiai gaudęs
pro sapną rikteli ir pabundi – koks siaubas
sugniaužęs širdį laiko – ir baisu

nenoriai grįžta į save daiktai
ir atpažįsti juos kol kas nenoriai
užtemusį mėnulį rodo kalendoriai
Skalikai gena Slibiną piktai

dangaus akivaizdoj žmogau menki
sumanymai iškilt ir nemeluoti
nei sau nei sutiktiems likimo duotą
žvaigždėtą ilgesį iškęst – tai ko verki?

Sunkus tas žodis

Atleisiu – žodis atlaidus
nors ištartas – sunkus
jau kelia ežeras ledus
snieguolė – žiedukus

Sunkus tas žodis – ne niekai
ugnis ir pelenai
koks silpnas tu jei sutikai
mane ištremt tenai

Lai tolsta vasara – sakau
ir dangūs vis gilės
kaip gaila man tavęs žmogau
kai tu manęs gailies

Viltingas nors skaudus

Saulėlydžio stebuklas – gulbės lekia
lyg sidabriniai angelai virš didmiesčių aklų
ir chroniškai rūdijantys betoniniai barakai
purpuriniu pavirs Venecijos stiklu

Suskubk sugaut akimirką šią tyrą
suskubk pavirsti stebuklu ir tu
kai spindulys akių dugnuos pažyra
lyg tūkstančiai vaivorykščių šiltų

Nejaugi taip vien pasakoj – ištarsi
ir žvilgsnis bus viltingas nors skaudus

ar pameni ankstyvo kovo šerkšną
liežuvėliu vaikystės paliestą? – saldus

Mildos KIAUŠAITĖS iliustracija
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Ladas pabudo auštant, pižaminėse kelnėse pajutęs 
gamtos šauksmą, ir ėmė vartytis plačioje lovoje kaip 
antinas prūdelyje. Visu kūnu paieškojo antytės, bet jos 
nebuvo... Šeštadienis, pagalvojo Ladas, ir jo antytė Rožė 
vartosi pataluose už sienos viena, mat jai reikia atsiilsėti 
už visą darbo savaitę, nes dirba valdišką darbą. O La-
das... Jo darbo darbu negali pavadinti. Jis sėdi namie, o 
kai žmogus sėdi namie, jis daugiau suryja nei pagamina. 
Taip sako Rožė, o su ekonomiste juk nepasiginčysi!

Pro langą sruvo balzgana šviesa. Sanitarinis sezonas. 
Taip Ladas vadino laiką nuo Vėlinių iki Velykų. Tą pus-
metį jis gyvendavo gerai. Ladas tikrai nepersidirbdavo. 
Atsikeldavo su šviesa, kad nereikėtų deginti elektros, 
gerdavo kavą, žiūrėdamas į aprasojusius langų stiklus, 
paskui melždavo karvę, šerdavo kiaules, jautukus ir 
žirgą. Lado žirgas Buksyras, dažnai tempiantis ant 
buksyro Rožės žiguliuką (iš čia ir vardas), ne ėsdavo, 
o maitindavosi. Kibiras miltų, juodos duonos kepalas, 
gero šulinio vanduo, saldus šienas su laukiniais žir-
neliais, nuo kurių Buksyrą apimdavo meteorizmas. 
Jeigu iš vakaro Ladas būdavo prikirtęs žirnių košės su 
spirgais, žmogus ir žirgas gerai pasikalbėdavo antrais 
galais! Ladas užsikvatodavo! Žirgas pastatydavo ausis, 
jo akys sublizgėdavo kaip stalinio laikrodžio ciferblatas, 
pasigirsdavo trumpas žvingčiojimas, panašus į berno 
stenėjimą mėžiant mėšlą.

Bet vos tiktai Ladas apsišėręs palikdavo kūtę, jo 
akys susmigdavo į tolimos trobos kaminą su vėjarodžiu 
velniu, ir jo linksmumą pakeisdavo gilūs atodūsiai. Taip 
buvo ir šį rytą. Anos sodybos kieme stovėjo fordukas. 
Jis bet kada galėjo čia pasirodyti, tas Ryžas. Ladas jo 
neapkentė. Rožė jį mylėjo. Ryžas buvo Lado ir Rožės 
sūnaus uošvis.

Ladas pajuto, kaip širdyje sujudėjo seniai įsmeigtas 
peilis; jis svyravo... skaudėjo, bet kraujas nebebėgo – 
buvo sukrešėjęs... Didelio triukšmo Ladas nenorėjo, 
nors jo giminė ūžte ūžė... Jeigu viskas vyks ganėtinai 
tyliai, pasitraukti turės jis (ūkis buvo užrašytas Ro-
žės vardu), atitarnavęs be algos, be šventadienių du 
dešimtmečius... Jo Buksyras – ir tas dirbo mažiau...

Ladas išvirė kavos ir vienomis kojinėmis įžengė į 
didįjį kambarį, kurio langus puošė užuolaidos su amū-
rais. Rožė buvo nusiklojusi. Ladas pastovėjo sustingęs 
ir bandė prisiminti, kada glamonėjo šį kūną ir kada tas 
kūnas glamonėjo jį. Padėjo kavą ant staliuko ir atsisėdo 
ant lovos, paskui atsigulė ir apkabino žmoną. Ši, tarsi tik 
dabar atsibudusi, atsiduso ir pasislinko į patį pasienį... 
Ladas pabandė atversti ją, karštą ir gundančią; aistra 
nugalėjo pasišlykštėjimą (jis įsivaizdavo jos intymų 
ryšį su kitu vyriškiu).

– Ar žinai, kiek duoda teismas už žmonos išprievar-
tavimą? – tingiai paklausė Rožė.

– Išprievartavimą? – nustebo Ladas. – Vyras neprie-
vartauja žmonos. Vyras žmoną myli.

– Kai žmona to nori, – ji užsiklojo savo kūną.
– Žmona to nenori? – Ladas pajuto, kaip šiurpsta jo 

galvos plaukai.
– Ne.
– Ar žinai, kiek duoda teismas žmonai už neatliktą 

pareigą vyrui?
– Tokio įstatymo nėra.
– Aišku, nėra ir įstatymo, kuris sugrąžintų žmoną į 

vedybinį guolį?
– Nėra.
– Ir nebus? – Ladas pajuto atplaukiant įniršio bangą.
– Niekada.
– Vadinasi, ji niekada nesugrįš...
Rožė nusižiovavo.

– Nušausiu ir padegsiu! – Ladas pašoko – jam ne-
belaikė nervai. – Ir pats nusišausiu!

Rožė pasikėlė ant alkūnės.
– Nesišauk. Aš dabar mintyse perkratinėju, kas iš 

mūsų kaimo davatkų galėtų tau duoti? A! Klausyk, gal 
tu praeitum mūsų uošvės Mikasės kumelei Bandūrai?! – 
Rožė ėmė leipti pamišėlės juoku. – Tiksliai praeitum, 
juk tu pajėgus vyras!

Ladas nesitvėrė savo kailyje. Išsinešė iš garažo šau-
tuvą, atsisėdo ant laiptų ir laukė Ryžo. Vieną kartą reikia 
uždaryti tą bardaką, nusprendė. Už nugaros įkyrus 
balsas kartojo: „Iššaudyk, padek ir bėk! Iššaudyk, padek 
ir bėk!“ Tai buvo šėtonas. Ladas atsistojo ir atsisukęs 
peržegnojo tuščią vietą. „Nedaryk šito, žmogau! Neda-
ryk šito, žmogau!“ – šnekėjo šėtonas. Nuo jo kaip vėjas 
ėjo šaltis. Ladui ėmė gelti plaukų šaknis. Jis dar kartą 
peržegnojo tuščią, bet šnekančią vietą. Vėjas atsitraukė. 
Ladas nebedrebėjo. Vėl atsisėdo ant laiptų ir persvėrė 
šautuvą kaip pagalį per kairės rankos alkūnę. Jam buvo 
liūdna ir ilgu. Beprotiškai gėlė širdį.

– Mylimas pavasari, tu netoli, bet mes nesusitiksim...
Staiga nuo stogo slystelėjo atodrėkio atskeltas sniego 

kalnas ir taip trenkė Ladui, kad tas nuvirto kūliais kaip 
riestainis. Šautuvas nulėkė per visą kiemą, atsitrenkė į 
šuns būdą ir iššovė! Šuo kiauktelėjo, nutraukė grandinę 
ir įšoko į seną kriaušės medį.

Ladas atsistojo, nunešė šautuvą į garažą, išardė ir 
užrakino seife.

– Mylimas pavasari, mes susitiksim! – ir išvedė 
žirgą balnoti.

Į kiemą įvažiavo Ryžas.
– Mano ekonomistė dar perdžia į patalus? – ir kaip 

mergą glostė naują kostiumą.
– Sula jau bėga... – atsakė Ladas.
– Iš beržo?
– Iš drebulės...
– Ane?
– Užteko man, užteks tau, dar kitam ir dar liks 

kirminam...
– Ane? – ir Ryžas įnėrė į trobą.
Už daržinės kaip vaikai dainavo morčiaus katinai. 

Čia instinktas, nusprendė Ladas, o žmogaus instinktas 
vadinamas meile. Juk nieko mandresnio už gyvulius... 
Kai tave myli – ir tu myli, kai tavęs nekenčia – ir tu 
nekenti... O juk Jėzus Kristus liepė mylėti savo priešus. 
Štai tu, Ladai, ar gali pamilti savo priešą Ryžą? Niekaip!

Ladas pro trobos kampą pažiūrėjo į langą – užuolai-
dos su amūrais buvo užleistos. Jie nieko nebijo, galvojo 
Ladas, meilužis viską gali ir turi galėti, bet ji? Ir ji nieko 
nebijo. Ar aš jai ne žmogus? Ar aš jai ne vyras? Jie pa-
mišę kaip tie katinai, o pamišėliai nieko nebijo. Apšikti 
ir aparti! Gyvenk, Ladai, ir žvenk! Ladas pasibalnojo 
žirgą ir pasileido kietu keliuku į krautuvę, bet ji buvo 
uždaryta. Apsidairė. Pardavėja Zita, graži ir išprususi 
šeimyninė bobelė, buvo prisiplakusi prie gretimo namo 
lango. Ladas pritykino arčiau ir pro jį pamatė pliką po-
relę. Štai ją ir filmavo mobiliuoju telefonu Zita – mat tas 
vyriškis buvo jos vyras, o moteris – našlė Stefa, Rožės 
sesuo. Ir čia morčius!

– Ką pirksi? – paklausė iš nervų nerandanti sau vietos 
pardavėja Zita.

– Buteliuką. Ir duonos didelį kepalą.
– Palauk... – Zita atkimšo degtinės butelį. – Išger-

kim už tuos, kurie paskendę paleistuvystėje... Žinai, aš 
tokiems pavydžiu...

– Ir aš... – prisipažino Ladas.
– Tu irgi nelaimingas!
– Pati žinai...

– Draugaukim, – pasiūlė Zita. – Ateik prieš uždary-
mą... Pabučiuok...

Prie parduotuvės sustojo mašinikė.
– Iki, – tarė Ladas ir išėjo laukan. Iš šalies stebėjo 

žirgą Buksyrą. Kaip nutekintas! Reiktų pakeisti vardą, 
pagalvojo Ladas, jis daugiau nebuksyruos Rožės tranto – 
tegu buksyruoja Ryžas! Sykiu reikia pagalvoti ir apie 
save... Ką pasirinkti – Zitą ar...

Užuodęs duonos kvapą, žirgas pasuko galvą, bet 
nustebo pamatęs, kad šeimininkas žiūri į kitą pusę.

Mikasė!
Įkaitusi kaip žarija, Kasė šlavė laiptus. Trumpas, bet 

platus sijonas atidengė galingas šlaunis, pilnas apžė-
lusias blauzdas ir apvalias kaip sėtiniai kulkšnis. (Tos 
kulkšnys labai sujaudino Ladą.) Nušlavusi laiptus, Kasė 
toliau šlavė kiemą. Ladas laužė duoną, šėrė ja žirgą ir 
vis žiūrėjo į ją, o ši, atrodė, tuoj pradės šluoti plentą... 
Sugrįžo. Iškėlė šluotą. Ladas iškėlė ranką.

Kazimieras ALEKNA

Užuolaidos 
su amūrais
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– Neužsuki, – žėrė linksmai.
– Kai išbėgs, užsuksiu... – atsakė juokdamasis Ladas.
– O kada išbėgs? – Kasės dantukai buvo lygūs ir 

balti, prikandę rožinį liežuvį.
– Gal šiandien...
– Man klius?
– Viskas atiteks tau...
Ladas linksmas sėdo į balną. Abejonių nebuvo – tarp 

Zitos ir Mikasės jis į savo rankas paims Kasę!
Kai parlėkė į kiemą, Ryžo mašiniuko nebebuvo. 

Ryžtingai įžengė į trobą, o paskui ir į didįjį kambarį. 
Rožė vis dar gulėjo. Užuolaidos su amūrais užtrauktos. 
Ant staliuko stovėjo du tušti šampano buteliai. Ladas 
su purvinais auliniais batais atsistojo ant balto kilimo.

– Nebėgi gelbėti savo sesers Stefos? Jos lindynę 
apsupo bobos, žada jai duris, langus ir skylę tuščiu 
buteliu užkalti!

Rožė tylėjo. Atrodė, kad miega, bet jos akys buvo 
atmerktos.

– Ale ir gentis! Septynios seserys – septynios kurvos!
Rožė tylėjo.
– Gal ir man į Stefą kreiptis? Visgi ne svetimas – 

svainis! Gal ir pinigų iš saviškio neimtų?
Rožė tylėjo.
– Bet ne – Kasės kumelė geresnė, bent jau neištvir-

kusi – kiekvieną rytą neieško naujo eržilo...
Rožė tylėjo.
– Joju!
Prie parduotuvės stabtelėjo ir pasiklausė. Zita riejosi 

su savo vyru. Ladas pajojo į kalniuką – pas Kasę. Trobos 
durys buvo atdaros. Prie jų ir pririšo žirgą, pasakęs: 
„Nieko nepraleisk!“

Ladui Kasė visada patiko – kūninga, minkšta, 
žanduose duobutės žydi kaip šalpusniukai, akys kaip 
rugiagėlės – ir kvepia labai maloniai visa gyvo kūno 
sveikata.

Pabeldė ir nieko nelaukęs įėjo. Tuščia. Jauku. Ant 
stalo blynų miltinių lėkštė. Palikta neišgerta kava. 
Atsisėdo ir dairėsi. Iš čia pro langą matėsi jo namai. Ir 
šitoj troboj užuolaidos buvo su amūrais.

Švelnios rankos užėmė Ladui akis.
– Kas? – sušnibždėjo lyg į ausį, lyg į kaklą.
– Kasė... – atsakė Ladas, paėmė moterį už rankų ir 

pavedęs pasodino sau ant kelių. Lūpos buvo viename 
lygyje, todėl netyčia susilietė. Jų kūnai ėmė virpėti kaip 
kamertonas.

– Aš alkanas...
Kasė parodė akimis į blynus.
– Ne...
– Ir aš alkana...
Ladas parodė akimis į blynus.
– Ne...
– Užleisk užuolaidas.
– Negalėsiu užrakinti durų...
– Ir nereikia – jas saugo mano žirgas.
– Koks jo vardas?
– Hamletas.
– Danijos princas?
– Lietuvos princas. Užleisk užuolaidas...
– Nereikia... Ateik taip... turistiškai...
– Pažiūrėk, jie užsileidę, – parodė Ladas į savo trobą.
Kasė numojo ranka – nesvarbu.
– Koks atstumas tarp jūsų ir mūsų namų? – paklausė 

Kasė.
– Puskilometris...
– Ilgai jojai, mano saule, – patraukė Ladą į save 

Kasė. – Valgyk mane... nors ir nepatogiai...
– Išbadėję žmonės valgo greitai ir godžiai, bet 

nedaug.
– Atsimeni, aš tau žadėjau išbėginti... Užsukti kra-

niuką? – paklausė sunkiai alsuodamas Ladas.
– Tegu bėga... Tu man žadėjai viską...
– O jeigu?
– Tegu... Juk aš ištekėjusi... Pagrandukas man visai 

patiktų...
Ladas šiurptelėjo: juk ir Rožė už jo ištekėjusi, bet 

garsiai nieko nepasakė prisiminęs, kad Rožė už jį vy-
resnė dešimčia metų. O Kasė jaunesnė dvylika.

– Žiūrėk, jis parmauna! – tarė Ladas.
– Sėskim greitai prie blynų.
– Bet Ryžas į trobą neįėjo – žirgas nepraleido nė už 

ką! Lauke aidėjo keiksmai.
– Praleisk! – išėjęs į priemenę sušuko Ladas.
Ryžo pyktis greitai atvėso – apskritai šis vyras buvo 

jausmų greitukas.
– Mano Bandūra pasiuto rujoti, – kalbėjo Ladui 

Ryžas. – Pirmadienį atjosi su Buksyru?
– Buksyras jau seniai ėjo Bandūros meilužio 

pareigas vieną kartą per metus. Jų vaikai būdavo gražūs, 
protingi ir vaisingi.

– Su Buksyru neatjosiu, – tarė Ladas.
– O su kuo atjosi?
– Su Hamletu.
– O kas tas Hamletas?
– Tai tas pats perkrikštytas Buksyras.
– A! – nusijuokė Ryžas. – Dėl manęs gali atjoti nors 

su pačiu Velniu! Manau, mano Bandūrai svarbu ne 
žirgo vardas, o jo instrumentas!

– Tu teisus, – nusijuokė ir Ladas. – Taigi Bandūrai 
pirmadienį reikia Hamleto meilės... O ko pirmadienį 
reikėtų Kasei? – jis paklausė tyčia ir pažvelgė į ją.

– Kasei nieko nereikia, – atšovė Ryžas. – Jos meilės 
šachta užgriuvusi... – ir Ryžas vėl dingo.

Ladas sėdo ant žirgo kaip riteris. Jam tetrūko gero 
ginklanešio. Ladas jau buvo visai kitas žmogus. Rytą 
atsikėlęs žmogus Ladas su šautuvu nebeegzistavo...

– Pirmyn, Hamletai! – kalbėjo žirgui, einančiam 
žingine. – Mes užmetėm puikų kobinį! Šik mirk, bet 
dar gyvenk ir žvenk, Ladai!

Pirmadienį, kai Ryžas su Rože išvyko į darbą, Ladas 
atjojo, Hamletą paliko daržinėj su Bandūra, o pats nuėjo į 
trobą pas Kasę. Ji užrakino duris dviem rakto pasukimais 
ir užleido visų langų užuolaidas su amūrais. Paskui prie 
lovos nusimetė šilkinį chalatą ir liko vienu Ievos kostiumu.

– Mielasis, ar tikrai užgriuvusi mano meilės šach-
ta? – su nuostabia šypsena paklausė Kasė ir atsisėdo 
ant lovos.

Ladas, nuogas kaip krokodilas, bet apžėlęs kaip 
lokys, atsisėdo šalia.

– Ne, aš juk patikrinau...
– O tu patikrink nuodugniau, – ir Kasė atsigulė 

atviriausia poza. – Jaučiu visu virpančiu kūnu, kad tu 
neblogas ginekologas...

Patikra, tiksliau, apžiūra abiem suteikė daug nepa-
kartojamo džiaugsmo.

– Puiki šachta! – kalbėjo Ladas, laikinai tramdy-
damas savo kūną. – Visada svajojau tokioje šachtoje 
kirsti anglį!

– Tai kirsk! Palauk, aš noriu apžiūrėti tavo kirką... 
O, koks ilgas ir storas kotas! Ateik...

Dabar jie, nors vis dar alkani, valgė įsijautę, iš lėto, 
paskanaudami – kaip tikri gurmanai.

– Užsukti kraniuką?
– Niekada...
– Kokia tu visa minkšta...
– Koks tu visas kietas...
– Myliu tave...
– Ir aš tave myliu... Seniai myliu...
Jie gulėjo atsiskyrę, po vieną, nes buvo pavargę.
Iš daržinės atsklido Bandūros žvengimas. Jai atsi-

liepė Hamletas.
– Ir jie laimingi – patyliukais pasakė Kasė.
– Kiekvienas Dievo padarėlis tokią akimirką lai-

mingas...
– Kiek mėnesių laukiasi kumelė?
– Gal dvylika... Kodėl klausi?
– Tai aš anksčiau pagimdysiu... – nusijuokė Kasė.
Ladas supyko juokais.
– Aš tau pagimdysiu!
– Mylimasis, leisk...
Ladas apsikabino visu kūnu Kasę – taip krantai 

apkabina upę.
– Gerai...
– Ačiū...
– Skambina... – Ladas sukluso. – Ar ne bažnyčioj?
– Laidoja Zigmą.
– Kokį dar Zigmą?
– Pardavėjos Zitos Zigmą.
Velniai rautų, pagalvojo Ladas, visai neseniai ji man 

siūlė savo draugystę, o dabar sėdi kapizėj.
– Pirmą kartą girdžiu. Kas jam?
– Šeštadienį jį Zita nudūrė...
– Jėzau Kristau! – šūktelėjo Ladas. – Čia tai meilė!
– Čia ne meilė... Čia pamišimas... Aš taip niekada 

nedaryčiau. Atleidau Ryžą, atleisiu ir tave, jei kada 
panorėsi...

– Aš nenoriu, kad tu mane atleistum, – Ladas 
užsimetė minkštas ir kvepiančias Kasės rankas sau 
ant kaklo. – Neatleisk niekada... Geriau pasmauk...

Vėl aistriai nuskambėjo du balsai – sodrus Hamleto 
ir skaidriai aukštas Bandūros.

– Rožė pralošė, – pasakė Kasė.
– Apie ką tu?
– Ryžo kirkos kotas plonas ir trumpas, aš žinau!
– Man nerūpi Ryžas...
– Ir man nerūpi nei Ryžas, nei Rožė...
Jie tylėdami klausėsi varpo garsų.
– Padėk man galvą ant krūtinės, – paprašė Kasė.
– Ladas pakėlė į viršų sunkią krūtį ir padėjo galvą 

Kasei ant krūtinės.
– Girdi, kaip gieda mano širdis?
– Girdžiu...
– Nėra baisiau, kai tavo širdis gieda, bet jos niekas 

negirdi... Ir tu negirdėjai...
– Atleisk... O dabar tu padėk galvą man ant krūtinės...
– Padėjau...
– Girdi, kaip gieda mano širdis?
– Girdžiu.
– Ji gieda tau.
Vėl nuskambėjo du aistrūs balsai – vyriškai sodrus 

Hamleto ir moteriškai skaidriai aukštas Bandūros.
– Ateik... Mums liko pusdienis...
– Ne, mums liko pusė gyvenimo...
– Ateik greičiau...
Ir jie vėl paniro į linguojančias meilės jūros 

bangas.Mildos KIAUŠAITĖS iliustracija
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Reikia (...) tobulinti žmogų, ugdyti aukštą visuo-
menės dorovę, kurios dėka būsią įveikti visi žmogiš-
kumui priešingi socialiniai reiškiniai...

 Vydūnas

Moralė, išmintis ir tobulėjimas 
Šiuo totalios kovos dėl išlikimo, visuotino vul-

garėjimo ir chaoso laiku kartais prisimeni kokią 
šviesesnę mintį ar autorių. Asmenybę, visą gyveni-
mą skyrusią tiesos, grožio, gėrio paieškoms. Kad ir 
Vydūną, kurio veikla iš tiesų nebuvo vienakryptė. Jis 
ne tik filosofas, bet ir kovotojas už tautos dvasinius 
idealus. Vydūnas manė, kad išsprendus dorovines 
problemas išnyks visos socialinio gyvenimo negero-
vės (kone lietuviškasis Sokratas!). Viena didžiausių 
harmoningos asmenybės dimensijų – žmogiškumas, 
o jo branduolys yra dvasinis, manė filosofas. Vydū-
nas teigė, jog dvasingumas, tautoje besireiškiantis 
per mokslą, meną ir dorą, yra pats svarbiausias. 
Todėl nužymėjo tokias dvasinio augimo pakopas: 
sau, tautai, žmonijai.

Sau – reikia tapti sąmoninga būtybe, atrasti savo 
pašaukimą ir siekti aukštos moralės.

Tautai – asmenybė turi būti sąmoninga nacio-
naliniais klausimais, privalo puoselėti tautiškumo 
idealus. 

Žmonijai – reikia sugebėti tapti žmonijos žmo-
gumi.

Tik perėjęs šias pakopas, žmogus gali „vertingai 
atlikti savo misiją“, – mąstė tautos moralės žadin-
tojas.

Jis pats ėjo savęs tobulinimo keliu ne tik teoriškai 
(būdamas 30 metų laisvojo klausytojo teisėmis stu-
dijavo Greifsvaldo, Halės, būdamas 34 metų – Leip-
cigo, o 44-erių – Berlyno universitetuose, gilinosi į 
filosofijos, literatūros ir meno istoriją, gvildeno kul-
tūros, teisės, sociologijos klausimus, mokėsi anglų, 
prancūzų, sanskrito kalbų), bet ir praktiškai – laikėsi 
sveikos gyvensenos (grūdinimasis, mankšta, mityba, 
mintys), siekė gyvenimo ir veiklos darnos: giedojo 
giesmes, pats kūrė dainas, grojo kanklėmis, vadova-
vo chorui, statė spektaklius ir pan. Verta pastebėti, 
jog egzaminų nelaikė ir aukštojo mokslo diplomo 
negavo. Vydūnas koncentravosi ties esminiais da-
lykais ir neieškojo išorinių ženklų ar regalijų. Jam 
labiau rūpėjo rasti tiesą, suprasti ir gyventi pagal ją 
bei sukauptą patirtį perteikti kitiems! Svarbu žmones 
kviesti tobulėti, o ne mėgautis žiniomis. Šiuo metu 
Lietuvoje ypač pasigendame asmenybių, kurios ne 
tik suprastų, bet ir skelbtų moraliai teisingus sprendi-
mus, įgyvendintų jau seniai suvoktas žmonijos tiesas 
cinizmo, gobšumo ir negailestingumo atmosferoje.

Taigi „savo studijomis Vydūnas siekė pagrindinio 
tikslo – susidaryti pasaulėžiūrą, suvokti žmogaus ir 
visuomenės egzistencijos esmę ir prasmę“, – rašė 
J. Lankutis dar 1968 m. žurnale „Kultūros barai“, 
publikacijoje „Vydūnas ir jo humanistinė tautinės 
kultūros idėja“.

Kas nūdien nutiko mūsų sieloms? Kas išderino 
mūsų vaizduotės, emocijų, mąstymo ir veikimo bū-
dus – viltingo ir optimistinio kūrybiškumo „kompa-
są“? Ar dar sušvytės pozityvūs mąstymo (ir veiklos) 
horizontai? Šie klausimai vis lieka be atsakymų... 

Rašytojas R. Granauskas, atsakydamas į žurnalo 

Tautvydas NEMČINSKAS

Tauta. Kūrybiškumas. 
Žmogiškumas

„Metai“ (2009, gegužė-birželis) klausimą „Kokias 
mintis žadina Lietuvos nueitas kelias? Koks ir kas esu 
aš, lietuvis, dabar?“, teigia: „Tikrų lietuvių gal dar yra 
likę koks pusė milijono, bet ne daugiau: pasenusių, 
ligotų, skurstančių, kenčiančių, niekam Lietuvai 
nebereikalingų kaip miesto šunelių, išmestų į gatvę. 
Kiti jau nebėra tikri lietuviai, – tai eurolietuviai. 
Kas nespėjo galutinai parsiduoti už rublius, dabar 
parsidavė už eurus. Be jokio sąžinės graužimo. Net 
su pasididžiavimu.“

Bet grįžkime prie temos. Apie įvairių mąsty-
tojų įtaką Vydūno idėjoms rašė daugybė autorių. 
V. Bagdonavičius mano, jog Vydūnas „kaip Indijoje 
Ramakrišna, Vivakananda ar Aurobindas Gošas, 
norėjo būti savo tautos dvasinio gyvenimo reforma-
toriumi“. S. Gaižiūnas šio mąstytojo pasaulėvokoje 
įžiūri Alberto Schweitzerio, Svamio Vivekanandos 
idėjų ir darbų atšvaitus, Rainio ir Aspazijos veiklos, 
Khalilo Gibrano ar Hermanno Hesse’s mąstymo 
panašumų – universalizmo kaip dvasinės veiklos 
ir pasaulėžiūros principus. Jis atkreipia dėmesį dar 
į vieną Vydūno veiklos ir mąstymo aspektą: „Pa-
grindinis jo mokymosi ir mokymo principas buvo 
dvasinis universalizmas – estetinė ir etinė sistema, 
vienijanti gyvenimo ir kūrybos tikslus.“ Versdami 
Vydūno raštus, randame šios įžvalgos patvirtinimą: 
„Kiekviena tauta tik tiek verta, kiek ji tinka (...) 
kūrybos žengimui...“

Galime paklausti savęs: kas trukdė lietuviams per 
20 nepriklausomybės metų parengti strategiškai kū-
rybišką valstybės kūrimo planą? Jei neturėjome inte-
lektualinio potencialo, galėjome pasiųsti jaunų žmo-
nių „desantą“ į Europos ar Amerikos universitetus su 
sąlyga (garantuota valstybinio lygio sutartimi!), jog 
grįžę jie galės eiti aukštas valstybės pareigas (eko-
nomikos, švietimo, saugumo etc. srityse). Taigi jau 
mažiausiai 10 metų būtume naujos gyvenimo (tiek 
viešojo, politinio, tiek privataus) kokybės liudinin-
kai. Praleidome progą ir laiką būti verti kultūringos 
tautos vardo. Manipuliacija žmonių sąmone tokiomis 
sąvokomis kaip „demokratija“, „laisvė“, „žmogaus 
teisės“, „Europos Sąjunga“, „mes – Europos kultūros 
sostinė“ ir kt. – tik bandymai saugoti ir ginti dažnai 
neįstatymiškas privilegijas vien sau. Ar daug žmonių 
turi iliuzijų, jog tie sąžinės ir paprasčiausio padorumo 
netekę žmonės, kuriems mes patikime valdžią, kada 
nors susiprotės iš tikrųjų pradėti kalbėti ir dirbti, kaip 
reikalauja postas, pareigos? Manau – ne. Kur ten 
jiems iki vydūniškojo sau, tautai, žmonijai...

Čia atsiduriame prie dar sudėtingesnės temos, 
kurią galima įvardyti kad ir taip:

Idealios valstybės (naujo žmogaus) vizija
Mintys apie idealios valstybės (ir žmogaus) 

sukūrimą nedavė ramybės nuo seniausių laikų. Pla-
tonas dar prieš 2500 metų bandė sugalvoti geriausią 
valstybės modelį. Valdytų tik išmintingieji, kurie 
eitų netrumpą lavinimo kelią: muzika, poezija, 
gimnastika – iki 20 metų, matematika, astronomija, 
harmonijos mokslai – 10 metų, filosofijos studijos – 5 
metai. Baigus studijas – dar 15 metų praktinės veiklos 
valstybėje. Tik tuomet leidžiama perimti valdžią. 
Po 50 metų studijų ir darbo valstybei jie turėtų teisę 

bandyti susieti išmintį su valdžia... Žinoma, išlaikę 
griežtus egzaminus. Kalbėdamas apie santvarkos 
formas, šis filosofas sako, jog didėjant pinigų įtakai 
įsigali oligarchija, kuriai valdant susilieja valdžia ir 
nuosavybė. Paskui sukilę neturtingieji įveda demo-
kratiją. Tačiau net ir ji po kurio laiko „sugenda“ – 
mat įsigali anarchija. O nuo jos iki tironijos – vienas 
žingsnis. Ši Platono teorijos dalis atrodytų įdomi, 
vienaip ar kitaip pasitvirtinusi istorijoje, tačiau kiti 
faktai šokiruoja ir labiau primena totalitarizmą. Pa-
vyzdžiui, valdantiems filosofams bei karių luomui 
privati nuosavybė draudžiama, moterys ir vaikai 
bendri, o kam gimdyti – sprendžia valstybė...

Kas nėra girdėjęs vokiečių filosofo Friedricho 
Nietzsche’s ir jo antžmogio Zaratustros? Jis bandė 
permąstyti Europos kultūrą, revizuoti esmines ver-
tybes. Apversti aukštyn kojom krikščionybę. Gal dėl 
to gyvenimo pabaigoje šiek tiek aptemo protas, o gal 
atvirkščiai – karščiuojanti sąmonė gimdė radikaliau-
sią ir savotiškai liguistą religijos, kultūros kritiką. 
Kad ir kaip žiūrėtum – jo aštrios aforistinės įvairių 
gyvenimo ir kūrybos aspektų įžvalgos pasaulinėje 
žmonijos kultūroje (žmogaus minties kūryboje) liks 
kaip vienos stipriausių.

Teisingumą žemėje bandė „suskaičiuoti“ bei 
įgyvendinti ir socializmas. Planas visai neblogas 
(mažai kas žino, kad Leninas tuo metu Indijoje buvo 
labai gerbiamas ir vadinamas Didžiuoju Mokytoju!), 
tačiau ilgainiui pažangios idėjos buvo iškreiptos, 
ir visi žinome, kuo tai pasibaigė. Visgi socialinėje 
srityje nebuvo tokio totalaus skurdinimo kaip dabar! 
Visiems garantuotas duonos kąsnis, santykinai ne-
mokamas švietimas ir medicinos paslaugos. 

Rašytojas Aldous Huxsley’us antiutopijoje-ro-
mane „Puikus naujasis pasaulis“ pavaizdavo žmonių 
visuomenę, kurioje jausmai, spontaniškumas, laisvė ir 
panašūs dalykai pradedami eliminuoti žmogui dar esant 
gemalo (kolboje) stadijos, kai jis iš anksto užprogra-
muojamas paklusti tam tikrai hierarchijai ir mechaniškai 
veiklai be jokios galimybės nuo jos nukrypti...

Yra dar daugybė bandymų nors teoriškai mode-
liuoti kitokios – teisingesnės ar protingesnės – visuo-
menės kūrimo detales. Tačiau vis tiek tai vyksta pagal 
gyvenimo logiką, o ne pagal universitetinių teorijų ir 
akademinių sluoksnių retoriką, – pasakytų koks nors 
nemažai patirties turintis pilietis. Visgi pažvelkime 
į keletą palyginti netolimos filosofinės-sociologinės 
minties bandymų. 1968 m. ekonomisto Aurelio 
Peccei iniciatyva sukurta tarptautinė nevalstybinė 
organizacija „Romos klubas“ (subūrusi įvairiausius 
specialistus) globalinėms problemoms spręsti, žmo-
nijai atsidūrus krizinėje situacijoje.

 A. Peccei, žymus visuomenės veikėjas, ka-
daise kalbėjo apie „naują humanizmą“, kuris turi 
„transformuoti žmogų, suteikti jo savybėms lygį, 
atitinkantį naują žmogaus atsakomybę“. Jis kalbėjo 
apie „žmogiškąją revoliuciją“, kuri įteisintų teisin-
gumą visuomenėje, nes kitaip triumfuos prievarta. 
Mokslininkas akcentavo tokius esminius dalykus: 
svarbiausia – žmogaus asmenybė ir jos galimybės; 
žmogus turi mąstyti globaliai; svarbu pasiekti pasau-
lio ir žmogaus vienovę; reikia pereiti nuo poreikių 
tenkinimo prie saviraiškos ir kuo visapusiškesnio 
žmogaus galimybių (gabumų) atskleidimo, tai yra 
– prie žmogiškosios kokybės gerinimo; būtina ak-
centuoti ne norų išpildymą, bet „tai, kas mes esame 
ir kuo galime tapti“. A. Peccei įsivaizdavo naujus 
žmones, kurie nesistengtų kuo daugiau turėti, o 
norėtų būti kuo nors daugiau ir tarnauti kitiems (čia 
būtų galima prisiminti ir E. Frommo veikalo „Turėti 
ar būti?“ mintis).

Šio mąstytojo idėjose galima įžiūrėti Vydūno 
minčių atgarsių. Vadinasi, mūsų lietuviškasis hu-
manistas daug anksčiau sugebėjo pamatyti esminius 
gyvenimo, žmogaus ir pasaulio raidos bei tobulėjimo 
bruožus, kryptis, o gal net metodus. Gal jis ir perver-
tino individo sugebėjimą visuomet moraliai teisingai 
orientuoti asmenybės galias, dorumo pergalės prieš 
pasaulio niekšybę galimybę, bet ar nereikia iš naujo 
pažvelgti į jau seniai suformuluotas gaires, kurios 
pakeltų mūsų vis labiau kalkėjančius atsinaujinimo 
ir vilties sparnus?
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 Kaip šias idėjas reflektuojame šiandien?

Kas šiuo metu turi drąsos ir kompetencijos, įkvė-
pimo ir tikėjimo parodyti naujos kokybės pasaulio 
galimybę, transliuoti tai visuomenei? Nematyti netgi 
blaivios esamos padėties (taip nesveikai liaupsin-
to laisvosios rinkos ir demokratijos „kokteilio“) 
analizės. Ko bijoma? Kad mus „išdūrė“, kad patys 
buvom lengvatikiai, akli ir neapsišvietę? Juk tik 
realiai įvertinę dabartį galėsime racionaliai planuoti 
ateitį. Kitaip nieko nepavyks dar ilgus dešimtmečius. 
Tautos mentalitetas menksta kosminiu greičiu.

Labai pragmatiškų minčių apie doro gyvenimo 
galimybę kažkada išdėstė A. Statkevičius (gaila, nei 
tuomet, nei dabar joks akademinio pasaulio atstovas 
nesureagavo, nekilo diskusijų ar kritikos. Absoliutus 
ignoravimas – ar tai nėra lietuviškojo mentaliteto 
savybė, iki šiol ėdanti mūsų bendrabūvio principus?). 
Keletas po nepriklausomybės atkūrimo pasirodžiusių 
knygų privertė suklusti ir dažnai net pritarti autoriui. Tai 
turbūt suprantama, nes vieną leidinį vertinęs Meksikos 
filosofijos profesorius buvo sužavėtas. Bet viskas liko 
užribyje. Nė vienam oficialiam autoritetui net nesileidus 
bent jau į teorinius pamąstymus. O ką jau kalbėti apie tų 
idėjų praktinį taikymą. Dar prieš 15 metų „Lietuvos ai-
das“ (Nr. 59, 1995.03.25) išspausdino tekstą „Gyventi ir 
kurti. Kreipimasis į Lietuvos žmones“. Pateiksiu trumpą 
ištrauką: „Norėdami pakeisti savo gyvenimą, turime 
pirmiausia pakeisti savo širdis ir protus. Dorovė yra 
nepamainomas visuomenės egzistavimo pagrindas. (...) 
Kūryba, kūrybiškas nusiteikimas šeimos, visuomenės, 
valstybės atžvilgiu įprasmina ir asmeninį gyvenimą.“

Tai nieko naujo – kažkada įžvalgiausi ir mora-

Mažoji etažerė

Laura Sintija Černiauskaitė „Žiema, kai 
gimė Pašiauštaplunksnis“. – Vilnius. 
„Tyto alba“, 2014.

liai angažuoti intelektualai (H. Hesse, E. Frommas, 
A. Schweitzeris, J. Heizinga ir daugelis kitų) įvai-
riai bandė įspėti visuomenę apie padėties nestabi-
lumą ir apie galimybes grįžti prie harmoningesnių 
santykių tiek tarp žmonių, tiek tarp žmogaus ir 
gamtos. Mūsų, vietinių šviesuolių, intencijos, 
be abejo, buvo kuo nuoširdžiausios. „O kas iš 
to?“ – sako šiuo metu vienas blaiviausiai realybę 
analizuojančios TV laidos vedėjas, su auskaru 
ausyje ir metaliniu skorpionu rankose... Tauta per 
dešimtmečius neišsiugdė strateginio proto, įgūdžių 
greitai ir pozityviai spręsti daugumos atžvilgiu. 
Niekaip negali suvokti, jog gyvenimą reikia keisti 
praktiškai, o ne diskutuoti, aimanuoti, kritikuoti ir 
neigti. Nesuprantame, kad pirmutinė ir pagrindinė 
dabartinio pasaulio kūrybiškos kaitos sąlyga – mo-
kėjimas susitarti, ieškoti kompromiso dėl žmoniško 
ateities gyvenimo, dėl teisingumo ir gerovės... Tąsyk 
pasirašė O. Balakauskas, V. Gaidamavičius, B. 
Kutavičius, Br. Kuzmickas, V. Landsbergis, V. 
Merkys, N. Vėlius, Z. Zinkevičius ir daugelis kitų.

Filosofas Arvydas Šliogeris kalbėdamas vienoje 
TV laidoje aiškino, jog Lietuvoje trūksta drąsių, išsi-
lavinusių ir laisvų žmonių, kad viešajame gyvenime 
nėra asmenų, kurie turėtų vidinės inteligencijos ir 
mąstymo aristokratiškumo. O tik tokios asmenybės, 
filosofo nuomone, geba apriboti savo egoizmą. Juk 
turintysis minėtas savybes moka laikytis žodžio ir 
priimti nesavanaudiškus sprendimus – ko labiausiai 
ir trūksta mūsų kultūroje. „Be šito – žlugsime dar 
labiau“, – konstatavo vienas drąsiausių Lietuvos 
intelektualų. 

Iš tiesų atrodo, kad mūsų piliečiai neturi nei su-
pratimo, nei valios priešintis totaliam valdininkijos 

siautėjimui. Visiškai nesuvokia pasaulio raidos dės-
nių, neatpažįsta žemiausių žmogaus instinktų paletės, 
neperpranta nei politinės, nei ekonominės manipu-
liacijos drastiškumo, kitaip sakant, nėra išmintingi 
netgi paprasto kasdienio proto ribose. Kur ten iki 
racionalių kovos su nužmoginimu metodų rengimo, 
o tuo labiau – jų įgyvendinimo... Visi abejingi – nu-
kreipę agresiją į save arba veiklumą realizuojantys 
emigracijoje. Žinoma, ir anksčiau, ir dabar netrūksta 
kūrybingų žmonių – užsidariusių, nesireklamuojan-
čių, profesionalių, padorių. Jų mintys lenkia tikrovę 
ir brėžia teisingesnio gyvenimo kontūrus. Tačiau jie 
nekelia sau tikslo kovoti, solidarizuotis su kitais. Ši 
anemija visiškai paralyžiuoja tautos raidą ilgiems 
dešimtmečiams. 

Visgi yra ir veiklių, naujai į realybę žvelgian-
čių žmonių, pavyzdžiui, teologas ir psichologas  
T. Girdzijauskas, besirengiantis „revizuoti“ ir įver-
tinti dabartinę lietuvių tautos kokybę – atlikti tautos 
vertybių aprašą bei aiškiai artikuliuoti nacionalinius 
bruožus, kad galėtų strategiškai kurti naujo ateities 
pasaulio gaires ir bandytų jas praktiškai įgyvendin-
ti. Nežinau, kodėl, bet juo ir jo komanda tikiu (gal 
todėl, jog, kai kadaise, prieš 20 metų, kirtosi mūsų 
žinių paieškų trajektorijos, nustebau pamatęs be 
galo platų to žmogaus akiratį ir užmojus). Dabar 
itin reikalingas toks pozityvus darbas, nes kiekvieni 
neaiškumo, abejingumo ir beviltiškumo metai vis 
labiau sargdina visuomenę.

Taigi ir vėl prisimeni žmones, kurie siekė išminties 
ne tik sau, bet ir aplinkiniams. Prisimeni Vydūną kaip 
kelrodį, kaip filosofą, išminčių praktiką, kurio idėjos ir 
asmenybė galėtų būti tarsi ženklas, o gal net ir kelrodis 
painiame, be proto skubančiame pasaulyje. 

Pašiauštaplunksnis – tai angelas labai keistu ir 
įmantriu vardu. Mergaitė ant knygos viršelio yra Deg-
tukė (beje, rašytoja pažadėjo, tačiau neištesėjo pažado 
paaiškinti, kodėl ji taip keistai pavadinta). Painūs vardai 
ženklina ir gana sudėtingą knygą. Degtukę sutinkame 
besniegę žiemą einančią namo artėjant Kalėdoms visiš-
kai panirusią į pačias juodžiausias vaikiškas mintis. Na, 
gal jau ne visai vaikiškas, nes ji stovi ant paauglystės 
slenksčio. L. S. Černiauskaitės apysaka „Žiema, kai gimė 
Pašiauštaplunksnis“ – knyga, skirta vaikams, beįžen-
giantiems į paauglystės metus. Lyg ir pasakojimas apie 
sunkų laiką, kai pereinama į dar sudėtingesnį. Slenkstis 
prieš dar aukštesnį slenkstį. Paauglystėje galva prisipildo 
sudėtingų klausimų, į kuriuos nei jaunuolis, nei aplinka 
negali atsakyti, todėl jie ir tvyro lyg neišlytas sunkus 
debesis iki geresnių laikų. O Degtukės gyvenimas ir be to 
turi sunkinančių aplinkybių – jos tėvai yra... menininkai. 
Tokie, kurių emocinė amplitudė šokinėja nuo saldžiau-
sios meilės iki visiško abejingumo, nuo linksmybių iki 
nevaldomo pykčio priepuolių. Žodžiu, nenuspėjami it 
lietuviško pajūrio oras – ypač kūrybingu periodu. Tiesa, 
tokius juos įsivaizduojame klausydamiesi Degtukės vidi-
nių monologų (jie sudaro didžiąją knygos pradžios dalį, 
kol įsilieja į aktyvesnį veiksmą), o vėliau prie sergančios 
mergaitės lovos regime beveik idealius tėvus. Štai ir pir-
moji užduotis būsimai paauglei, kuri turi iškapstyti savo 
tėvuose tai, ko kiti žmonės niekada jai negalėtų duoti, ir 
išbūti Kalėdas namie be spindinčios eglės, tačiau galbūt 

su kuo nors svarbesniu ir rečiau pasitaikančiu ramesnėje 
kasdienybėje. 

Kelias į kaimyninius grafaitės Michalinos namus 
kol kas yra mažytis išsigelbėjimas (aptariamame 
kontekste lyg ir saugus žingsnelis atgal), nes ten 
kvepia pyragais ir laukia nuostabus, draugiškas 
arklys – laimingos mergaitiškos vaikystės atributai. 
Tačiau vėliau situacija sudėtingėja, tiesi linija lūžinėja: 
Degtukės tėvai neaiškaus motyvo vedami surengia 
Kūčių vakarienę-staigmeną, tačiau pasibelsti į dukters 
širdį šiek tiek pavėluoja. Ji miške jau radusi paliktą 
kūdikį – kasdien metais paūgėjantį angelą, kuris tampa 
mergaitės vedliu į bauginančią paauglystę ir kuriam 
laikui pagrobia visas jos mintis. Keista, niekieno kito 
nematoma būtybė ne iš karto prisipažįsta, kas esanti, 
todėl jos „misija“ iki galo lieka gana paslaptinga, 
kaip ir daug kas šioje knygoje. Aiškiai niekas nėra 
akcentuojama ir teigiama, todėl 8-12 metų vaikai jau 
turi mėginti skaityti tarp eilučių ir daug ką nuspėti, 
užduoti sau naujus klausimus. 

Iš pradžių, žinoma, angelu reikia rūpintis kaip 
kiekvienu mažu kūdikiu, ir Degtukė gauna progą iš-
mokti kitam duoti tai, ko pati galbūt ne visada turėjo, 
ko ilgėjosi ir stokojo. Vėliau jis pradeda kalbėti – 
provokuoja mergaitę susimąstyti apie dvasinį pasaulį 
ir jo kategorijas, mėginti atrasti Dievą. Kalbos apie 
tokius svarbius, bet abstrakčius dalykus vaikams yra 
pačios pavojingiausios ir dažniausiai prasilenkiančios 

su geru skoniu, tačiau šį kartą pusiausvyra išlaikoma. 
Rašytoja talentingai konstruoja kasdienybės vaizdus, 
ryškias detales, tad nemokšiška ezoterika čia nedvel-
kia. Daugiausia nuogąstavimų kelia gal tik apleistų 
vaikų pragaras, kuriame Degtukė iš pradžių pamato 
paliktus nepažįstamus mažylius, o vėliau – geriausius 
savo draugus ir net save. Pamesti vaikai, alkoholiz-
mas, didelių turtų atneštas abejingumas, nelaimingųjų 
pyktis aptariami su tuoj besuaugsiančiais vaikais labai 
rimtai ir be pagražinimų, tačiau ir neplėtojant tiek, kad 
pasiglemžtų visa kita. 

Antroje knygos dalyje Degtukė guli ligoninėje, 
serga, todėl pasakojimas tvyro ant sąmonės ir pa-
sąmonės ribos – pakibus savotiško neapibrėžtumo 
būsenoje. Tačiau būtent tuo laiku ir prasideda nuo-
tykiai. Mergaitė su draugais pabėga čiuožinėti ant 
„Akropolio“ ledo, yra pagrobiami. Vėliau istorija 
susipainioja taip, kad jau neaišku, kas yra pagro-
bėjai, kas teisus, o kas klysta. Visiškas sąmyšis, 
iš kurio Degtukė vis dėlto mėgina išsigriebti savo 
jau susiformavusias vertybes. Meilė Giriui tampa 
tikru išbandymu, verčiančiu pasirinkti ir laikytis 
tvirtų pozicijų. Ir čia, žinoma, paskutinį kartą prieš 
išvykimą padeda Pašiauštaplunksnis. Visa ši paini, 
detektyvinė, kartais net groteskiška istorija atrodo 
pernelyg sutirštinta ir akcentuota, tačiau kai apy-
sakos pabaigoje suprantame, kad galbūt buvome 
mergaitės fantazijose ar sapne, tai iš dalies galime 
pateisinti. 

Apskritai knygoje esama šiokio tokio nenuoseklu-
mo ir chaoso. Pavyzdžiui, pradžioje taip ryškiai plėtota 
Michalinos siužetinė linija staiga nutraukiama, ir ra-
šytoja imasi kitos, tuo metu reikalingesnės. Skaitant 
toks serialinis veikėjų atsiradimas ir dingimas nė kiek 
nekliūva, nes istorija vingiuoja gana sklandžiai, tačiau, 
atsitraukus ir pažvelgus iš toliau, sunku patikėti, jog 
visa tai nutiko vienoje knygoje. Kita vertus, šis nea-
pibrėžtumas, aiškių formų išnykimas ir yra didžiausia 
knygos vertybė. Paauglystėje, kai visą laiką gyveni tar-
si karščiuodamas, sprendimus priimi lyg būtum kitas 
asmuo, kai neturi ant ko tvirtai atsistoti, nes praeities 
jau, o ateities vis dar nėra, viduje formuojasi naujas 
žmogus. Tikėkimės, kad L. S. Černiauskaitės knyga 
skaitytojams atstos Pašiauštaplunksnį. 

Parengė Audronė MEŠKAUSKAITĖ
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1939-ieji lietuvių literatūrai davė visą būrį talentingų 
kūrėjų: Vladą Baltuškevičių (sausio 26 d.), Mykolą 
Karčiauską (kovo 15 d.), Joną Strielkūną (kovo 16 d.), 
Romualdą Granauską (balandžio 18 d.) ir Joną Ma-
čiukevičių (rugpjūčio 17 d.). Visi jie saviti, talentingi 
rašytojai, dabar jau bežengiantys į klasiką. Visi šiemet 
švenčiantys savo 75-metį. Tik Jono Strielkūno nebėra. 

Bandau prisiminti, kuriais metais pirmąkart pama-
čiau J. Strielkūną. Kada pirmąkart išgirdau jį skaitant 
savo eilėraščius? Tikriausia pažintis prasidėjo nuo 
mano mėgstamiausios šio poeto eilėraščių knygos 
„Vėjas rugiuos“. Antrosios. „Raudonus šermukšnius“, 
pirmąjį jo rinkinį, perskaičiau vėliau. O ši antroji – kie-
tais nunokusių rugių spalvos viršeliais, su dailininko 
Arvydo Každailio piešiniais. Ją išleido „Vaga“ 1971 m. 
vasarą, kai poetui buvo 32-eji. Vartau puslapius – vis-
kas taip pažįstama ir artima. Daugelis eilėraščių – lyg 
gyvas aidas iš laikų, kurie niekada negrįš. Kas įsiminė? 
Pirmiausia – eilėraščiai „Lietuva“, „Vienas birželis“, 
skirtas Pauliui Širviui: 

Baubė baltas ryto jautis
Priešaušry už girių,
Ir žadėjo šieną pjauti
Visas šimtas vyrų.

Trumputis, su aiškiu baladės pamušalu. Gerai 
išreiškiantis P. Širvio dvasią ir likimą, baladišką jo – 
poeto ir kareivio, taip ir negrįžusio iš karo, – kelią. Iki 
šiol atminty įsirėžę ir kiti eilėraščiai: „Kvepia žemė 
nukritusiais lapais“, „Tas gyvenimas“, „Akmenys žiūri 
prieš vėją / Į raudonuojančią žarą“, ciklas „Tėviškė“. 
J. Strielkūnas – pirmiausia vaizdo kūrėjas. Imažinis-
tas. Tapytojas, nuvarsintojas – gal taip būtų pasakęs 
Vaižgantas. Metaforos poetas. Jam pritinka kažkieno 
pasakyti žodžiai: „metafora, meile mano.“ Vėliau, kai 
susipažinome, poetui primindavau tuos žodžius. Šioje 
knygoje yra keletas tekstų, tapusių dainomis, klasika.

Gal tai ir buvo pirmas kartas: prisimenu studentų 
kūrybos šventę „Literatūrinis ruduo – 71“. Ją, tapusią 
tradicine, Pedagoginiame institute nuo 1970 m. rengda-
vo dėstytojas Dovydas Judelevičius, o vėliau – Kęstutis 
Nastopka. Ten kartu su Marcelijum Martinaičiu – to 
konkurso komisijos pirmininku – dalyvavo ir kiti ra-
šytojai: Sigitas Geda, Vytautas Petkevičius. Tą rudenį 
buvo pakviestas Jonas Strielkūnas, tuo metu dirbęs 
„Literatūroje ir mene“. Nedidelio ūgio, lieknutis, ką 
tik išleidęs antrąją knygą. Menu, poetas skaitė iš mažo 
bloknotėlio, tarp kitų kūrinių – ir eilėraštį „Lietuva“. 

Visai ryškiai prisimenu susitikimą Vilniaus Centri-
niame knygyne. Buvo karšta 1972-ųjų rugpjūčio diena. 
J. Strielkūnas su nedideliu portfeliu rankoje vaikščiojo 
tarp lentynų, matyt, dairėsi naujienų. Pagaliau pasiryžę 
su bendrakursiu Stasiu Aukseliu, taip pat rašiusiu ei-
lėraščius, užkalbinom. Labai norėjosi poetui parodyti 
savo kūrybą, išgirsti jo nuomonę. Gal ir tikėjomės, kad 
ką nors išspausdins „Literatūroje ir mene“ – to gerai 
neprisimenu. Tai tikėtina – kaip ir daugelis, buvome 
to meto „literatūriniai berniukai“. Daug rašėme, skai-
tydavome vienas kitam savo eiles, labai norėdavosi 

Alfas PAKĖNAS

Jonui Strielkūnui – 75

eiti į redakcijas ir parodyti kam nors savo kūrinėlius.
Eilėraščių J. Strielkūnas nepaėmė, tik pasiūlė kada 

nors atnešti į „Literatūros ir meno“ redakciją.

1972-ųjų lapkričio 13 d. 
Pedagoginiame institute vyko Tautų draugystės 

vakaras. Tuo metu ta „tautų draugystė“ buvo labai 
madinga ne tik politikoje, bet ir poezijoje. Su kitais 
poetais – Judita Vaičiūnaite, Vaciu Reimeriu, Euge-
nijumi Matuzevičiumi, Jonu Jakštu, M. Martinaičiu, 
Algimantu Baltakiu – buvo ir J. Strielkūnas. Jis man 
labiausiai patiko iš skaičiusiųjų savo kūrybą ir rusų poeto 
D. Samoilovo vertimus. Vakaras buvo ilgas. Jam besibai-
giant pirmąkart teko pasikalbėti su išėjusiu į koridorių 
parūkyti Algimantu Baltakiu. Jis ką tik salėje buvo 
perskaitęs Andrejaus Voznesenskio ir Roberto Roždes-
tvenskio eilėraščių vertimus. Paklausiau apie Sergejų 
Jeseniną, kuris tuomet man ypač rūpėjo. „Tikras rusas. 
Geriantis degtinę stiklinėm, skandalistas, šiurkštus, 
bet jo eilėraščiai – švelnūs ir įsimenantys. Parašyti su 
meile viskam, kas gyva. Puiki poezija“, – prisimenu 
A. Baltakio žodžius. 

 
1972-ųjų lapkričio 16 d. 
Su Aliumi Grėbliūnu nuėjom į „Literatūros ir meno“ 

redakciją, kuri tuo metu buvo netoli „Lietuvos“ kino tea-
tro – kitapus gatvės. Įėjom pro „bromą“, pakilom į antrą 
aukštą. Susiradome J. Strielkūno, dirbusio savaitraščio 
literatūriniu darbuotoju, kabinetą. Pasisveikinom. J. Striel-
kūnas atsigręžęs žvilgtelėjo pro akinukų viršų – skaitė pa-
rengto puslapio korektūrą. Staiga kažkas jį pakvietė į kitą 
kabinetą. Aš žvilgtelėjau į padėtą ant stalo naujo numerio 
puslapį. Prie rubrikos „Sveikiname jubiliatą“ stambesniu 
šriftu buvo parašyta: „Pauliui Širviui – 50“. Spėjau paskai-
tyti keletą sakinių. Įsiminė pirmasis: „Paulius Širvys turbūt 
gali jaustis laimingas, kad jis gimė ir pirmąsyk išgirdo 
„beržų lopšinę“ dainingoje Rytų Aukštaitijos žemėje.“ Po 
nedideliu sveikinimo tekstu parašyta autoriaus pavardė: 
Jonas Strielkūnas. Šalia palikta vietos nuotraukai. Išėjus 
laikraščiui pamačiau tą Pauliaus fotografiją: stovi prie mi-
krofono, pakėlęs galvą aukštyn skaito eilėraščius, veidas 
liūdnokas, lyg susirūpinęs, plaukai pasidraikę, sušukuoti 
aukštyn. Dėvi jūreivišką palaidinukę su antpečiais 
ir, kad ir kaip keista, pasirišęs kaklaraištį. (Tuo metu 
manyta, kad P. Širvys gimęs 1922 m. lapkričio 19 d. 
Tik vėliau paaiškėjo, kad jis dvejais metais vyresnis – 
gimęs 1920-ųjų rugsėjo 6 d.).

Štai tas J. Strielkūno sveikinimo tekstas, skirtas 
Pauliaus jubiliejui: „(...) Su šviesiu grauduliu prisi-
mindamas „malėjos dukrą“ – varganą vaikystę, poetas 
visam laikui išsaugojo atvirą aukštaičių vaiko širdį, 
taip gražiai atsiskleidusią jo poezijoje, ir šiuo metu yra 
ryškiausias aukštaičių lyrikų tradicijos tęsėjas.

Paulius Širvys nelabai produktyvus poetas, per 20 su 
viršum kūrybinio darbo metų išleidęs tik šešias poezijos 
knygas. Nepaisant to, jis vienas daugiausia skaitomų, 
populiariausių Lietuvos poetų. P. Širvio poezijos įtaigumą, 
autentiškumą žymia dalimi lemia neišdildomi jaunystės 
ir karo metų pėdsakai. Tačiau poetas neapsiriboja asme-
nine patirtimi. Jo poezijoje per lyrinę prizmę atsispindi 

visa Lietuvos istorija: nuo Šatrijos ir Pilėnų legendų ligi 
naujausių laikų kovų ir žygdarbių.

Atskira kalba būtų apie P.Širvio meilės lyriką. Ciklai 
„Ilgesys – ta giesmė“, „Ir nusinešė saulę miškai“ – vieni 
gražiausių puslapių lietuvių poezijoje. Daugelis jo 
eilėraščių jau tapo plačiai dainuojamomis dainomis. 
O tai – didžiausias pripažinimas poetui, kuris buvo ir 
liko liaudiškas pačia geriausia prasme.

Mielas Pauliau, leisk apkabinti ir pasveikinti tave su 
ta gražia sukaktimi ir garbingu apdovanojimu – Aukš-
čiausiosios Tarybos Prezidiumo Garbės raštu – visų 
tavo kolegų poetų, visų tavo poezijos bičiulių vardu. 
Jonas Strielkūnas.“

Tame pačiame puslapyje spausdinama jauno kritiko 
Rimanto Zmajausko recenzija apie P. Širvio rinktinę 
„Ilgesys – ta giesmė“.

1993-iųjų spalio 2 d. 
Šalia Deltuvos, Paąžuolių kaime esančiame mano 

vienkiemyje, vyko keistokas, kaimo gryčioje neįprastas 
renginys – susitikimas su poetais J. Strielkūnu ir Algirdu 
Verba. Juos iš Vilniaus mikroautobusu atvežė tuo metu 
populiarios LRT laidos „Po savo stogu“ rengėjai bei 
filmuotojai Liucija ir Alfonsas Buckai. Susirinko būrelis 
kaimo žmonių. Kaip visada su dviračiu iš Siesikų atva-
žiavo poetas Romas Raila, kurį ypač vertino A. Verba. Iš 
Veprių atsivežiau poetę Reginą Pakėnienę. Daug skaityta, 
kalbėta apie kaimo gyvenimą, kūrėjai bendravo su kaimo 
žmonėmis, prisiminė tėviškes. Abu jie buvo ūkininkų vai-
kai, kaimo poetai. Tarp kitų eilėraščių J. Strielkūnas skaitė 
P. Širviui skirtą „Kurgi tu, poete, išėjai?“, pasakojo apie jį. 
Dar prieš skaitymus su J. Strielkūnu nuėjome į netoliese 
esančią pievą, kur ganėsi arkliai. Buvo minkšta, šiltoka, 
paūkavusi spalio pradžios diena. Poetas apžiūrėjo žirgus, 
paglostė rudeninį, rugsėjį gimusį kumeliuką.

Vakarop poezijos vakaras buvo surengtas ir Dai-
navos gyvenvietės kultūros namuose. Čia susirinko 
daugybė žmonių – paklausyti eilėraščių, susitikti su 
žinomais poetais. 

1996-ųjų rugsėjo 14 d.
Pilką rytmetį pilku Ukmergės viešosios bibliotekos 

moskvičiumi kartu su direktore Valerija Židoniene, 
poetais Romu Raila ir Zuzana Stunžėniene važiavome 
pro Vilnių, pro jau tuščius laukus, ganyklas su pašiurpu-
siais gyvuliais, pro sulytą, papilkėjusiu veidu Pirčiupio 
motiną – į liūdnąją Lietuvą, į Stanislovo Rapolionio 
tėviškę, kur jo vardu pavadintoje vidurinėje mokykloje 
turėjo vykti rytinės Lietuvos dalies literatų susitikimas. 
Liūdnoji Lietuva – taip vadinu kraštą, kur rečiau išgirsi 
lietuvišką žodį ar dainą. Tuo labiau – skaitomą poeziją. 
Žinojau, kad renginyje turėtų dalyvauti ir J. Strielkūnas 
su One Baliukonyte. Onės nebuvo, bet atvyko rašytojai 
Raimondas Kašauskas ir Romas Sadauskas. Vyko gražus 
poezijos vakaras. J. Strielkūnas ne tik skaitė eilėraščius, 
bet ir kalbėjo apie lietuvybę, apie Rapolionį, kuris visą 
gyvenimą statė dvasinius tiltus tarp rytų ir vakarų Lie-
tuvos. Buvo vienas iš pirmųjų europietiško mąstymo 
žmonių. Į bloknotą užsirašiau poeto žodžius: „Man šis 
kraštas ilgokai buvo balta dėmė. Dabar čia, pasirodo, 

Atsiminimų fragmentai 

Tegu šviečia  mums 
mūsų Aukštaitija

Jonas Strielkūnas su anūku Kostu. 2004 m.
Zenono BALTRUŠIO nuotrauka 



www.nemunas.net .  2014 m. kovo 20–26 d., Nr. 11 (905) 13Kūryba
ir uždainuojama lietuviškai. Būkite tikri dzūkai su savo 
kultūra, su savo Krėve. Duok Dieve, kad iš čia esančių 
literatų išaugtų nors vienas rašytojas, atsirastų nors vienas 
Rapolionis, tiek daug gero padaręs senajai Lietuvos kul-
tūrai. Juk kiekviena tauta ir atpažįstama pagal tai...“ Man 
ypač patiko vienas eilėraštis, kurį skaitė J. Strielkūnas ir 
kuris dar niekur nebuvo publikuotas. Norėjau jį parvežti 
Ukmergės laikraščiui „Gimtoji žemė“ – kaip lauktuves 
nuo poeto. Jonas padiktavo, o aš, pasidėjęs bloknotą ant 
palangės, užsirašiau: 

Šimtas pirmas tas rytas, šimtas antras tas debesio bintas,
Šimtas trečias tas gandras, virš vielinių tvorų pakabintas.

Aplyti žaiginiai it klajoklių kokių palapinės.
Žiūri zuikis iš maišo – jis nušautas, todėl nusiminęs.

Ak tos akys stiklinės! Ak tos virpančios vėjyje vielos!
Šitaip siela išeina iš pasaulio, kuris nebemielas.

Taip vora nusidriekia į jau baigiančią griūti šventovę – 
Neša kojom į priekį garbų vyrą, prieš tai jį apspjovę.
 

2007-ųjų balandžio 16 d.
Anksti ryte važiavau pas Kazimierą Jakutį į 

Jonavą. Iš ten vykome į Vilnių, kur aplankėme du 
Jonus – Strielkūną ir Mačiukevičių. Abu juos norėjome 
pakviesti į Poezijos atlaidus, kurie tradiciškai vyksta 
Sekminių šeštadienį Pagulbio vienkiemyje (Mo-
lėtų r.). Poetai gyveno ne per toli vienas nuo kito, bet 
susitikdavo retai. Abu jie man priminė jaunystės laikus. 
Pirmiausia užsukome pas J. Strielkūną. 

Sunkokai radome jo namą Rinktinės gatvėje. Tačiau, 
kai atvažiavome, Jonas jau laukė ant laiptų prie daugiabu-
čio durų. Nedidelio ūgio, languotais dar žieminiais šiltais 
marškiniais, pasišiaušęs, su akinukais. Mūsų su Kazimieru 
mylimiausias poetas, numylėtos Aukštaitijos dainius. 

Svečiavomės porą valandų. Apie daug ką kalbėjome, 
daug ko norėjosi paklausti poeto. Bet pirmiausia užsiminė-
me apie sveikatą. J. Strielkūnas pasakė, kad prieš 10 metų 
sunkiai susirgo, darė operaciją. Kad lengvai pakeldavo 
švitinimus – pats nuvažiuodavo į ligoninę, sugrįždavo po 
seanso, nebūdavo jokių pykinimų. Sakė, ir dabar lankosi 
pas medikus, bet jie nelabai žiūri. Tenka ilgai laukti eilėje, 
o tai ypač vargina. Nusistebėjau – visų mylimas, garsus 
poetas, nejaugi su juo taip elgiamasi? 

Jonas prisipažino, jog dabar dažniausiai būna vienas, 
mažai kur ir nueina, tik kartais į Rašytojų sąjungą. Buvo 
apsivertęs popieriais – rengė savo „Raštų“ dvitomį. Vi-
sur daugybė rankraščių, mašinraščių, popierių skiaučių, 
atverstų ir krūvelėmis sukrautų jo paties poezijos knygų. 

Ant fotelio – gražus rainas katinas Žirnis. Tokį vardą 
davė anūkas Kostas.  

Kazimieras, pritardamas gitara, padainavo keletą 
dainų pagal poeto tekstus apie Aukštaitiją. Daugiau-
sia kalbėjome apie kūrybą. Jonas rodė rankraščius ir 
krizendamas, lyg būtų tuo patenkintas, pripažino, kad 
niekas jų neiššifruoja. „Net pats dažnai neįskaitau“, – 
valiūkiškai juokdamasis kalbėjo. Čia pat palyginome 
eilėraščio „Kol tu dainuoji apie rytą, / O Mūza, patikli 
sesuo...“ rankraštį su spausdintu tekstu. Iš tikro rankraš-
tis buvo beveik neįskaitomas. Vėliau jį J. Strielkūnas su 
keliais kitais padovanojo Maironio lietuvių literatūros 
muziejui. Paklausiau apie pirmąją knygą. „Kai išėjo 
„Raudoni šermukšniai“, dar gyvenau Panevėžy. Buvo 
1966-ieji. Tada gavau gražų Antano Miškinio laišką. 
Padrąsino. Net nežinau, kur jis, bet kažkur yra tarp 
popierių. Ir Jonas Graičiūnas buvo parašęs laiškelį, 
sakydamas, kad skiriuosi iš Panevėžio literatų. Vladas 
Šimkus pirmasis mane pristatė tų metų „Poezijos pava-
saryje“, dar prieš pasirodant pirmai knygai.“ 

Prisiminiau tą tekstą. Ne iš almanacho, o iš „Nemuno“, 

ką tik tapusio savaitraščiu, – 2004 m. gegužės pabaigos 
numerio. Čia išspausdinta J. Strielkūno nuotrauka, kuri 
man labai patiko. Dar visiškai jaunutis, su kostiumu, 
baltais marškiniais ir kaklaraiščiu šiek tiek pakeltoje 
dešinėje rankoje laiko cigaretę. Eina su Jurgiu Kunčinu. 
Šalia spausdinamas eilėraštis „Naktinis sniegas“ ir tas 
1966-ųjų Vlado Šimkaus pristatymo tekstas. Kažkodėl jis 
man įstrigo: „Prieš šešetą metų respublikiniame jaunųjų 
poetų seminare dalyvavo ir Jonas Strielkūnas. Ne be pa-
grindo kritikavome jo eiles, kurios kitų, lyg ir suradusių 
save autorių fone atrodė itin blankiai. Ne visi žadantys 
talentai atsiskleidė per tą laiką. O Panevėžy pradėjo plisti 
gražūs eilėraščiai. Juos parašė Jonas Strielkūnas. Parašė 
nuošaliai, nepraktiškai, nedėdamas į save didelių vilčių, 
nelepinamas nei mūzų, nei gyvenimo sąlygų. Tiesiog jautė 
poezijai lyg silpnybę, lyg pašaukimą. Čia spausdinamų 
J. Strielkūno eilėraščių komentuoti nereikia, kažkokių 
amerikų juose nėra. Bet kas yra, tai yra – autorius, kurį 
skaitytojas pastebės iš karto. Jis panašus į daugelį, bet 
ne manieromis, o aukštos rūšies paprastumu ir tikrumu. 
Linkiu skaitytojui dar vieno gero poeto. Vladas Šimkus.“ 

Prisiminėme antrą eilėraščių knygą „Vėjas rugiuos“, 
klausinėjau apie atskirus eilėraščius. Pirmiausia – apie 
„Lietuvą“. Jį dar jaunystėje išmokau atmintinai. Poetas 
sakė, kad šis eilėraštis buvo kupiūruotas – išmestas 
pirmas posmas. Padiktavo jį, paskubom užsirašiau: 

Lietuva – tai šūvis į krūtinę,
Lietuva – tai skrydis lig dangaus.
Lyg diena pirma ir paskutinė,
Už kurios lyg skęstantis laikaus.

Pasak Jono, tas kūrinys gan greit buvo išverstas 
į rusų kalbą, nes juo susidomėjo Rašytojų sąjungos 
rusų sekcijos poetas, vertėjas Georgijus Jefremovas, 
vėliau vertęs ir daugiau J. Strielkūno eilėraščių. Dar 
Jonas pasakojo girdėjęs, jog šį eilėraštį rado 1972 m. 
susideginusio Romo Kalantos kišenėje – apdegusį. 
Prisipažino, kad dabar, ruošdamas „Raštus“, išmetė 
jo vidurinį posmą, kur yra eilutė „švietė revoliucijos 
raudonos / požemiuos įkalinta dvasia“. Kad aktoriams 
būtų nesarmata skaityti. Tai sakydamas poetas juokėsi. 

Prašiau papasakoti eilėraščio „Tai tas gyvenimas kur 
netekau tavęs“ parašymo istoriją. „Net neprisimenu, kam 
jis skirtas. Ir kodėl parašiau. Va šitas – „Tai ne meilė, tik 
vėjo ūžimas“ – gimė praradus namus, po tėvų mirties. 
Tėvai palaidoti Sodelių kapinėse, tėviškėje. Ten baigiau 
Sodelių aštuonmetę mokyklą, į kurią tekdavo eiti per 
mišką. Kartą grįždamas iš mokyklos sutikau vilką, jis 
sekė iš paskos. Labai nusigandau. Gal būtų ir sudraskęs, 
nes ėjau su avikailių kailinukais, siūtais kaimo siuvėjo. Bet 
išgelbėjo krikšto tėvas – jį nubaidė. Kitąkart vilkai buvo 
užpuolę ganant avis. Jos susimetė į krūvą, o aš rėkdamas 
ir mosuodamas lazda lėkiau aplink. Mat Putauskai buvo 
vienkiemis, iš visų pusių apsuptas miškų. Prie namų 
dažnai ateidavo briedžių, buvo daug stirnų, net po kelis 
pulkelius matydavom pakrūmėse. Mėgdavau iš eglišakių 
daryti kurapkoms namelius, pripilti pabirų, saują kitą 
miežių. O vasarą namie, atšlaime, būdavo net žalčių, 
jie gyvendavo tvarte, išlįsdavo ir šildydavosi atokaito-
je. Jau nebėra tėviškės – ten gyvena svetimi žmonės. 
Nuvažiavęs pasijuntu tarytum patekęs į kokį nežinomą 
kraštą. Išnykę daugelis medžių – ąžuolų, liepų, klevų. Iš 
vaikystės trobesių liko tik klėtis, o aplink – vien nykūs 
krūmokšniai, kur kadaise žydėjo dobilai, gerai derėjo 
tėvo sėti javai“, – pasakojo poetas. 

Kalbėjome apie gimtadienį, kurį šventė lygiai prieš 
mėnesį. Prisipažino, kad iš tikrųjų gimęs kovo 8-ąją, 
bet tėvas gimimo liudijime užrašė kovo 16-ąją. 

Jonas papasakojo apie dukrą Aistę, gimusią 1970 m., 
dabar gyvenančią ir dirbančią užsienyje. Aistė augina 
tris vaikus: Juliją, Povilą ir Unę. Sūnus Rimvydas gimė 
1972 m., gyvena Vilniuje. Augina du sūnus – Kostą ir 
Kasparą. Kostui duotas senelio vardas.   

Norėjosi dar pabūti poeto namuose, pabendrauti, daug 
ko paklausti. Bet žinojome, kiek jis turi darbo, kokia bran-
gi kiekviena minutė. Išsiskiriant J. Strielkūnas Kazimierui 
padovanojo seniau išleistą savo kūrybos rinktinę. O man 
eilėraščių knygoje „Tamsos varpai, šviesos varpai“ užra-
šė: „Mielas Alfai, tegu šviečia mums mūsų Aukštaitija. 
Jonas Strielkūnas. 2007 04 16.“ 

MLLM archyvo nuotraukos

Jonas Strielkūnas ir Jurgis Kunčinas Poezijos 
pavasaryje. Palemonas, 1971 m.

J. Strielkūnas ,,Literatūros ir meno“ redakcijos kiemelyje. Vilnius, 1968 m.
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pagalvojau, kad galėčiau pradėti tekstą nuo sniego 
aprašymo... Ir išsyk susigėdau.  

Negerai rašyti apie tai, kas yra, ko yra – o sniego 
šiandien netikėtai daug. Jis krinta ir krinta, blaškosi 
vėjo šuoruose ir žemėdamas žyra į pakelės medžius. 
Reikėtų rašyti apie tai, kas pražuvo, išnyko arba ko 
tiesiog nebuvo, kas dar tik galėtų pasirodyti ar tapti – 
išsyk dabar, o gal kurią kitą dieną. 

Vadinasi, šiandien nėra (tiksliau – neturėtų 
būti, nors kur jie dėsis) visų tų kiškučių, žaislinio 
makdonaldo ir kt. reikšmingų niekų ant palangės, 
šioji privalo būti tuščia, o lango stiklas – skaidrus. 
Turi girdėtis, – nors tai neįmanoma, – kaip kulkos 
požeminėje šaudykloje skrodžia taikinius, kaip virpa 
ir gaudžia į savo vidurį užgauta geležis. Širdyje turi 
žiojėti gili, bedugnė stygiaus ertmė. 

Kad būtų visiems suprantama ir įtikinama, geriau-
sia stokočiau meilės, – ar bent jau taikos. (Žinoma, 
ne tokios, kokios kai kas trokšta kaimyninėje vals-
tybėje: „my za mir – želatel’no ves’“)

Bet prie namo stovi traktorius, – garsiai burgz-
damas, purškiantis į sniego verpetus juodus, tirštus 
dūmų tumulus, kupinas sunkiai apibūdinamos, pro 
groteles šonuose besisunkiančios pilnatvės, kuri 
palieka sniege geltonas balutes. Jis prieštarauja bet 
kokiam neturėjimui ir stygiui, neįmanoma išjungti jo 
garso. Jis, – gal tai netgi priešistorinis „Belorus“, – 
pulsuoja ir trata, rodos, vieną akimirką tas pašėlęs 
spurdesys išsiplėš iš gniaužtų, kurie laiko jį įkalintą, 
ir traktorius, vilkdamas paskui save priekabą, ims 
čirkšdamas straksėti po kiemą kaip prisukamas 
kiškutis; tarsi šaipydamasis iš visų mūsų, taip pat ir 
iš manęs – dėl iliuzinės tuštumos norėjusio nematyti 
ant palangės žaislelio. 

Ką jausčiau / jaustume matydami, ir pajėgdami 
tik bejėgiškai stebėti, kaip tas pašėlęs traktorius-
zombis, atsidėjęs naujai paskirčiai, siaubia kiemą? 
Kas atsitiktų suvokus, kad automatiškai susikūru-
siam monstrui nereikia logikos nei taisyklių? Ir jų 
nebus, nes kokia, po galais, gali būti logika reiškinio, 
kuris radosi ignoruodamas bet kokią logiką?

Tai tikrai siaubinga, nesakykit.
Kažką panašaus patyriau, youtube.com stebėda-

mas judėjimo „Laiko esmė“, palaikančio V. Putiną 
ir jo veiksmus Kryme, eiseną Maskvoje, – nesuvoki-
mą, pasišlykštėjimą, siaubą. Vienodai apsirengusių, 
vienodomis emblemomis pasipuošusių žmonių, – o 
gal jau ir nebe žmonių; ne kažin kas pasikeistų juos 
pavadinus laumžirgiais ar (dar geriau, nes dera prie 
emblemų dizaino) kolorado vabalais – žvilgsniuo-
se gyvybės ir sielos ne daugiau negu „Belorus“ 
lempose, tik tiek, kad žygeivių akys, priešingai nei 
traktoriaus lempos, atrodė neįskilusios. 

Ryžtas jose bekompromisis ir bukas, nieko nepai-
santis ir, akivaizdu, nepaisysiantis, tačiau kupinas 
aistros pasiduoti inercijai, pergalingam žygiui, kurio 
kulminacijoje būtų įmanoma galutinai nugalėti 
žmogiškumą ir tapti „kiškučiu“ – nemąstančiu ir, 
matyt, nieko nebejaučiančiu zombiu, nė minutėlės 
nesuabejojusio savo „arijo“ kilme. Ką čia slėpsi – 
tikrų tikriausiu fašistu.  

(Mums ne kartą buvo sakyta, kad fašizmo nebėra, – jis 
išnaikintas arba jį nugalėjo. Nė velnio! Jis čia, gyvas, kaip 
kraujuotų myžalų upė tvinsta Maskvos gatvėse, jau 
seniau užpiltose propagandos srautų, o juk, kalbant 
sąžiningai, propaganda, – ypač tokia, kokią skleidžia 
naujasis Kremliaus informacijos ruporas Kiseliovas, – irgi 
yra ne kas kita kaip myžalai.)

Tiesą sakant, šią akimirką net negalėčiau 
pasakyti, kas iš principo yra keisčiau ir sunkiau 
suvokiama – ar traktorius-zombis, kuriame ant-
gamtiniu būdu pabudo ir išsiveržė KIŠKUTIS, ar 
gyvų ir visiškai realių nacių kolonos XXI a. mieste, 
kurioms raudonuojant fone, mūsiškis verslininkas 
Vilius Kaikaris dėsto, jog Lietuvos valdžia turi tylėti 
ir drebėti prieš Rusiją, kad ši ir toliau pirktų mūsų 
prekes ir paslaugas? 

Nežinau, jau nežinau, nors širdyje kirba nuojauta, 
kad su sukiškutėjusiu traktoriumi-zombiu susitarti 
būtų lengviau nei su pastaruoju, tarytum pakvaišusiu 
dėl galimo pelno ir turbūt ne pernelyg kreipiančiu 
dėmesį į tai, kas ką apie tai pasakys, o gal netgi 
manančiu, jog didžioji dalis kitų žmonių – ir ne 
tik verslininkų, – galvoja lygiai taip pat kaip jis. 
Blogiausiu atveju traktoriui būtų galima neįpilti 
dyzelino, ir šis kurią nors akimirką vis tiek būtų 
priverstas sustoti, o tokio V. Kaikario kliedesių 
užsakovai visada jį gundys gardesniu kaulu, ir šis, 
pakvaišęs dėl naudos, visada mielai seks paskui jį. 

V. Kaikaris išniro vienas, atrodė, jis ir pasmerktas 
likti vienas – su regnum.ru (prokremlinis portalas), 
kuris mikliai perspausdino „verslininko“ žodžius. 
Bent jau tame šurmulyje, kuris kilo šiam išdėsčius 
savo „nuomonę“, – tikėtina, tos pačios Maskvos 
užsakymą, – atrodė, kad jį ir tokius kaip jis smerkia 
didžioji dalis Lietuvos gyventojų. Netgi dingojosi, 
jog palaikytojų išvis nėra – negali būti.  

Tik vėliau supratau, kad šalia gausybės tų, kurie 
nepritaria Rusijos veiksmams ir jais baisisi, yra 
daugybė žmonių, kurie tyli. Principingai ir išdidžiai, 
tarytum rodydami, kad jie yra „aukščiau“ politinių 
rietenų ir karų, – jie esą už taiką, tik už taiką, o visa 
kita jiems nesvarbu. Tyli, slapčia vildamiesi (nors 
nebūtinai supratę, jog viliasi), kad žalieji Krymo 
žmogeliukai, lydimi tankų ir kulkosvaidžių ugnies, 
vieną dieną įžengs ir į Lietuvą ir išvaduos juos, iš-
kankintus vargšus, nuo siautėjančių fašistų-litovcų, 
„pyderų“ ir demoralizuojančio liberalizmo. Dažnas 
jų, akinamas dar pokaryje parvežtos radioaktyvio-
sios saulutės švytėjimo ar kokios naujos šviečiančios 
instaliacijos, kurią Maskvos užsakymu ruošia Latvių 
gatvės darbščiosios bitelės, mielai sudalyvautų „re-
ferendume“, panašiame į tą, kurį V. Putino režimas 
surengė Krymo gyventojams (užtat dalyvaus jo 
repeticijoje – referendume dėl žemės pardavimo 
užsieniečiams), ir su gėlėmis rankose sutiktų (bet 
kokius) „išvaduotojus“, jei šie būtų pažadėję, tarkim, 
pigesnių skalbimo miltelių ir degtinės. Džiugiai 
už nedidelius pinigus (ar net dykai) parašytų piktą 
komentarą apie tai, kokia bloga fašistinė Lietuvos 
valdžia ir kaip gera gyventi Rytų valstybėje, atsira-
dus progai visada pasakytų, kad Lietuva juos žlugdo 
ir, – kaipgi be to, – kad „prie ruso buvo geriau“. 

Užmiršau pridurti: savotiškas visų šių žmonių 
himnas – „sdelan v SSSR“.

Šito tylėjimo, kuris, ilgiau jo paklausius, pradeda 
spengti, pilnas facebook’as, pilnos kavinės ir, tiesą 

sakant, pilnas Seimas – galbūt tai naivoka ir šiek tiek 
paranojiška, bet, atvirai kalbant, visai nenustebčiau, 
jei sužinočiau, kad visokie bradauskai, žemaitaičiai, 
pekeliūnai ir t. t. tik ir svajoja, kaip greičiau ir pel-
ningiau parduoti tėvynę. 

Ką norėjau pasakyti? 
Negalima, neturime teisės šen bei ten vis plykste-

linčio priešiškumo valstybei ir nepakantumo lietuvių 
kultūrai laikyti atsitiktinumu, neteisinga interpre-
tacija, klaida. Penktoji kolona yra čia pat, ji budi. 

Argi Lietuvos rusų rašytojų asociacijos (taip, 
tokia yra) vasario 26 d. organizuotą poezijos vakarą, 
kuriame dalyvavo šeši Rusijos rašytojų sąjungos, 
beje, siuntusios karštą palaikymo laišką V. Putinui 
dėl Krymo, nariai, Rusijos ambasados Lietuvo-
je atstovai ir net pats Valerijus Ivanovas, buvęs 
vienas „Jedinstvo“ lyderių, jau atlikęs bausmę už 
dalyvavimą antivalstybinėje veikloje (beje, jis ir 
įkėlė renginio medžiagą į Lietuvos rusų sąjungos 
svetainę), – kaip ir bet kurį kitą šios organizacijos 
vakarą ar minėjimą, – galime laikyti tiesiog kultūri-
niu renginiu, kuriame svarbiausia – meninė kūryba? 
Vargu bau, ypač turėdami galvoje, kokį raštą apie 
Ukrainos įvykius ta pati Lietuvos rusų sąjunga iš-
platino mėnesio pradžioje. 

Ar tikrai vien grynas atsitiktinumas, – o gal tik 
šmaikštus juokelis, – yra sovietiniams laikams 
aiškią nostalgiją jaučiančių kovotojų su „Chevron“ 
korporacija – viešosios įstaigos „Būkime vieningi“ – 
sprendimas išplatinti provokacinę peticiją, raginan-
čią Klaipėdos kraštą prijungti prie Rusijos? Didžiulė 
šio ruporo neapykanta Jungtinėms Valstijoms ir 
meilė Rusijai (ir ypač jos vadovui) sako visai ką kita. 

Tai gal vis dėlto atsitiktinis yra Rusijos dujų 
pirkėjų ir žemės bei viešbučių tinklų valdytojų 
įkarštis skalbti Lietuvos valdžią dėl neva įžūlaus 
ir arogantiško bendravimo su didžiąja kaimyne? 
Jokiu būdu – kaip neatsitiktinis yra ,,E.ON“ vadovo 
spaudimas Vokietijos valdžiai neįvesti jos klientei 
Rusijai rimtų sankcijų.

Nebūtina net dairytis taip plačiai – tam tikros 
rūšies šovinizmo apstu ir mūsų kasdienybėje, ku-
rios, užsižiūrėję į didelio pasaulio įvykius, kartais 
neįstengiame pamatyti (ir suprasti).

Sakykim, su drauge, kurios dukra lanko darže-
lyje rusišką grupę, kitų vaikų tėveliai, prasidėjus 
įvykiams Ukrainoje, staiga nustojo sveikintis, mat ji 
pastebėta piketuose prie Rusijos ambasados; mažylei 
neleista dalyvauti šventėje, kuriai buvo ilgai ruoštasi. 

Bičiulis, kurį su V. Putiną pašiepiančiu plakatu 
parodė Lietuvos televizija, kaimynams staiga tapo 
„fašistu“. 

Šios nedidelės smulkmenos (arba tiksliau – 
„smulkmenos“), jei leidžiame sau jas pastebėti, iš 
esmės keičia šalies, kurioje gyvename, vaizdą. Taip 
pat ir viso pasaulio vaizdą. 

Būkime budrūs!

Andrius JAKUČIŪNAS

Penktoji kolona

Mildos KIAUŠAITĖS iliustracija
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Tri vei dė knyga

Ro mu al das RAKAUSKAS
Iš spaudai rengiamo albumo 

Rašytojas Sigitas Parulskis
Telefonu tariantis dėl fotografavimo sužinojau, kad Sigitas 

žaidžia tenisą. Koks netikėtas kadras!
Neee... Tenisas – kaip seksas. Perdaug intymu...
Kai po savaitės susitikome Vilniaus senamiestyje, Sigitas 

perspėjo, kad daug vaikščioti negalįs – koją pasitempė. Ne-
klausiau, nuo kokių intymumų...

2013 m.

1994 m.2013 m.
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„Kino pavasario“ gidas
Gediminas JANKAUSKAS

Kad pagaliau baigėsi žiema, galima suprasti ne tik iš ilgėjančių dienų, vis švelniau veidus glos-
tančių saulės spindulių, bet ir iš dar vieno šiam metų laikui būdingo bruožo – Vilniuje prasidėjo 
tradicinis festivalis „Kino pavasaris“, kuris netrukus iš sostinės atkeliaus į Kauną. 

Pernai organizatoriai per atidarymą juokavo, kad jų festivalis pagaliau tapo pilnametis. O 
šiųmetį – jau devynioliktąjį – drąsiai galima vadinti tikrai subrendusiu. „Kino pavasaris“ jau turi 
savo tradicijas ir net yra įtrauktas į tarptautinio Kanų kino festivalio oficialų katalogą.

Filmų gausa „Kino pavasaris“ kasmet muša savo paties rekordus. Konkursinei vienuolikos juostų 
programai „Nauja Europa – Nauji vardai“ toną duos ankstyvasis Balkanų genijumi įprastai vadinamo 
Emiro Kusturicos darbas „Ar pameni Doli Bel?“ (1981 m.). Artimiausių kaimynų kūrybą apžvelgian-
čioje konkursinėje programoje „Baltijos žvilgsnis“ taip pat vienuolika vaidybinių filmų – visi į mūsų 
ekranus atkeliauja pasipuošę tarptautinių festivalių apdovanojimų girliandomis. Ne mažiau įdomūs 
net šeši trumpametražių filmų konkursai. „Metų atradimų“ panoramoje – 14 vaidybinių juostų, jau 
pastebėtų ir įvertintų svetur. Norintiesiems susipažinti su naujomis kino tendencijomis skirtas „Festivalių 
favoritų“ dešimtukas. Rinktinių filmų kolekcijoje „Meistrai“ – naujausi vien garsių kinematografininkų 
darbai. 15 filmų susieja programa „Kritikų pasirinkimas“. Rimto kino sukeltą liūdesį sklaidys „Viasat 
komedijų“ rinktinė. Dokumentiniai filmai šiemet suskirstyti į atskirus ciklus – „Adrenalinas“, „Spalvotas 
gyvenimas“ ir „Portretai“: pastarasis pagerbia pasaulio piliete seniai tapusią lenkų režisierę Agnies-
zką Holland ir jos kolegą Bernardą Bertolucci. Programa „Nepriklausomas Amerikos kinas“ suteikia 
galimybę susipažinti su aktoriaus Roberto Redfordo įsteigto Sandenso kino festivalio favoritais. Šešios 
„Naujojo Rusijos kino“ pozicijos įrodys, kad dabartinėje Rusijoje kuriamas ne tik komercinis šlamštas, 
kuriuo mus kas mėnesį maitina kino platintojai. Gerą nuotaiką ir puikų apetitą žadins keturi „Kulinari-
niai filmai“. Netrūks ir lietuvių kino (vaidybinio ir dokumentinio, trumpametražio ir mūsiškių sukurto 
svetur). Pagaliau „desertui“ – dvi gurmaniškos retrospektyvos: aštuoni lenkų filmai cikle „Solidarumo“ 
judėjimas kine“ ir penki pernai mirusio Rusijos kino klasiko Aleksejaus Germano šedevrai: nuo beveik 
du dešimtmečius uždrausto „Patikrinimo keliuose“ (1971 m.) iki daugiau nei dešimt pastarųjų metų (!) 
kurtos (ir nebaigtos) brolių Arkadijaus ir Boriso Strugackių romano „Sunku būti Dievu“ ekranizacijos. 

Filmų šiemet tiek daug, kad neišvengiamai teks rinktis, ką verta pažiūrėti. Norėdamas kauniečiams 
palengvinti šią užduotį, plačiau pristatysiu tik mūsų miestui skirtą „Kino pavasario“ programą.

Atidarymo filmas „Glorija“ (kovo 21 d., 
18.00 val.) pernai Berlyno kino festivalyje tapo tikru 
favoritu ir pelnė tris apdovanojimus. Čilės režisierius 
Sebastianas Lelio kartu su Lotynų Amerikos Meryl 
Streep praminta aktore Paulina Garcia įtikina, kad 
artėjantys prie šešiasdešimtmečio ribos žmonės dar 
gali sulaukti gražių gyvenimo permainų. Vyro palikta 
dviejų suaugusių vaikų motina Glorija nesisieloja 
dėl sunkios moters dalios ir stengiasi vienatvės kar-
tėlį praskaidrinti pašėlusių vakarėlių linksmybėmis. 
Tokia kovos su artėjančia senatve taktika gelbsti tik 
iš pradžių, vėliau neišvengiamai ateina dvasinės tuš-
tumos ir nusivylimų metas. Bet kaip tik tada Glorija 
susipažįsta su buvusiu jūrininku Rodolfu. Siužetas, 
vertas meksikietiško serialo arba guodžiančios me-
lodramos apie paskutinę meilę, išvengia ir vieno, ir 
kito pavojaus. Nuo jų gelbsti filmo autorių taktas, 
saiko jausmas ir nebanalūs akcentai. 

Britų režisieriaus Richardo Ayoade’o „Antri-
ninkas“ (kovo 21 d., 20.45 val.) – į mūsų laikus 
perkelta Fiodoro Dostojevskio 1845 m. parašyto 
kūrinio interpretacija. Rusų literatūros klasikas savo 
„Antrininką“ buvo pavadinęs Peterburgo poema, 
kurios turinys greičiau primena Nikolajaus Gogolio 
kruopščiai tobulinto fantastinio realizmo istorijas. 
Pagrindinis herojus, anot tų laikų literatūros kritiko 
Visariono Belinskio, „ponas Goliadkinas – vienas 
iš tų greitai įsižeidžiančių ir dėl savo ambicijų 

pakvaišusių žmonių, kurie taip dažnai sutinkami 
žemiausiuose ir viduriniuose mūsų visuomenės 
sluoksniuose. Jam vis vaidenasi, kad jį visi aplinki-
niai įžeidžia ir žodžiais, ir žvilgsniais, ir gestais, kad 
prieš jį rezgamos intrigos. Tai ypač juokinga, nes 
jis nei turtais, nei postu, nei protu, nei sugebėjimais 
niekaip negali provokuoti pavydo jausmo. Jis ne 
protingas ir ne kvailas, ne turtingas ir ne skurdžius, 
labai gero būdo ir minkšto charakterio; jis galėtų visai 
neblogai gyventi, bet liguistas įžeidumas ir įtarumas 
yra jo juodasis demonas, kuris gyvenimą paverčia 
pragaru. Jei atidžiai pasižvalgytume aplinkui, kiek 
pamatytume tokių ponų Goliadkinų – ir skurdžių, ir 
turtuolių, ir kvailių, ir protingų!“

Naujajame filme rusiškų realijų neliko, o veiksmas 
perkeltas į šiuolaikinį Londoną. Valstybės tarnautojui 
Saimonui (jį vaidina amerikietis Jesse Eisenbergas) 
kyla įtarimas, jog bendradarbiai ima jo nepastebėti ir 
net nepažinti, todėl gyvenimas jam atrodo beprasmiš-
kas. Mintyse vyriškis fantazuoja apie gražiąją kolegę 
Haną (aktorė Mia Wasikowska), tačiau susitikęs 
merginą nedrįsta jos užkalbinti. Galiausiai ją nuvi-
lioja identiškas Saimono dvynys Džeimsas, sparčiai 
kopiantis karjeros laiptais toje pačioje darbovietėje, 
o Saimoną visa tai dar giliau gramzdina į paranojos 
gelmes. Pasak rusų literatūros kritiko V. Maikovo, 
„F. Dostojevskio maniera ir jo meilė psichologinei 
analizei leido taip giliai įsiskverbti į slapčiausius 
žmogiškų jausmų, minčių ir veiksmų mechanizmus, 
kad įspūdį, patirtą skaitant „Antrininką“, galima pa-
lyginti tik su įspūdžiu, kurį smalsus žmogus patiria 

suvokęs materijos cheminės sudėties paslaptį“. Filmo 
autoriai eina kitu keliu: jiems vienos beprotybės isto-
rijoje svarbesnis melodramiškas dviejų konkurentų 
konfliktas su polinkiu į siurrealistinę komediją.

Režisieriaus Rogerio Michello „Savaitgalis 
Paryžiuje“ (kovo 22 d., 16.00 val.) labai primena 
anksčiau matytą britų kino klasiko Mike’o Leigh 
filmą „Dar vieneri metai“ (2010 m.), nes abiejuose 
panašų vaidmenį atlieka aktorius Jimas Broadben-
tas. Jo herojus, viduriniosios klasės intelektualas 
profesorius Nikas, su žmona Mege trisdešimtąjį 
santuokos jubiliejų nusprendžia švęsti Paryžiuje, 
kur jiedu praleido medaus mėnesį. Nikas ketina 
užsisakyti kambarį pigesniame viešbutyje. Tačiau 
Megė pasirenka prabangaus viešbučio prezidentinius 
apartamentus su vaizdu į Eifelio bokštą. Bet nerei-
kėtų tikėtis sentimentalios istorijos apie romantinį 
nuotykį meilės mieste. Bandymai apgauti save visada 
pasmerkti nusivylimui.

Lietuviškas „Lošėjas“ (kovo 22 d., 18.15 val.) jau 
dalyvavo San Sebastiano, Varšuvos ir Manheimo-
Heidelbergo kino festivaliuose. Tai pirmas pilname-
tražis režisieriaus Igno Jonyno („Sekmadienis toks, 
koks yra“, „Šokantis kirminas“) filmas apie greitosios 
pagalbos stoties darbuotoją Vincentą, kurio aistra – 
įvairiausi azartiniai lošimai. Patekęs į keblią padėtį 
medikas, kad grąžintų nuolat pralošiamus pinigus, 
priverstas imtis ko nors radikalaus. Vincentui gimsta 
idėja sukurti su jo profesija susijusį nelegalų žaidimą. 
Iš pradžių makabriškas užsiėmimas sudomina tik 
greitosios pagalbos vairuotojus, bet netrukus įgau-
na pagreitį ir ima sparčiai plėstis. Kolegos medikai 
tampa lošimo agentais, o Vincentas – bankininku. 
Finansinė sėkmė greitai apsuka galvas, tačiau ateina 
metas prisiminti seną išmintį, kaip dera sėkmė lošiant 
ir meilės reikalai.

Scarlett Johansson gerbėjus turėtų nustebinti 
fantastinė drama „Po tavo oda“ (kovo 22 m., 
20.45 val.). Joje garsi Holivudo blondinė vaidina 
brunetę Laurą, kuri pasirodo esanti... iš kitų galakti-
kų mus aplankyti atvykusi amazonė. Filme nedaug 
kalbama, tačiau intensyvus garsų pasaulis kuria įtam-
pos ir vidinio siaubo atmosferą. Patiklūs vyriškiai 
lengvai užkimba ant seksualios gražuolės kabliuko, 
bet geismo išprovokuoti lengvabūdiški nuotykiai 
visiems seksualinių eksperimentų dalyviams baigiasi 
labai netikėtai. Po seanso taip ir lieka neaišku, kas tai 
buvo – metafora, perspėjimas ar antiutopija amžina 
lyčių konfliktų tema.
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„Banglentininkai 3D“ (kovo 23 d., 16.30 val.) – tai, 
anot festivalio katalogo, „įtraukiantis dokumentinis 
filmas apie du geriausius draugus, kurie nuolat ieško 
didžiausių ir pavojingiausių bangų Australijoje. 2011 
m. žiemą per didžiausių bangų sezoną į ekstremalią 
kelionę išsiruošia du profesionalūs ir daug apdovano-
jimų laimėję banglentininkai Rossas Clarke-Jonesas, 
Tomas Carrolla bei orų stebėtojas Benas Matsonas. 
Jie ieško mitinių bangų, ant kurių dar niekas nėra 
plaukęs. Trys vyrai susidurs su motinos gamtos jėga 
ir galynėsis su dar niekad nematytomis bangomis“. 
Jei patys niekada neišbandėte panašaus ekstremalaus 
sporto, patogiai atsiloškite minkštoje kėdėje ir užsi-
dėkite erdvinio vaizdo akinius.

Režisieriaus Stepheno Frearso „Filomena“ (kovo 
23 d., 18.45 val.) yra puikios britų aktorės Judi Dench 
benefisas. Garsioji anglų kino dama šį kartą vaidina 
oriai senstančią airę, kuri prieš penkiasdešimt metų 
atidavė pagimdytą sūnų vienuolynui, o iš čia kūdikis 
buvo parduotas katalikų šeimai iš JAV. Filomena 
pastojo būdama nepilnametė, mylimasis ją paliko, 
o šeštajame dešimtmetyje Airijos Katalikų bažnyčia 
buvo ypač netolerantiška puolusioms moterims. Da-
bar, jau tapusi pensininke, Filomena užsibrėžia tikslą 
nuvykti į Vašingtoną ir surasti savo sūnų. Jai padėti 
pasisiūlo BBC žurnalistas Martinas Siksmitas (šį 
snobą ir ciniką suvaidino anksčiau komedijose ma-
tytas Steve’as Cooganas). Abu humaniškos misijos 
dalyviai yra tikros priešingybės, todėl sentimentali 
porelės odisėja tampa ateisto bei tikinčios moters 
dvasinės stiprybės išbandymo testu. Kai kurias 
autorių išvadas nesunku pavadinti tikinčiųjų jaus-
mų įžeidimu, bet neskubėkime piktintis, juk filmo 
pagrindą sudaro tikra istorija. 

Fantastinę „Zero teoremą“ (kovo 23 d., 21.00 val.) 
sukūrė režisierius Terry Gilliamas. Ir tuo viskas pasa-
kyta. Garsusis vizionierius ir šį kartą lieka ištikimas 
protu neribojamiems fantazijos skrydžiams. „Bra-
zilijos“ ir „Daktaro Parnaso fantazariumo“ autorius 
vėl modeliuoja originalią netolimos ateities viziją. 
Šį „naują nuostabų pasaulį“ valdo savanaudiškos 
korporacijos ir godūs biurokratai. O ekscentriškas 
vienišas matematikos genijus Kuhenas Letas (jį 
vaidina austrų aktorius Christophas Waltzas) kantriai 
bando išspręsti Zero teoremą, kuri turėtų pateikti ar-
gumentų, kodėl žmogaus gyvenimas neturi prasmės. 
Kol tikslas nepasiektas, pats mokslininkas egzisten-
cijos prasmę bando surasti... virtualiame pasaulyje. 

Užpernai Vilniuje, „Skalvijos“ kino centre, vy-
kusiame dokumentinių filmų festivalyje net keturi 
filmai pristatė garsiausius „Palūžusios kartos“ kūrė-
jus Jacką Kerouacą, Williamą Burroughsą ir Alleną 
Ginsbergą. Kiek vėliau pažiūrėjome tik dabar pagal 
„bitnikų Biblija“ vadinamą Jacko Kerouaco romaną 
„Kelyje“ sukurtą filmą. O dabar „Kino pavasaris“ 
pristato biografinę dramą „Nužudyk tuos, kuriuos 
myli“ (kovo 24 d., 18.00 val.), kuri primena, kokiais 
keliais trijulė artėjo prie bendro tikslo. Filmo istorija 
nukelia į 1944-uosius. Tuo metu A. Ginsbergas 
(aktorius Danielis Radcliffe’as) buvo Kolumbijos 
universiteto pirmakursis. Kurį laiką čia mokėsi ir  
J. Kerouacas (aktorius Jackas Hustonas), tačiau jis 
metė studijas dėl nesusiklosčiusios futbolininko 
karjeros, o vėliau įstojo į JAV kariuomenę. Bet ir 
čia teištvėrė vos aštuonias dienas. O buvęs narko-
manas W. Burroughsas (aktorius Benas Fosteris) 
dirbo vabzdžių naikintoju ir laisvalaikiu pasinerdavo 
į Niujorko bohemos pasaulį. Trijulę supažindina 
bendras draugas, o netrukus ją dar labiau suartina 
kartu įvykdyta žmogžudystė.

Ko gero, labiausiai intriguojantis „Kino pavasa-
rio“ filmas yra danų režisieriaus Larso von Triero 
„Nimfomanė“. Pirma dalis bus parodyta kovo 24 d., 
20.15 val., o antroji – kovo 27 d., 20.30 val. Gar-
susis provokatorius jau seniai kino žiūrovus žadėjo 
šokiruoti intelektualios pornografijos kūriniu. Prie 
šio tikslo jis artėjo keliais etapais („Antikristas“, 
„Melancholija“). „Nimfomanė“ išties griauna „pa-
doriam“ kinui įprastus tabu. Įdomu, kokį variantą 
pamatysime – autorinį (ilgesnį) ar sutrumpintą? Kiek 
teko skaityti Berlyno kino festivalio apžvalgose, 
pirmieji neparedaguotos versijos žiūrovai šią nimfo-
manės Džo (aktorė Charlotte Gainsbourg) išpažintį 
vertino prieštaringai. Kitaip, žinoma, ir būti negalėjo. 
Kitokios reakcijos į L. von Triero filmus iki šiol dar 
nepasitaikė. 

Metų atradimu Venecijoje pavadintą dramą „Žu-
vis ir katė“ (kovo 25 d., 18.00 val.) sukūrė Irano re-
žisierius Shahramas Mokri, Dubajaus kino festivalyje 
laimėjęs specialųjį žiuri prizą už originalumą. 2 val. 
14 min. trukmės kūrinys nufilmuotas vienu kadru. 
O jei filmo peripetijos pasirodys išlaužtos iš piršto, 
turėkite omenyje, kad autoriai, rašydami scenarijų, 
vadovavosi tikra istorija apie vieną provincijos res-
toraną, kurio lankytojai ragaudavo skaniai paruoštus 
patiekalus iš žmogienos, to net nenutuokdami.

Šių metų „Kino pavasaryje“ (kaip, beje, ir visuose 
tarptautiniuose kino festivaliuose) labai ryškus Rytų 
šalių dalyvavimas. Kelis tokius filmus pamatysime ir 
mes. Kinijos režisieriaus Jia Zhang-Ke „Nuodėmės 
prisilietimas“ (kovo 25 d., 20.45 val.) pas mus atke-
liavo iš Kanų kino festivalio, kur buvo apdovanotas 
už geriausią scenarijų. Dažniausiai Kinijos filmuose 
matome įspūdingus pasakojimus apie seniai praėju-
sių laikų įvykius, na o „Nuodėmės prisilietimas“ 
nagrinėja dabartinės Kinijos realijas. Čia radikalūs 
socialiniai ir ekonominiai pokyčiai išprovokuoja vis 
daugiau smurto protrūkių. Filmą sudaro keturios 
novelės, kurių temas padiktavo Kinijos laikraščių 
antraštės apie įvairius nusikaltimus. Mažu atlyginimu 
nepatenkintas kalnakasys ima žiauriai maištauti prieš 
šachtą pardavusius korumpuotus verslo lyderius. 
Migruojantis darbininkas grįžta namo sutikti Naujųjų 
metų ir įsitikina, kad ginklų pomėgis jam atveria 
daug naujų galimybių. Saunos registratūroje dirbanti 
gražuolė, patyrusi turtingo kliento pažeminimą, tampa 
nuožmia keršto deive. Jaunas fabriko darbuotojas 
neužsibūna viename darbe ir keičia profesijas, kad pa-
gerintų savo gyvenimą. Tik paskutinės novelės herojus 
nesigriebia smurto, nors tai esmės nekeičia – visų laukia 
panaši atomazga. 

„Kiniška dėlionė“ (kovo 26 d., 18.00 val.) – tai 
jau penktasis prancūzų režisieriaus Cedrico Kla-
pischo filmas, kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka 
Romainas Duris. Jis tęsia „Europudinge“ (2002 m.) 
suvaidinto personažo biografiją. Ilgai ieškojęs idea-
lios moters Ksavjė pagaliau vedė anglę Vendę, bet 
dėl lengvabūdiško požiūrio į šeimą santuoka žlugo, 
ir dabar vyrukas keliauja paskui jį palikusią žmoną 
ir du vaikus į Niujorką. Ksavjė gyvenimas – tikra 
kiniška dėlionė: jis rašo romaną, ieško būsto, sutinka 
būti donoru lesbiečių porai, veda Amerikos kinę dėl 
legalizacijos dokumentų ir vėl užmezga romaną su 
pirmąja meile Martina (aktorė Audrey Tautou), kuri 
atvyksta jo aplankyti.

Pernai gruodį mirusio Pietų Afrikos Respu-
blikos prezidento gyvenimas atgyja vaidybinėje 
dramoje „Mandela: ilgas kelias į laisvę“ (kovo 
26 d., 20.30 val.). Tai Nelsono Mandelos autobi-
ografinės knygos adaptacija. Filmo pradžioje dar 

būdamas paauglys jis ruošiasi dalyvauti gimtojo 
kaimo ritualinėse apeigose, ir jau tuomet atsiskleidžia 
jo tvirta asmenybė. Penktajame dešimtmetyje tapęs 
advokatu Mandela (britų aktorius Idrisas Elba) galėjo 
daryti teisininko karjerą Johanesburge, tačiau pyktis 
dėl šalyje vykdomos rasinės segregacijos politikos 
įkvepia jį pasipriešint. Išsikovojęs galią Afrikos 
nacionaliniame kongrese Mandela aršiai kovoja 
su apartheidu, tačiau nuteisiamas kalėti iki gyvos 
galvos. Dvidešimt septyneriems metams atskirtas 
nuo pasaulio maištininkas nepalūžta, nes tiki, kad 
vieną dieną taps šalies lyderiu ir pakeis ne tik tautos 
mąstymą, bet ir įkvėps visą pasaulį.

Japonų režisieriaus Hirokazu Kore-eda’os filme 
„Koks tėvas, toks ir sūnus“ (kovo 27 d., 18.00 val.) 
karjeristas architektas Rijota mėgsta planuoti gyve-
nimą iki smulkmenų. Jis netgi numatė, kiek tiksliai 
laiko užtenka skirti darbui, žmonai bei mažajam 
vienturčiam sūnui Keitai. Vyras suplanavo ir vaiko 
užsiėmimus: jis privalo skambinti pianinu, nors 
berniukui ši veikla nepatinka. Mažai būnantis namie 
darboholikas Rijota įsitikinęs, kad taip turi gyventi 
kiekviena normali šeima. Tačiau valdingo egoisto 
susikurtą pasaulį sugriauna skambutis iš ligoninės, 
kurioje prieš šešerius metus jo žmona Midori susilau-
kė sūnelio. Gydytojai prisipažįsta padarę apmaudžią 
klaidą: tą pačią dieną gimę du berniukai buvo sukeisti 
vietomis. 

Po užpernai matytų spalvingų „Paveldėtojų“ keis-
toka matyti monochrominę režisieriaus Alexandro 
Payne’o „Nebraską“ (kovo 28 d., 18.00 val.), bet 
būtent ši kontrastinga stilistika suteikia filmui papil-
domo dramatizmo. Savo tema „Nebraska“ panaši į 
šio režisieriaus dramą „Apie Šmitą“ (2002 m.), kurioje 
kolegų iškilmingai į pensiją išlydėtas draudimo kom-
panijos ilgaamžis Vorenas Šmitas (jį tąsyk suvaidino 
Jackas Nicholsonas) ėmė realizuoti visą gyvenimą 
puoselėtą svajonę pakeliauti nuosavu treileriu po 
Ameriką ir aplankyti dukrą Džinę. „Nebraskoje“ 
senas alkoholikas Vudis Grantas (už šį vaidmenį 
aktorius Bruce’as Dernas pernai apdovanotas 
Kanų festivalyje) pėsčiomis iš Montanos keliauja 
į Linkolno miestą. Septyniasdešimt septynerių už-
sispyrėlis tiki, kad laimėjo milijono vertės piniginį 
prizą. Jau kelyje tėvą sutikęs jaunesnysis sūnus 
Deivas bando paaiškinti, kad paštu siuntinėjami 
loterijos sertifikatai yra tik akių dūmimas. Bendra 
sūnaus ir lengvatikio „milijonieriaus“ kelionė per 
dvi valstijas primena tradicinį „kelio filmą“, kai 
herojai susiduria su rimtomis bei tragikomiškomis 
situacijomis, o kartu patirti išmėginimai tokius 
piligrimus dvasiškai suartina. 

Naujausias brolių Joelio ir Ethano Coenų filmas 
„Groja Liuvinas Deivisas“ (kovo 28 d., 20.30 val.) 
nukelia į 1961-ųjų Niujorką, kai roko muzikantų 
gretas papildė Bobas Zimmermannas, pasivadinęs 
Bobu Dylanu. Tačiau filmo herojus yra ne jis, o ne 
toks žinomas gitaristas bei dainininkas Liuvinas 
Deivisas (aktorius Oscaras Isaacas). Jis tikrai gabus, 
bet vaikinui tiesiog nesiseka. Trisdešimtmetis vieni-
šius retkarčiais pagroja muzikiniame klube „Dujinė 
lempa“. Kiti jo kolegos, folk muzikos atlikėjai, jau 
įrašinėja albumus studijose ir skaičiuoja pelną, o 
Liuvinui Deivisui vis tenka prašytis pernakvoti pas 
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draugus, kolegas ar atsitiktinius nepažįstamuosius. 
Galima sakyti, kad broliai Coenai taip pat sukūrė 
„kelio filmą“ (nevykėlis muzikantas keliauja į Čika-
gą). Tik šios odisėjos, kaip ir „Nebraskoje“, negali 
vainikuoti sentimentali atomazga. Gerai susigrojęs 
tandemas ir šįkart lieka ištikimas savo firminiam 
stiliui – taigi filme nepritrūks kasdienybės absurdo, 
kurį nenuoramos broliukai moka pamatyti kaip 
niekas kitas.

Europos kino akademijos apdovanotas animacinis 
filmas „Kongresas“ (kovo 29 d., 16.00 val.) sukurtas 
pagal fantasto Stanislawo Lemo romaną „Futuro-
loginis kongresas“. Tai Holivudo grožio pramonės 
satyra. Save vaidinanti aktorė Robin Wright sakosi 
vis dažniau susidurianti su seksistiniu Holivudo po-
žiūriu į senstančias aktores, kurioms prodiuseriai 
nesiūlo įdomių vaidmenų. Vienintelė pelninga 
išeitis – pasirašyti 20 metų sutartį su studija „Mi-
ramount“, kuri žada nuskenuoti jos kūną ir paversti 
moterį visuomet jauna virtualia aktore. Panašias 
problemas prieš gerą dešimtmetį filme „Simona“ 
kėlė režisierius Andrew Niccolas. 

1983 m. režisieriaus Raimondo Vabalo „Skrydyje 
per Atlantą“ legendinį lakūną Steponą Darių suvaidi-
nęs Remigijus Sabulis dabar pristato dokumentinį filmą 
„LITUANICA paslaptis“ (kovo 29 d., 18.45 val.). 
Ieškodami naujų tragedijos interpretacijų autoriai 
gilinasi ne tik į istorinio skrydžio detales. Jie pasitel-
kia kino kronikos kadrus, kalbina filosofus, istorikus, 
aviacijos specialistus, Dariaus anūką Skirmuntą 
Maštarą ir, kaip dabar madinga, net ekstrasensą, 
kuris itin vaizdžiai apibūdina paskutiniąsias istorinio 
skrydžio akimirkas.

Mūsų didžiųjų ekranų pernai nepasiekęs (nors 
platintojai ir žadėjo) naujausias Honkongo režisie-
riaus Wongo Kar-wai’aus filmas „Didysis meistras“ 
(kovo 29 d., 20.15 val.) pasakoja apie du kung fu 
virtuozus. Ip Mano ir Gong Er keliai susikerta vyro 
gimtajame mieste Fošane japonų invazijos išvakarėse 
1936 m. Kinijoje kyla sąmyšis, o pietinė šalies dalis 
gali būti atskirta nuo šiaurinės. Nuostabiai gražiai 
nufilmuota istorija apie išdavystę, išbandymą, garbę 
ir meilę vyksta chaotišku karo ir okupacijos laikotar-
piu. Žaibišku greičiu švysčiojantys kardai ir kumščiai 
susipina su skaudžiais emocijų ir ambicijų kirčiais, o 
šiai hipnotizuojančiai kūnų bei aistrų choreografijai 
antrina akinami gamtos kontrapunktai.

Specialiojo seanso filmas „Reidas 2“ (kovo 
29 d., 23.00 val.) buvo tapęs šių metų Sandenso 
kino festivalio sensacija. Šį Indonezijoje sukurtą 
kriminalinį trilerį norisi rekomenduoti tik stiprių 
nervų žiūrovams. Dinamiškas ritmas, sudėtingos 
choreografijos dvikovos, įnirtingi susišaudymai, 
kvapą gniaužiančios gaudynės, masinės kautynės. 
Ši daug kartų matyta atributika atrodo taip, kad prieš 
ją nublanksta didelių biudžetų Holivudo produkcija. 
Bus ką mėgdžioti Emiliui Vėlyviui!.. 

Šokiruoja ir prancūzų režisierės Claire Denis 
drama „Niekšai“ (kovo 30 d., 16.30 val.). Ją įkvėpė 
neseni sekso skandalai, į kuriuos įsipainiojo turtingi 
ir įtakingi Prancūzijos vyrai. Jau pirmi filmo kadrai 
rodo Paryžių tokį, kokio jo, regis, niekad nesame 
matę – purviną ir atgrasų. Šie vaizdai iki pabaigos 
gerai rimuojasi su ta kloaka, į kurią panardinamas 
naftą transportuojančio tanklaivio kapitonas Markas 
Silvestris (aktorius Vincentas Lindonas). Jis privers-
tas mesti pelningą darbą ir stoti į kovą su turtingu 

verslininku pedofilu, sužlugdžiusiu jo sesers ir sese-
rėčios gyvenimus. Labai netikėtą ir kone šiurpiausią 
personažą filme suvaidino Šarūnas Bartas. 

Dar vienas JAV nepriklausomo kino pavyzdys – 
„Sugėrovai“ (kovo 30 d., 18.45 val.) – pasakoja apie 
mažoje Čikagos alaus darykloje dirbančius Keitę ir 
Liuką. Nors jie mano esą tik bendradarbiai ir draugai, 
akivaizdu, jog kolegas sieja kažkas daugiau. Jiedu 
supranta vienas kitą iš pusės žodžio, nuolat flirtuoja 
ir juokiasi net iš pačių kvailiausių pokštų. Bėda ta, 
kad abu jau turi antrąsias puses: Keitė artimai drau-
gauja su muzikos prodiuseriu Krisu, o Liukas netgi 
spėjo pasipiršti mylimajai Džilei, su kuria draugauja 
šešerius metus.

Britų režisieriaus Michaelo Winterbottomo fil-
mai „Kino pavasario“ ekranuose rodomi beveik 
kasmet. Šiai tradicijai nenusižengiama ir šį kartą. 
Komedijos „Taip atrodo meilė“ (kovo 30 d., 
20.45 val.) herojui Paului Raymondui (aktorius 
Steve’as Cooganas) credo „Seksas parduodamas“ 
padėjo tapti vienu turtingiausių Didžiosios Britanijos 
žmonių. Karjeros pradžioje Londono Soho rajone jis 
atidarė naktinį džentelmenų klubą ir pats režisavo 
efektingus erotinius šou. Lyg ant mielių augančią jo 
imperiją netrukus papildė erotinių žurnalų leidyba 
ir skandalingais spektakliais viliojantys teatrai, o 
Raymondo sąskaitos banke priartėjo prie milijardo 
JAV dolerių. Bet kaip tik tada nuskamba pirmas 
pavojaus skambutis.

„Dalaso klubą“ (kovo 31 d., 18.00 val.) daug 
kas norės pažiūrėti vien todėl, kad už pagrindinį 
vaidmenį „Oskaru“ apdovanotas aktorius Matthew 
McConaughey’us. Filmas grąžina į laikus (1986-ieji), 
kai AIDS protrūkis Amerikoje privertė visuomenę 
sunerimti. Į sekso, alkoholio bei narkotikų liūną 
įklimpęs teksasietis elektrikas Ronas Vudrufas po 
traumos darbe atsiduria ligoninėje ir netikėtai suži-
no, kad yra užsikrėtęs mirtinu virusu, tad jo dienos 
suskaičiuotos.

Ekscentriškiausiu „Kino pavasario“ filmu galima 
drąsiai vadinti komediją „Šimtametis, kuris išlipo 
pro langą ir dingo“ (kovo 31 d., 20.30 val.), sukurtą 
pagal švedų rašytojo Jono Jonassono romaną. Tie, 
kurie jau perskaitė leidyklos „Obuolys“ lietuviškai 
išleistą knygą, įvertino autoriaus paradoksalų humorą 
ir sugebėjimą garsius XX a. įvykius parodyti per 
vaizdą deformuojančius absurdo akinius. Gražaus 
gyvenimo saulėlydžio sulaukęs šimtametis Alanas 
jubiliejaus išvakarėse pabėga iš senelių prieglaudos. 
Pasirodo, šis žmogus ne tik buvo visų pagrindinių 
XX a. įvykių liudininkas, bet kai kuriuos jų netgi 
nulėmė! Būdamas sprogmenų specialistas, jis pri-
sidėjo prie atominės bombos kūrimo ir turėjo progą 
susitikti su įtakingiausiomis asmenybėmis: Stalinu, 
W. Churchilliu, Mao, H. S. Trumenu, diktatoriumi 
F. Franco ir generolu Ch. de Gaulle’u...

Pernai sukurtas filmas „Parklando ligoninė“ 
(balandžio 1 d., 18.00 val.) atkuria įvykius, kai prieš 
penkis dešimtmečius Dalase buvo nužudytas 35-asis 
JAV prezidentas Johnas Fitzgeraldas Kennedy’s. 
Pernai apie tai buvo pastatyta daug filmų. Kokių tik 
šio taip ir neišaiškinto nusikaltimo versijų nepateik-
ta! Neįdomiausia ir beveik nieko per visą šį laiką 
neįtikinanti yra oficiali versija, kad jokio sąmokslo 
nebuvo, o į prezidento kortežą iš knygų sandėlio 
patalpų šaudė žudikas vienišius Lee Harvey Oswal-
das. Tokią išvadą pateikė specialioji senato komisija, 
vadovaujama vieno žymiausių anuometinėje Amerikoje 
teisininko, JAV vyriausiojo teisėjo Earlo Warreno. Bet 
du trečdaliai amerikiečių oficialia versija netiki. Beveik 
60 proc. „The Associated Press/GfK“ pernai apklaus-
tų amerikiečių teigia, kad prezidento žūtis buvusi 
didelio sąmokslo rezultatas. „Parklando ligoninės“ 

autoriai sensacijų nesivaiko. Jie tik stengiasi fiksuoti 
kuo daugiau akimirkų iki fatališkų šūvių ir po jų.

Ciklo „Festivalių favoritai“ filmas „Paslapčių 
kelias“ (balandžio 1 d., 20.15 val.) sukurtas Australi-
joje. Pernelyg ilgai užsibuvęs didmiestyje detektyvas 
Džėjus Svonas grįžta į gimtąjį miestelį. Jam skiriama 
rezonansinė byla – aborigenės paauglės žmogžu-
dystė. Policijos skyriuje dominuoja baltaodžiai 
pareigūnai, tad vietinių gyventojų palikuonis Džėjus 
jaučiasi svetimas, pažemintas ir atstumtas, kaip ir 
visi aborigenų bendruomenės nariai. Bet žingsnis 
po žingsnio vienišius išsiaiškina vis daugiau šiurpių 
detalių apie narkomafijos voratinklį, į kurį įsipainioję 
korumpuoti policininkai ir serijinis žudikas. 

„Venera kailiuose“ (balandžio 2 d., 18.00 val.) 
sukurta pagal Brodvėjuje ilgai rodytą austrų rašytojo 
Leopoldo von Sacher-Masocho romano inscenizaci-
ją. Lenkų režisierius Romanas Polanskis šio kameri-
nio veikalo veiksmą perkėlė į nušiurusį prancūzišką 
teatrėlį, kuriame režisierius Tomas (aktorius Matt-
hieu Amalricas) neranda tinkamos aktorės pagrindi-
niam vaidmeniui naujame spektaklyje. Baigiasi dar 
viena nerezultatyvi bandymų diena, ir kaip tik tada 
pasirodo lengvabūdiškai nusiteikusi aktorė Vanda 
(aktorė Emmanuelle Seigner). Ji atrodo kaip striptizo 
šokėja, elgiasi vulgariai, ir, regis, pasirengusi viskam, 
kad tik gautų vaidmenį. 

Metų atradimu pavadintas filmas „Vienas prieš 
bangas ir vėją“ (balandžio 2 d., 20.15 val.) pasakoja 
apie kas ketverius metus organizuojamos regatos 
aplink pasaulį „Vendee Globe“ dalyvį Janą Ker-
madeką. Jis pakeitė dėl lūžusios kojos iš varžybų 
pasitraukusį bičiulį ir greitai tapo lenktynių lyderiu. 
Tačiau nenumatyta aplinkybė sportininką priverčia 
spręsti sudėtingą dilemą. 

Pietų Korėjos režisieriaus Joon-ho Bongo fantas-
tinis veiksmo filmas „Sniego traukinys“ (balandžio 
3 d., 18.00 val.) sukurtas pagal komiksus (kaipgi 
šiais laikais be jų?). Tačiau jis neturi nieko bendra 
su panašia holivudine produkcija. Autoriai perspėja, 
kad bandymai radikaliai spręsti globalinio atšilimo 
problemą gali išprovokuoti nenumatytų pasekmių. 
2031-ieji. Jau praėjo septyniolika metų po to, kai žlu-
go paskutinis bandymas sustabdyti klimato atšilimą. 
Žemės planetą sustingdęs ledynmetis išnaikino visą 
žmoniją. Liko gyvi tik spėjusieji patekti į specialų 
traukinį, kuriuo tarsi futuristiniu Nojaus laivu saujelė 
išrinktųjų tikisi pabėgti nuo pražūties. 

Pabaigai „Kino pavasario“ organizatoriai kino 
gurmanams parengė tikrą dovanėlę (tai irgi yra graži 
festivalio tradicija!). Bene ekscentriškiausio JAV 
kino režisieriaus Spike’o Jonze’o naujausias darbas 
„Ji“ (balandžio 3 d., 22.00 val.) kelia itin aktualius 
klausimus: Kokią įtaką mūsų bendravimui daro 
vis labiau tobulėjantys technologiniai išradimai ir 
kaip ši pažanga veikia žmogaus saviidentifikaciją? 
Netolimos ateities Los Andžele vienišius Teodoras 
Tumblis (aktorius Joaquinas Phoenixas) po skyrybų 
su mylima moterimi laimę ir nusiraminimą randa tik 
darbe. Jis tarsi koks modernus Sirano de Beržerakas 
rašo laiškus kitų žmonių vardu. Kad palengvintų šį 
procesą, Teodoras įsigyja kompiuterinę programą 
ir netrukus įsimyli... šioje sistemoje užprogramuotą 
idealią moterį Samantą (jai savo balsą ir veidą pa-
skolino Scarlett Johansson). Ji iš tikrųjų ideali: labai 
protinga (sudėtingiausią knygą sugeba perskaityti per 
kelias šimtąsias sekundės), tvarkinga (akimirksniu 
sutvarko Teodoro elektroniniame pašte tvyrantį 
chaosą), dėmesinga ir paslaugi (parenka Teodorui 
tinkamiausią sekso partnerę), o svarbiausia – ją bet 
kuriuo momentu galima tiesiog išjungti. Argi ne apie 
tokią gyvenimo draugę svajoja vyrai? Šiandien tai 
dar atrodo fantastiška. O rytoj?..
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Sa vait ga lis prie te le vi zo riaus

Ge di mi nas JANKAUSKAS 

Na mų ki no ko lek ci ja

Žiūrėti filmus, kuriuose vaidina patinkantys ak-
toriai, visada malonu. Bet dar maloniau, kai atrandi 
naują talentą. Į tokį statusą dabar puikiausiai gali 
pretenduoti aktorius Ryanas Goslingas, kaskart 
gerbėjus stebinantis vis naujomis talento briauno-
mis ir neliekantis labiau patyrusių kolegų šešėlyje. 

Jei reikėtų ieškoti R. Goslingo herojaus filme 
„Važiuok“ analogų, ko gero, pirmiausiai prisimintume 
Roberto De Niro Trevisą Biklą, virtuoziškai suvaidintą 
Martino Scorsese’s „Taksiste“ (1976 m.). Vietnamo 
karo veteranui Trevisui mūšių laukuose patirti 
košmarai neleidžia ramiai miegoti, todėl vyras dirba 
naktiniu taksistu, o ši pavojinga profesija suteikia 
galimybę iki valios prisižiūrėti žiaurios naktinio 

„Važiuok“ 
„Važiuok“ („Drive“) 

Drama. JAV, 2011 m. Rež. Nicolas Windingas Re-
fnas. Vaidina: Ryanas Goslingas, Carey Mulligan, 

Ronas Perlmanas, Albertas Brooksas, Oscaras 
Isaacas, Christina Hendricks. DVD: „Videoline“. 

Niujorko realybės vaizdų. 
Los Andželo naktinio gyvenimo specifika gerai 

pažįstama ir R. Goslingo herojui, kuris naujajame 
filme neturi vardo. Taip patogiau dėl dviejų priežas-
čių. Tas-kuris-neturi-vardo visada pretenduoja būti 
ne konkretus, bet apibendrintas personažas, kartais 
jis net gali tapti archetipu ar savotišku mitologiniu 
herojumi. Kita anonimiškumo priežastis – labai 
proziška. Kai kada vaikinas nesibodi (suprantama, 
už gerą atlygį) iš nusikaltimo vietos į saugų rajoną 
žaibišku greičiu pavėžėti sprunkančius plėšikus. 
O šia veikla užsiimančiam žmogui viešumas visai 
nereikalingas. Užtai būtina naktiniams pakelei-
viams prisistatyti tokiais žodžiais: „Jūs turite tik 

penkias minutes. Tiek laiko mes būsime kartu. Po 
penkių minučių išsiskirsime ir nieko vieni apie 
kitus nežinosim. Aš neturiu ginklo. Aš tik vairuoju 
automobilį.“ 

Vaikinas lieka anonimas ir filmavimo aikštelėje, 
kurioje dirba kaskadininku. Čia užsimaukšlinus 
guminę kaukę jam tenka atlikti mirtinai pavojingus 
triukus automobiliu. Matyt, be nuolatinių adrenali-
no dozių vyrukas savo gyvenimo jau neįsivaizduoja. 

Tokiu herojumi galima pasikliauti. Tokį vaikiną 
lengva pamilti. Bet sunku tikėtis, kad jo gyvenimo 
kelias visada išliks lygus. Amžinai ant peilio ašme-
nų balansuoti neįmanoma. Tai žinojo visi klasikinio 
kino ekstremalai – ir Humphrey Bogarto vaidinti 
intelektualūs gangsteriai, ir Jeano-Paulio Belmon-
do avantiūristas Mišelis Puakaras („Iki paskutinio 
atodūsio“), ir Alaino Delono žudikas-filosofas 
(„Samurajus“). Nerimu persmelkti filmo „Važiuok“ 
kontrapunktai nepalieka vilties, kad ir šis Žmogus-
be-vardo gyvens ilgai ir laimingai. 

Kanų kino festivalyje Nicolas Windingas Refnas 
gavo geriausio režisieriaus apdovanojimą. Jam 
pavyko sukurti ypatingą filmo atmosferą, kurioje 
tradicinės gangsterinės baladės intonacijos susipina 
su senamadiškai sentimentalių melodramų stilisti-
ka, o ją ne kartą brutaliai nutraukia tokie žiaurūs 
žudynių vaizdai, kad norisi užsimerkti. 

 Vien dėl šių stiliaus kontrastų filmas „Važiuok“ 
taps modernaus kino klasika. O jo finalinė gėrio ir 
blogio mirtino susidūrimo scena tikriausiai univer-
sitetuose bus rodoma būsimiems režisieriams kaip 
pavyzdys, kad net šimtus kartų matytai atomazgai 
galima rasti originalų sprendimą. 

Kai protą užgožia esminiai instinktai 
Christopherio Nolano filme „Memento“ (2000 m.) 

buvęs draudimo tarnybos agentas Leonardas Šelbis 
pakliuvo į labai keblią situaciją: po žmonos žūties 
jis nori rasti žudiką, tačiau atkurti visų tragiškų 
įvykių seką jam trukdo nesuprantamos atminties 
spragos. Ne ką geresnis likimas šio režisieriaus 
filme „Nemiga“ (ketvirtadienis, 21.30 val., BTV) 
ištinka patyrusį Los Andželo policijos detektyvą 
Vilą Dormerį (aktorius Alas Pacino). Kartu su 
porininku Hapu Ekhartu jis siunčiamas į mažą 
miestelį Aliaskoje tirti septyniolikmetės merginos 
nužudymo aplinkybių. Greitai abu detektyvai, 
padedami vietinės policijos pareigūnės Elės Bur, 
suranda svarbiausią įtariamąjį Volterį Finčą (šį įtar-
tiną atsiskyrėlį neįprastai suvaidino tragikomiškas 
savo talento briaunas pastaruoju metu tiražuojantis 
Robinas Williamsas). Bet tai dar ne finalas. Netru-
kus prasideda ilgai trunkantis ir įtampos kupinas 
psichologinis žaidimas, kuriame auka ir jos perse-
kiotojas ne kartą keičiasi vaidmenimis.

„Snobo kinas“ pristato kriminalinį trilerį „Los 
Andželas slaptai“ (penktadienis, 22.45 val., TV1). 
Pagal Jameso Ellroy’aus romaną sukurtas filmas 
aktorei Kim Basinger atnešė „Oskarą“. Los An-
dželas žmonėms asocijuojasi su netoliese esančiu 
Holivudu ir galimybe akimirksniu išgarsėti. Tačiau 
autoriams labiau rūpi visai kita šio svajonių miesto 
pusė, kurioje dažnai tamsu ir pavojinga net vidury 
baltos dienos. Šį pasaulį kaip savo penkis pirštus 
pažįsta didybės manija sergantis policininkas Dže-
kas Vincentas (aktorius Kevinas Spacey). Jis ne tik 
akylai seka kriminalinius įvykius, bet kartais pats 
juos išprovokuoja, o vėliau iš to padaro sensacingą 
televizijos šou.

Kitados filmas „Esminis instinktas“ (penktadie-
nis, 23.50 val., TV3) šokiravo ne tiek atviromis ero-
tinėmis scenomis, kiek ciniška pagrindinės herojės 
Ketrin Tramel charakteristika: amorali ir biseksuali 
inteligentė, kriminalinių romanų autorė, atsikračiusi 
bet kokių moralinių prietarų, lengvai manipuliavo 
meilužiais ir negailestingai žudė juos orgazmo aki-
mirką peiliu, skirtu ledams trupinti. Taip prasidėjo 
fenomenali aktorės Sharon Stone sėkmė. 

Klasikos mėgėjams mielai rekomenduoju daug 
kartų matytą, bet niekad neatsibostančią komediją 
„Kaip pavogti milijoną“ (šeštadienis, 13.20 val., 
TV3), kurioje įsimenamą duetą suvaidino Audrey 
Hepburn ir Peteris O’Toole’as. Apsukrus meno 
šedevrų klastotojas Šarlis Bonė (aktorius Hugh 
Griffithas) taip ištobulino savo amatą, kad jo padirb-
ta Benvenuto Cellini’o Veneros skulptūrėlė papuošė 
Paryžiaus Nacionalinį muziejų. Jai saugoti sugal-
vota speciali apsaugos ir signalizacijos sistema. 
Tačiau žemė po avantiūristo kojomis degti pradeda 
tą dieną, kai jis sužino apie muziejaus direkcijos 
ketinimus atlikti milijonu doleriu įvertintos skulp-
tūrėlės ekspertizę. Nuo šios gėdos gali išgelbėti tik 
netikro šedevro vagystė. 

Romantinėje komedijoje „Meilės įkaitai“ (šešta-
dienis, 19.00 val., TV1) astronomas Semas (aktorius 
Matthew Broderickas) iš mažo miestelio atvyksta 
į Niujorką ir čia atsitiktinai susitinka fotografę 
Megę (aktorė Meg Ryan). Priešingų prigimčių ir 
charakterių – romantikas ir cinikė – jie vis dėlto 
puikiai sutaria, nes abu apsėsti meilės. Semas neriasi 
iš kailio, norėdamas susigrąžinti savo vienintelę 
meilę Lindą. O Megė dega beprotišku noru atkeršyti 
meilužiui prancūzui Antuanui. Ji ir įtraukia Semą 

į savo keršto planą, bet jo padariniai bus netikėti. 
Filmavimo aikštelėje kaskadininku dirbantį vy-

ruką aktorius Ryanas Goslingas jau vaidino filme 
„Važiuok“ (2011 m.). Laisvu nuo pagrindinio 
darbo metu jis kraują kaitina su teisėsauga prasi-
lenkiančia veikla. Panaši yra ir kito jo herojaus bio-
grafija kriminalinėje dramoje „Niujorko šešėlyje“ 
(sekmadienis, 22.30 val., TV3). Motociklų triukais 
keliaujančiuose atrakcionuose pragyvenimui užsi-
dirbantis Lukas Glentonas sužino, kad jo buvusi 
mergina augina jo sūnų. Romina jau ištekėjusi už 
kito vyro. Lukas labai nori padėti jai ir savo mažy-
liui, todėl net ryžtasi daryti nusikaltimą.

Šiandien Amerikoje jau nieko nešokiruoja isto-
rijos apie skirtingų rasių meilužius, o prieš keturis 
dešimtmečius panašios tematikos Stanley Kramerio 
filmas „Atspėk, kas ateis pietų“ (1967 m.) išprovoka-
vo garsius protestus. Tamsiaodžio ir baltosios meilė 
filme visgi nugalėjo rasinius prietarus, tačiau aktorius 
Sidney’us Poitier savo tautiečių buvo pavadintas 
išdaviku. Dabar panašūs ekscesai sunkiai įsivaiz-
duojami, o filmų su skirtingų rasių atstovų meilės 
istorijomis daugėja. Vieną jų matysime režisieriaus 
Mike’o Figgiso dramoje „Vienos nakties nuotykis“ 
(sekmadienis, 23.10 val., LNK). Reklaminės firmos 
komercijos direktorius Maksas (aktorius Wesley 
Snipesas) darbo reikalais atskridęs iš Los Andželo į 
Niujorką nusprendė aplankyti ir AIDS sergantį seną 
draugą Čarlį. Tačiau senų draugų pasimatymas ligo-
ninėje įvyks tik po metų, nes dabar viešbučio kavinėje 
Maksas susipažįsta su vieniša moterimi Karen (aktorė 
Nastassja Kinski) ir viską užmiršęs leidžiasi į svaigų 
vienos nakties nuotykį. O po metų Maksas sužinos, 
kad Karen yra Čarlio brolienė. 
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Kovo 7 d. startavo naujas Kauno muzikinio te-
atro spektaklis, kompozitoriaus Franco Wildhorno 
ir dramaturgo Jacko Murphy’io miuziklas „Grafas 
Montekristas“ (pagal A. Dumas romaną lietuvišką 
tekstą sukūrė Viktorija Streiča ir Kristina Siurbytė). 
Režisierius Kęstutis Jakštas į kūrėjų komandą pasi-
kvietė dirigentą Joną Janulevičių, scenografą ir vaizdo 
projekcijų autorių Gintarą Makarevičių, kostiumų ir 
grimo dailininką Juozą Statkevičių, šviesų dailininką 
Audrių Jankauską, choreografus Dainių Bervingį 
ir Gintarą Visockį, chormeisterius Ramūną Tilviką 
ir Rasą Vaitkevičiūtę. Pagrindinę Edmono Danteso 
partiją premjerose atliko Jeronimas Milius, Raimondas 
Baranauskas, Ramūnas Urbietis, Mersedesos – Kristina 
Siurbytė ir Karina Krysko, abato Farijos – Vaidotas 
Martinaitis ir Raimundas Baranauskas. 

Šis puikus pramoginis vaidinimas – jau septintas 
Kauno trupės pastatytas miuziklas (įskaitant ir gimi-
ningą muzikinio reviu žanrą). Režisieriui K. Jakštui 
„Grafas Montekristas“ – trečiasis mūsų teatre, kita 
vertus, nemenkas įdirbis jo kaip miuziklų statytojo 
kitose Lietuvos scenose. Natūralu, jog su kiekvienu 
nauju veikalu miuziklo specifika režisieriui atveria vis 
daugiau paslapčių, pasufleruoja didžiausios sėkmės 
receptų. Sakyčiau, tai didesnis dėmesingumas vaiz-
dui, scenos vyksmui, į pirmą planą iškeliant draminius 
akcentus ir mizanscenų kontrastus. Savotišką režisie-
riaus braižą atpažįstame iš dinamiško, nė akimirką 
įtampai atslūgti neleidžiančio veiksmo, kaskadininkų 

Eugenija ŽAKIENĖ

atliekamų triukų ir netikėtų sceninių efektų, muzikinį 
pasakojimą paįvairinančio dramos aktorių (Ramūnas 
Šimukauskas, V. Martinaitis) „pastiprinimo“.

Edmono Danteso personažą įkūnija trys atlikėjai. 
J. Miliui, augančiam su kiekvienu nauju spektakliu, 
šis vaidmuo itin tinkamas vokalo galimybėms ir 
puikiai vaidybai bei plastikai atskleisti. Įdomu, jog 
kiti du Edmonai skirtingose premjerose atliko po du 
vaidmenis – R. Urbietis dainavo Mondego partiją, 
o R. Baranauskas nustebino labiausiai, suvaidinęs 
spalvingąjį abatą Fariją. K. Siurbytė skaidriomis 
vokalo spalvomis ir santūria vaidyba kūrė tarytum 
idealios mylimosios įvaizdį; pirmąsyk mano tokiame 
amplua matyta K. Krysko įtikinamai susidorojo su 
draminiais ir vokaliniais vaidmens aspektais. Egidijus 
Bavikinas, Kęstutis Alčauskis, Jonas Lamauskas, 
Giedrius Prunskus buvo itin įtaigūs vaidindami niekšų 
personažus – neutriruodami tiesiog „nugyveno“ jų 
gyvenimus. „Šviežiai“ scenoje atrodė VDU Muzi-
kos akademijos studentai – jauniausių herojų poros 
ir ryškių antraplanių vaidmenų atlikėjai. Dauguma 
choro artistų turėjo savo nedidelį solo epizodą, tai 
sustiprino veiksmo dinamiką ir sukūrė minios įvaizdį. 

Trijų pagrindinio vaidmens atlikėjų iškart po 
premjerinių spektaklių klausiau apie iššūkius, su 
kuriais susidūrė rengdami vaidmenį, apie draminį 
herojaus portretą ir apie tai, ką jau sumanė ateityje 
daryti kitaip...

Jeronimas Milius: „Pradėsiu nuo pabaigos... Abi 
premjeros, kuriose dainavau, radikaliai skyrėsi. Aš 
apskritai mėgstu kiekvieną kartą išbandyti ką nors 
nauja, kad sužinočiau, kas geriau atspindi tiesą. 
Pirmoje premjeroje sąmoningai norėjau pajusti 
aktorines ir energines ribas, nes man svarbu ne tik 
muzika, bet ir prasmė, įtaiga, emocija; antrojoje labiau 
susikoncentravau į dainavimą, ieškojau abiejų pusių 
balanso. Ko gero, šiame spektaklyje ieškojimų bus 
daug ir įvairių – panašiai kaip ir miuzikle „Aida“, 
kurį rodome jau trečius metus, bet kartais vis dar 
ateinu į spektaklį su nuojauta tą vakarą išryškinti iki 
šiol neatrastus aspektus. 

Įvairių mano vaidmens niuansų įsivyravimas ne-
abejotinai priklauso nuo partnerių, nuo jų nuotaikos, 
jaudulio, nuo to, tarkim, kiek konfliktinės situacijos 
„ištransliuoja“ Mondegas ar pan. Juk stengiamės 
vaidinti ne individualiai, o kolektyviai – kuo daugiau 
duosi kolegai, tuo daugiau galėsi gauti iš jo. Nežiūriu 
į personažą iš šalies, o „perleidžiu“ per save, bandau 
įsivaizduoti, kaip keitėsi jo vertybės, santykiai, po-
tyriai. Stengiuosi pajusti, kaip elgčiausi tam tikrose 
situacijose, ir leidžiu veikti fantazijai.

Spektaklis energiškai labai įkrautas, o Edmono 
vaidmuo – sunkiausias iš visų iki šiol mano sukurtų. 
Labai džiaugiuosi šiuo iššūkiu. Kita vertus, teatro 
trupė stengiasi pakelti kokybės kartelę ir nustebinti 
žiūrovus. Smagu ir svarbu prie to prisidėti, nes ir iš 
savęs tenka daugiau pareikalauti. Kėliau sau ne tik 

Kai prisideda 
gamtos jėgos

Jeronimas Milius (Edmonas) ir Kristina Siurbytė (Mersedesa).

Raimondas Baranauskas (Edmonas) ir Karina Krysko (Mersedesa).
Ramūnas Urbietis (Edmonas)  

ir Kristina Siurbytė (Mersedesa).
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miuziklo dainavimo užduotis, taip pat norėjau stiprių 
dramatiškų spalvų, įtaigios vaidybos, prasmės bei 
išraiškos. Atrodo, po truputį artėjame prie užsienio 
teatrų sukurto miuziklo aktoriaus įvaizdžio – su vie-
nodai ryškia vaidyba, plastika ir vokalu.“

Raimondas Baranauskas: „Iššūkių tiek daug, kad 
bijau ką nors pamiršti. Taip pat sunku išsirinkti kurį 
nors vieną – tai visų pirma didelė spektaklio apimtis; 
kitoks nei įprasta, vokalas; žaibiški scenų pakeitimai, 
kai kitam epizodui turi pasirengti per keletą sekun-
džių ir negali suklysti; staigūs emociniai ir vaidybos 
pokyčiai... Be to, vaidinu dar ir abatą – ko gero, 
sunkiausia scena būnant Edmonu kaip tik įvyksta 
kalėjime. Jaučiuosi truputį nepatogiai dėl savotiško 
susidvejinimo, kuris šiek tiek blaško. Beje, mudviejų 
su V. Martinaičiu personažai skirtingi, įsivaizduoju, 
kad mano herojus nėra visiškai pasenęs, jis labai 
išmintingas ir sumanus.

Šį kartą rengdamas vaidmenis nemąsčiau apie man 
artimas personažų savybes. Galvojau apie asociacijas, 
kurias kėlė Edmonas romane ar matytuose filmuose. 
Ko gero, mes visi, net ir žiūrovai, galėtume rasti tam 
tikrų charakterio bruožų ar panašių reakcijų į aplin-
kybes, į kurias pateko herojus. Jaučiu, kuria kryptimi 
šis personažas dar galėtų judėti, tobulėti. Atrodo, 
žinau, kaip jis ateityje transformuosis, turiu minčių 
ir bandysiu jas realizuoti. Vaidindamas šalia dramos 
aktorių, vis dar mokausi iš jų. Esame maksimalistai, 
repetuodami daug diskutuodavome, stebėjome reak-
cijas, galutinį vaidmens „perskaitymo“ rezultatą. Man 
patinka, kai spektaklyje dalyvauja kas nors ne iš mūsų 
trupės – aktorius ar dainininkas; manau, žmogus „iš 
šalies“ padeda naujai matyti. Iki šiol „neišgaravo“ 
didžiulis emocijų pliūpsnis, susikaupęs repetuojant šį 
labai stiprų ir, mano galva, tinkamą veikalą. Tikiuosi, 
tą emocinį užtaisą, įsiaudrinimą gerąja prasme jus ir 
žiūrovas.“

Ramūnas Urbietis: „Ko gero, pirmoji problema 
buvo kitoks, neoperinis dainavimo stilius. Kitas 
iššūkis – aktorinis, juk vaidmuo besikeičiantis, „mu-
tuojantis“; reikėjo įkūnyti visus Edmono perversmus 
(jaunystę, sceną kalėjime, brandaus herojaus išgyve-
nimus). Visi kiti sunkumai besirengiant premjeroms 
buvo nemaži, bet įveikiami. Tai ne pirmas Kauno 
teatre atliekamas vaidmuo (dalyvavau šio sezono 
premjeroje – komiškų operų diptike, be to, įkūniju 
pagrindinius herojus operetėse „Linksmoji našlė“ ir 
„Bajaderė“), tačiau didžiausias ir sunkiausias. Čia yra 
ką veikti – dar reikia tobulėti, pirmiausia prisijaukinti 
herojų, jis turėtų „suaugti“ su manim... Manau, jei 
sugebi vidujai pajausti personažą, nuojauta nuveda 
teisinga linkme – atsiranda ir kūno, ir vokalo dermė. 

Dar vienas aktorinis iššūkis – Mondegas. Iki šiol 
nebuvau susidūręs su tokiu neigiamu personažu; 
reikėjo pajausti iš vidaus sugedusio žmogaus pa-
saulį, sugalvoti jo judesį, intonaciją, išraišką. Buvo 
nelengva vaidinti kardinaliai skirtingus herojus, 
vieną šviesų ir šiltą, nepaisant noro keršyti priešams 
už sužlugdytą gyvenimą, o kitą – tamsų ir niekingą. 
Tačiau džiaugiuosi abiem ir manau, jog ateityje jie 
įgaus dar didesnio ryškumo.“ 

Einant žiūrėti premjeros kirbėjo klausimas: kaip 
romano istorija, apimanti daug metų, jungianti gau-
sybę veikėjų, atrodys muzikiniame veikale? Ar nebus 
jis pernelyg iliustratyvus, perkrautas personažų ir 
veiksmo?.. Atrodo, šių problemų pavyko išvengti – 
pažangiomis techninėmis priemonėmis sukuriamas 
bene kinematografinis dinamiško vaizdo, greitai 
besikeičiančių „kadrų“ įspūdis. Pasitelkiant judančias 
konstrukcijas, grotas, uždangas kuriama kelių planų ir 
aukščių scena, panaudojamas visas jos tūris, o vaiz-
dinės priemonės sukuria beveik 3D efektą. Atrodo, 
prie miuziklo veikėjų prisideda gamtos jėgos – įvairiai 
vaizduojama jūra, mėnulis, ugnis. Tiksli vizualizacija, 
prabangūs kostiumai, išmani šviesos dramaturgija, 
turtingai skambantis orkestras, geras įgarsinimas ir 
kūrybiniai solistų darbai – tikiuosi, šie elementai 
lems spektaklio sėkmę. Neabejotinai auganti miuzi-
klo kūrimo patirtis ir meistriškumas leidžia tikėtis ir 
kitų šios stiprios bendraminčių komandos spektaklių.

Martyno ALEKSOS nuotraukos  

Jubiliatės motto – gyventi 
ir dirbti

Atkelta iš 3 p.

E. M.: Elenos charakteryje glūdi tiek 
daug gyvenimo džiaugsmo, ir ji puikiai rea-
lizuoja jį scenoje... 

P. G.: Taip, taip, kartais ji mėgsta pa-
siausti scenoje. 

E. M.: O gyvenime?
P. G.: Visko būna...
E. G.: O kaipgi be siautimo? Be siautimo 

juk neįmanoma.
P. G.: Elena linkusi daug kalbėti, ben-

drauti, o man dažniausiai būna liūdna, 
neįdomu, jaučiuosi pavargęs, noriu greičiau 
eiti namo, ieškau ramybės.

E. M.: Nuostabu, kad kartu taip ilgai 
gyvuoja dvi tokios viena kitą papildančios 
priešybės. Kaip tramdote žmoną, kai ji pra-
deda siausti namie?

E. G.: Namuose raminti nereikia – iš tea-
tro pareinu jau išsisiautusi ir kuo greičiau ne-
riu į lovą, – kad tik nieko nesakytų. Ir viskas.

E. M.: Jūs ne tik esate dovana vienas kitam, 
bet ir įteiksite dovaną – naują spektaklį – pu-
blikai. Į premjerą atvyks ne tik žiūrovai, bet 
ir kolegos – jūsų teatre tebepuoselėjamas 
tarpusavio artumas, šilti santykiai, domėji-
masis vienas kito darbais. Daugelis teatrų tai 
jau prarado – ne kartą girdėjau, kad aktoriai 
nežiūri premjerų, nemato kolegų vaidmenų. 
Kaip jūs sugebėjote tai išsaugoti?

P. G.: Sunkiai, dabar jau sunkiai sekasi... 
Trukdo tai, kad neturime patalpų, esame 
išsidrabstę. Bet dar pavyksta...

E. G.: Taip, pas mus visą laiką būdavo 
bendros šventės. Tai senos tradicijos dar nuo 
tų laikų, kai turėjome savo teatrą. Kur matyta, 
kad teatro žmonės neateitų į premjerą?! Be-
veik visi susirinkdavo: sustodavome iš abiejų 
pusių, plodavome, sveikindavome.

P. G.: Vienas kitam teikdavome dovanė-
les. Ypač moterys...

E. G.: Ir visada šventėme teatro šventes. 
Gal kam ir keista, kad miniu jubiliejų. Juk 
retai pasitaiko, kad tokio amžiaus aktorė – ne-
sakysiu, kiek man metų, – dar vaidintų. Apie 
tai aš tik tarp kitko – man gali būti ir 90, tada 
būtų dar linksmiau. Dabar jau kiek gailiuosi, 
kad visa tai „užviriau“, bet tikrai tikėjau, kad 
taip palaikysiu mūsų teatro tradicijas, įrodančias, jog ir 
vyresnio amžiaus aktorė gali dirbti. Net jei kam nors 
ir nepatiks, aš vis tiek tai darysiu. Neseniai 75-metį 
atšventė Jūratė Jankauskaitė, suvaidinusi spektaklyje 
„Trys mylimos“. Kokia graži buvo ta sukaktis ir šven-
tė! Visi žiūrėjo ir džiaugėsi! Juk tai teatro tęstinumas, 
įrodymas, kad jame, priešingai nei gyvenime, aktorius 
visada yra jaunas. Tai tiesa – sieloje jis išties jaunas. 
O jei dar gali ir nori vaidinti, tegul taip ir daro. Kad ir 
mūsų Vytautas Paukštė... Koks įspūdis, kai jis išeina į 
sceną, koks balsas, ištarmė! Kaip nuskamba jo tekstai 
apie Mažvydą, Mindaugą! Kaip jį priima, mėgsta ir 
myli žmonės! Vien pamačius aišku, ką gali vyresnio 
amžiaus aktorius. Svarbus vien jo buvimas teatre! Kai 
į kokį nors susirinkimą ateina Povilas, į jį visai kitaip 
reaguojama. Iš karto susidaro ypatinga atmosfera, atsi-
randa pagarba, nustojama šaipytis, visi surimtėja. Taip 
ir turi būti. Pažiūrėkit, kaip vyresni aktoriai gerbiami 
Rusijos teatruose. Arba, sakykim, įeina Gytis Padegi-
mas. Būna nesirodo, nesirodo ir staiga ateina... Koks 
nors užbėgęs jaunas režisierius visiems buvęs nebuvęs, 
jis paprastai kur nors savo kampelyje su „chebryte“ 
kalbasi. O čia jau įeina figūra! Padvelkia tam tikra 
teatro istorija. Visi staiga atkreipia į jį dėmesį. Juk taip 
ugdoma etika, pagarba žmonėms. Taip ir turi būti!

E. M.: Baigdama pokalbį norėčiau paklausti dar 
vieno dalyko. Ko jūs šia proga vienas kitam palinkė-
tumėte?

E. G.: Na, aš čia turėčiau ne linkėti, o vien dėkoti, 
bet tebūnie. Norėčiau, kad ir toliau taip gyventume 
ir dar nepritrūktume sveikatos. Ji dabar svarbiausia. 
Visa kita turime. Ir Povilui, ir sūnui Žilvinui linkiu būti 
mylimiems, laimingiems ir sveikiems.

P. G.: Linkiu, kad iš tiesų pavyktų jubiliejinis vai-
dmuo. Dar, žinoma, sveikatos ir kad kuo ilgiau pabū-
tume po šita saule. Mūsų meteliai jau rieda pakalnėn, 
tad norisi kiek įmanoma ilgiau būti kartu.

E. G.: Na, aš nenorėčiau užbaigti tokia liūdna gaida. 
Nė nepagalvojau, kad riedu kur nors pakalnėn. Ne, ne... 
Man nepatinka, jei mane kas močiute pavadina – kokia 
aš močiutė? Aš nesenstu! Išore – taip, sutinku, bet 
vidumi – tikrai ne. Niekada ir negalvoju apie senatvę. 
Kam apie ją galvoti – ir taip ateis. Reikia gyventi ir 
dirbti! Kol gali.

E. M.: Tuomet jums palinkėsiu, kad ir toliau viskas 
būtų prieš akis. Kad dar ilgai kartu būtumėt teatre ir 
gyvenime. Ilgiausių metų!

B. Brechto ,,Motušė Kuraž“ (režisierius Povilas Gaidys): 
Elena Gaigalaitė (Motušė Kuraž)  

ir Valentina Leonavičiūtė.

K. Saja ,,Poliglotas. Abstinentas“ (režisierius Povilas 
Gaidys): Elena Gaigalaitė (Klapatauskienė),  

Balys Barauskas ir Marija Černiauskaitė.

Elena Gaigalaitė asmeninio  
archyvo nuotraukos
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20 d., ketvirtadienį, 18 val. Didžiojoje scenoje 
– Antono Čechovo „Vyšnių sodas“. Trijų dalių kome-
dija. Režisierius Artūras Areima. Spektaklio trukmė –  
4 val. Bilietų kainos – 20, 30, 40, 60 Lt.

21 d., penktadienį, 18 val. Rūtos salėje pagal Frie-
drichą von Schillerį „Plėšikai“. Antidekalogas (N-16). 
Režisierius Artūras Areima. Spektaklio trukmė – 1.50 
val. Bilieto kaina – 25 Lt.

22 d., šeštadienį, 15 val. Didžiojoje scenoje – Auš-
ros Marijos Sluckaitės „Balta drobulė“. Drama pagal 
Antaną Škėmą. Režisierius Jonas Jurašas. Spektaklio 
trukmė – 3 val. Bilietų kainos – 20, 30, 40, 60 Lt.

22 d., šeštadienį, 19 val. Mažojoje scenoje – Gy-
čio Ivanausko teatro „Programa. Apie prabangą ir 
bejėgiškumą“. Atviras, asmeniškas ir provokuojantis 
aktoriaus Gyčio Ivanausko išgyvenimų pasakojimas. 
Spektaklio trukmė – 1 val. Bilieto kaina – 44 Lt.

23 d., sekmadienį, 12 val. Rūtos salėje – Lewis 
Carroll „Alisa stebuklų šalyje“. Spektaklis vaikams 
nuo 8 m. Režisierė Ewa Piotrowska. Spektaklio tru-
kmė – 1.30 val. Bilieto kaina – 15 Lt.

23 d., sekmadienį, 18 val. Didžiojoje scenoje – Euge-
ne Scribe „Priežastys ir pasekmės“. Istorinė komedija. 
Režisierius Raimundas Banionis. Spektaklio trukmė 
– 2.45 val. Bilietų kainos – 15, 20, 30 Lt.

25 d., antradienį, 18 val. Didžiojoje scenoje – 
Johno Patricko „Mūsų brangioji Pamela“. Dviejų dalių 
komedija. Režisierius Algirdas Latėnas. Spektaklio 
trukmė – 3 val. Bilietų kainos – 20, 30, 40, 60 Lt.

26 d., trečiadienį, 18 val. Didžiojoje scenoje – spe-
cialus renginys Teatro dienai „Procesas T“. Režisierius 
Artūras Areima. Renginio trukmė – 2 val. Bilieto 
kaina – 20 Lt.

26 d., trečiadienį, 19 val. Mažojoje scenoje – Ma-
riuso von Mayenburgo „Bjaurusis“. Skalpelio pjūvis. 
Režisierius Vilius Malinauskas. Spektaklio trukmė – 
1.50 val. Bilieto kaina – 30 Lt.

Teatro kasa (Laisves al. 71) dirba kasdien 10.30–19 val., 
tel. 22 40 64. Bilietus taip pat platina Tiketa.

Kau no vals ty bi nis mu zi ki nis te at ras
20 d., ketvirtadienį, 18 val. Imrės Kalmano 

„Monmartro žibuoklė“. Trijų veiksmų operetė. 
Režisierius Kęstutis Jakštas, dirigentas Virgilijus Vi-
sockis, dailininkė Marija Rubavičiūtė, choreografas 
Agris Danilevičs (Latvija). Spektaklio trukmė – 3 val. 
Bilietų kainos – 15, 30, 45, 50, 100 Lt.

21 d., penktadienį, 18 val. Džoakino Rosinio „Se-
vilijos kirpėjas“. Trijų dalių komiška opera. Dirigentas 
Jonas Janulevičius, režisierius Gintautas Želvys, 
dailininkė Tatjana Astafjeva (Rusija). Spektaklio 
trukmė – 3 val. Bilietų kainos – 15, 20, 35, 40, 100 Lt.

22 d., šeštadienį, 18 val. Johano Štrauso 
„Šikšnosparnis“. Trijų veiksmų operetė. Režisierius 
Gintas Žilys, dirigentas Julius Geniušas, dailininkė 
Janina Malinauskaitė. Spektaklio trukmė – 3.20 val. 
Bilietų kainos – 15, 30, 45, 50, 100 Lt.

23 d., sekmadienį, 12 val. Zitos Bružaitės „Grybų 
karas ir taika“. Dviejų veiksmų operėlė-parodija vaikams 
ir tėveliams. Režisierius Aidas Giniotis, dirigentas Virgili-
jus Visockis, dailininkė Ramunė Skrebūnaitė. Spektaklio 
trukmė – 1.35 val. Bilietų kainos – 7, 12, 18, 20, 50 Lt.

23 d., sekmadienį, 18 val. Franco Leharo 
„Linksmoji našlė“. Trijų veiksmų operetė. Režisierius 
Gintas Žilys, dirigentas Julius Geniušas, dalininkė 
Virginija Idzelytė, choreografas Danil Salimbaev 
(Rusija). Spektaklio trukmė – 3 val. Bilietų kainos – 
15, 20, 35, 40, 100 Lt.

Teatro kasa (Laisvės al. 91) dirba II–VII 11–14, 
15–18 val., tel. 20 09 33. Bilietų galima įsigyti ir 
internetu www.muzikinisteatras.lt.

Kau no ka me ri nis te at ras
21 d., penktadienį, 18 val. Moliere’o „Šykštuolis, 

arba melo mokykla“. Komedija su pertrauka. Režisierius 
Algimantas Pociūnas. Spektaklio trukmė – 2.15 val. 
Bilietų kainos – 24, 30 Lt.

22 d., šeštadienį, 18 val. Eženo Jonesko „Plikagalvė 
dainininkė“. Vienos dalies absurdo komedija. Režisierius 
Stanislovas Rubinovas. Spektaklio trukmė – 1.30 val. 
Bilietų kainos – 24, 30 Lt.

23 d., sekmadienį, 18 val. Floriano Zelerio „Tie-
sa“. Dviejų dalių psichologinė komedija. Režisierius 
Stanislovas Rubinovas. Spektaklio trukmė – 2.30 val. 
Bilietų kainos – 24, 30 Lt.

Teatro kasa (Kęstučio g. 74A) dirba I–V 14–18 val., 
VI–VII 11–18 val., tel. 22 82 26. Bilietus taip pat 
platina Bilietai.lt.

Kau no vals ty bi nis lė lių te at ras
21 d., penktadienį, 11 val. Pasaulinei lėlininkų 

dienai paminėti – „Undinėlė“. Pagal H. Ch. Anderseno 
pasaką (nuo 5 m.). Režisierius Olegas Žiugžda. Bilietų 
kainos – 8, 10, 12 Lt.

22 d., šeštadienį, 12 val. „Undinėlė“. Pagal H. Ch. 

21 d., penktadienį, 18 val. Simfoninės muzikos 
vakaras. Kauno miesto simfoninis orkestras (vyr. di-
rigentas Constantine Orbelian, vadovas Algimantas 
Treikauskas). Solistė Paulina Pitenko (saksofonas, Lat-
vija). Dirigentas Modestas Barkauskas. Programoje: 
A. Dvorak Uvertiūra „Karnavalas“, A. Glazunov 
Koncertas saksofonui ir orkestrui, op. 109 Es-dur, 
„Dumka“ ir „Polka“ iš A. Dvoržako siuitos „Slavų 
šokiai“ op. 46, J. Brahms Simfonija nr. 3 F-dur, 
op. 90. Bilietų kainos – 15, 20, 25 Lt.

22 d., šeštadienį, 17 val. Mažojoje salėje – 
kamerinės muzikos vakaras. Erich Oskar Huetter 
(violončelė, Austrija), Gytis Cinauskas (fortepijonas, 
Lietuva). Programoje: L. van Beethoven Variacijos 
„Bei Männern, welche Liebe fühlen“ tema violončelei 
ir fortepijonui, Gerd Kühr „Portretai. 8 pjesės pagal 
Elias Canetti eilėraščius“ violončelei ir fortepijonui,  
L. van Beethoven Sonata Nr. 2, g-moll, op. 5,  
J. Brahms Sonata Nr. 1, e-moll, op. 38, N. Galiamova 
„Parfums de niche. Habanita de Molinard“ violončelei 
ir fortepijonui (premjera). Bilieto kaina – 15 Lt.

23 d., sekmadienį, 14 val. Muzikinė popietė visai 
šeimai „Mėgstamiausių filmų pasaulyje“. Lietuvos 
valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimi-
tas“ (vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis). Programoje: 
Leonard Bernstein „Vestsaido istorija“ (ar. Naohiro 
Iwai), Toshio Mashima ar. „Disnėjaus festivalis“, 
John Williams „Džono Viljamo fantazija“ (ar. Nao-
hiro Iwai), Danny Elfman „Betmenas“ (ar. Toshihiko 
Sahashi), James Horner „Titanikas“ (ar. Takashi 
Hoshide), Gustav Peter „Zirkus Renz“ (ar. Peter 
King), Klaus Badelt „Karibų piratai“ (ar. John Was-
son), Danny Elfman „Simpsonai“ (ar. Paul Levender). 
Dirigentas Ugnius Vaiginis. Bilieto kaina – 10 Lt.

25 d., antradienį, 18 val. Mažojoje salėje – 
fortepijoninės muzikos vakaras. Paulius Pancekauskas 
(fortepijonas). Programoje: Franz Schubert Sonata 
a-moll, op. 143, Claude Debussy Trys etiudai: I, XI, 
IX, Stasys Vainiūnas „Mažoji vabzdžių siuita: Uodas, 
Drugelis, Žiogas, Vapsva“ op. 7, Pjesė „Pakalnutės 
žydi“ iš ciklo „Gimtinės pievos“ op. 31, Ferenc Liszt 
„Obermano slėnis“ iš ciklo „Klajonių metai. Pirmieji 
metai: Šveicarija“. Bilieto kaina – 15 Lt.

25 d., antradienį, 18 val. Alytaus kultūros ir ko-
munikacijos centre – Kristijono Donelaičio 300-ųjų 

21 d., penktadienį, 19 val. Mario Fratti „Sesuo“ 
(N-16). Režisierius Artūras Žukauskas. Spektaklio 
trukmė – 1.40 val. Bilietų kainos – 25, 30 Lt.

22 d., šeštadienį, 18 val. Franka Rame, Dario Fo 
„Laisvoji pora“. Režisieriai Rima Januškevičiūtė ir 
Audrius Baniūnas. Spektaklio trukmė – 1.20 val. 
Bilietų kainos – 30, 35 Lt.

Teatro kasa (M. Daukšos g. 34) dirba III–V 15–19 val., 
VI 15–18 val., VII – dvi valandos prieš spektaklį, tel.: 40 
84 70. Bilietus taip pat platina Bilietai.lt.

20 d., ketvirtadienį, 18 val. Maironio lietuvių 
literatūros muziejuje (Rotušės a. 13) – knygos „Ora et 
labora. Palendriai“ (fotografas Eugenijus Barzdžius) 
pristatymas. Dalyvaus Palendrių šv. Benedikto vie-
nuolyno prioras tėvas Kazimieras Milaševičius, vys-
kupas Kęstutis Kėvalas, sesuo benediktinė Gabrielė 
Vasiliauskaitė, fotomenininkas Gintaras Česonis. Bus 
galima įsigyti Palendrių šv. Benedikto vienuolyno lei-
dinių ir grigališkojo giedojimo kompaktinių plokštelių.

21 d., penktadienį, 17 val. Pasaulinę poezijos 
dieną Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia 
minėti Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo meti-
nių jubiliejų. Fragmentus iš poemos „Metai“ skaitys 
Kauno rašytojai, gros pianistė Beata Vingraitė ir 
klarnetininkas Valdas Andriuškevičius.

25 d., antradienį, 17 val. Nacionalinės kultūros ir 
meno premijos laureato, poeto, eseisto, vertėjo Kęstučio 
Navako jubiliejinį kūrybos vakaras. Kartu dalyvaus dai-
nuojamosios poezijos atlikėjas, bardas Alfredas Kukaitis.

Anderseno pasaką (nuo 5 m.). Režisierius Olegas 
Žiugžda. Bilietų kainos – 10, 12, 15 Lt.

23 d., sekmadienį, 12 val. „Tigriukas Petrikas“. Ar 
sunku gyventi, drąsą pametus (nuo 3 m.)?  Režisierius 
Algimantas Stankevičius. Bilietų kainos – 8, 10, 12 Lt.

23 d., sekmadienį, 16 val. Bardo A. Lipskaus 
koncertas. Įėjimas su kvietimais.

20 d., ketvirtadienį, 18 val. Mažojoje salėje – 
„Sugrįžtanti išeivių muzika“. Andrius Vasiliauskas 
(fortepijonas). Programoje: Vlado Jakubėno (1904–
1976), Kazimiero Viktoro Banaičio (1896–1963), 
Juliaus Gaidelio (1909–1983), Jeronimo Kačinsko 
(1907–2005) kūriniai. Bilieto kaina – 15 Lt.

Teatro kasa (Laisvės al. 87A) dirba IV–V 11–17 val., 
VI–VII 10–14 val., tel. 22 16 91. Bilietus taip pat 
platina Bilietų pasaulis.

gimimo metinių jubiliejui paminėti: „Taip, Donelaiti! 
Keturi pamokslai“. Kauno valstybinis choras (meno 
vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis). Dirigentas 
Petras Bingelis. Dalyvaus aktorius Dainius Svobonas. 
Skambės Kristijono Donelaičio tekstai, Vlado Švedo, 
Giedriaus Kuprevičiaus, Algimanto Bražinsko, Vid-
manto Bartulio chorinė muzika ir liuteronų giesmės. 
Bilieto kaina – 10 Lt.

26 d., trečiadienį, 18 val. Simfoninės muzikos 
vakaras. Lietuvos kamerinis orkestras (meno vadovas 
Sergej Krylov). Solistas Justas Šervenikas (fortepijo-
nas). Dirigentas Robertas Šervenikas. Programoje: 
Piotr Čaikovskij Elegija styginių orkestrui G-dur 
(„Ivanui Samarinui atminti“) ir Serenada styginiams 
C-dur, op. 48, Dmitrij Šostakovič Preliudas ir skerco 
op. 11 bei Koncertas fortepijonui, trimitui ir stygin-
iams, op. 35. Bilietų kainos – 15, 20, 25 Lt.

Filharmonijos kasa (L. Sapiegos g. 5) dirba II–VI 
14–18 val., tel. 20 04 78. Bilietus taip pat platina Tiketa.
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20 d., ketvirtadienį, 18 val. kompozitorius Giedrius 
Kuprevičius dalysis įžvalgomis apie muzikos meno 
genezę, dalyvaujant VDU folkloro ansambliui „Linago“ 
(vadovai Laimutė Stasė Proškutė, Andrius Morkūnas ir 
Gytis Aučinikas). Bilieto kaina – 10 Lt, moksleiviams, 
studentams, senjorams, žmonėms su negalia ir turintiems 
„Daily Card“, „Omni ID“ nuolaidų korteles – 8 Lt.

27 d., ketvirtadienį, 18 val. dainuojamoji poezija 
visai šeimai – „Dvylika mėnesių“. Dalyvaus: autorinių 
dainų atlikėja Ilona Papečkytė, poetas Gintaras Patackas, 
Vaikų dainos teatras (vadovė I. Papečkytė), dainavimo 
studija „Tu ir aš“ (vadovė R. Beitnaraitė). Bilieto kaina –  
8 Lt, ikimokyklinio amžiaus vaikams – nemokamai.

Bilietų galima įsigyti Kauno menininkų namų 
„Mūzų svetainėje“ (I–IV 10–13 val., 14–17 val., 
V 10–13 val., 14–16 val. ir prieš renginį), o taip pat 
visose Tiketa kasose. Informacija tel. (8 37) 22 31 
44, www.kmn.lt.

In me mo riam
ICCHoKAS MERAS

1932 10 08 – 2014 03 13
Lietuvos rašytojų sąjunga su dideliu liūdesiu praneša, kad 

kovo 13 d. Tel Avivo ligoninėje eidamas 80-uosius metus 
po ilgos ir sunkios ligos mirė įžymus lietuvių rašytojas, 
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas 
Icchokas Meras. 

I. Meras gimė 1932 m. spalio 8 d. Kelmėje, žydų šeimoje. 
1941 m. sušaudžius tėvus buvo išgelbėtas ir užaugintas 
lietuvių šeimoje. 1953 m. baigė Kelmės vidurinę mokyklą, 
1958 m. – Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos 
fakultetą, įgijo radijo inžinieriaus specialybę. Dirbo inži-
nieriumi Vilniaus konstruktorių biure, Vilniaus televizijos 
mazgų gamykloje, redaktoriumi Lietuvos kino studijoje. 

1972 m. su šeima išvyko gyventi į Izraelį. Čia mokyto-
javo Lodo ORT techninėje vidurinėje mokykloje ir koledže, 
dėstė Beit-Berl koledže. 

I. Meras nuo 1963 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narys, 
bet taip pat priklausė Lietuvių rašytojų draugijai išeivijoje, 
PEN klubui, buvo Lietuvos kinematografininkų sąjungos 
narys ir Hebrajų rašytojų sąjungos garbės narys.

Apdovanotas literatūrinėmis premijomis: Izraelio valsty-
bės Prezidento Zalmano Šazaro literatūros premija (1973); 
The International Remembrance Award for Excellence 
and Distinction in the Literature of The Holocaust (1973); 
Lietuvių rašytojų draugijos literatūros premija (JAV, 1976); 
Rafaeli literatūros premija (Izraelis, 1979); Sionistų federa-
cijos literatūros premija (Izraelis, 1981); Lietuvių rašytojų 
draugijos literatūros premija (JAV, 1996); Izraelio valstybės 
Prezidento literatūros premija (1998); Žemaitės literatūrine 
premija (2005).

Už nuopelnus Lietuvos valstybei, jos kultūrai ir menui 
1995 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Ge-
dimino 3-iojo laipsnio ordinu, už nuopelnus garsinant Lie-
tuvos vardą – Lietuvos tūkstantmečio žvaigžde, o 2010 m. už 
tragiškųjų XX a. žmogaus patirčių atskleidimą modernioje 
lietuvių prozoje – Nacionaline premija.

Nuo 1989 m., Sąjūdžio vadovui Vytautui Landsbergiui 
prašant, tapo neoficialiu Lietuvos atstovu Izraelyje iki pat 
1995 m., kai buvo įkurta LR ambasada. Bet ir įkūrus amba-
sadą I. Meras tęsė veiklą abiejų valstybių bendravimo labui, 
ypač plėtojant abišalius kultūrinius ryšius.

I. Mero mums palikti kūriniai – tai savitas dviejų kultūrų, 
lietuvių ir žydų, meninis socialinis arealas, kuriame atsisklei-
džia unikalus emocinės ir istorinės patirties klodas. Būdinga, 
jog asmeniniai išgyvenimai šiuo atveju itin stipriai susilieja 
su platesnėmis sociumo gyvenimo dimensijomis. Rašytojas 
pabrėžia: „Kelmė išmokė mane žvelgti į gyvenimą lietuvio 
akimis ir neužmiršti, kad esu žydas.“ 

Centriniai jo kūrybos motyvai, įvaizdžių telkiniai – tai 
holokaustas, tragiškas žydų likimas Antrojo pasaulinio karo 
metais, lietuvių ir žydų santykiai. Šios temos varijuojamos 
pagal įtaigias menines konvencijas, kur avangardizmo me-
ninės pasiūlos apauginamos ganėtinai konkrečiais ir gyvais 
žmogaus egzistenciniais išgyvenimais. I. Mero kuriamas 
personažas, nors ir įsviestas tarp triuškinančių krumpliaračių, 
dažniausiai pajėgia išsaugoti žmogišką orumą, demonstruoja 
savotišką beviltišką stoicizmą. Tokie ypatumai ryškėja jo 
romanuose „Lygiosios trunka akimirką“ (1963), „Ant ko lai-
kosi pasaulis“ (1965), „Mėnulio savaitė“ (1971). Pabrėžtina, 
kad pilkais sovietinio socrealizmo poetikos vyravimo metais 
rašytojo individualus stilius, filosofinis kūrinių pamatas buvo 
išskirtinis ir paveikus fenomenas. 

Šiuo atžvilgiu itin reikšmingas autoriaus kūrinys – ro-
manas „Striptizas, arba Paryžius-Roma-Paryžius“ (1976), 
kuriame tarsi atsisakoma vientiso siužeto, o pirmenybė 
teikiama individualiai jausenai bei universaliems būtiš-
kiems patyrimams. Romane „Sara“ (1982) simboliškai 
vaizduojama žydės moters (tautos) likiminė patirtis Šešių 
dienų karo metu. „Kai rašau apie žydą, galvoju apie rusą, 
latvį ar čeką, o kai rašau knygą apie žydą ir lietuvį, galvoju 
apie žmogų“, – sakė prozininkas. Tokia jo kūrybinė nuostata 
lemia neblėstantį I. Mero kūrinių aktualumą.

21 d., penktadienį, 17 val. Rašytojų klube (K. Sir-
vydo g. 6, Vilnius) – Pasaulinė poezijos diena. Vakaras, 
skirtas poeto Albino Bernoto 80-osioms gimimo metinėms. 
Dalyvaus rašytojai Algimantas Baltakis, Vytautas Bubnys, 
literatūrologė dr. Donata Mitaitė, aktorius Algimantas Bu-
tvilas, dainininkė Sigutė Trimakaitė. Vedėjas – literatūros 
kritikas Valentinas Sventickas.

24 d., pirmadienį, 17.30 val. Poeto, kunigo Ričardo 
Mikutavičiaus III tomo „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“ 
pristatymas. Vakare dalyvaus knygos sudarytojas, poetas 
Petras Palilionis, literatūrologė prof. Viktorija Daujotytė, 
visuomeninio judėjimo „Concilia Academija“ valdybos 
pirmininkas Vytautas Motiejūnas, poeto kūrybą skaitys 
Paulius Šironas, fortepijonu gros Rokas Zubovas.

Įėjimas į renginius nemokamas. Smulkesnė in-
formacija tel. (8 5) 2629627; (8 5) 2617727; el. p.: 
rasytojuklubas@aiva.lt.

20 d., ketvirtadienį, 17 val. Kauno apskrities viešojo-
je bibliotekoje (Radastų g. 2, 322 kamb.) bus pristatomas 
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, 
Lietuvos fotomenininkų sąjungos Garbės nario Algiman-
to Aleksandravičiaus fotoalbumas „Žemaitėjė – mona 
meilė“. Dalyvaus knygos autorius ir aktorė, rašytoja 
Doloresa Kazragytė. Įėjimas nemokamas.

Iki gegužės 15 d. galerijoje „Aukso pjūvis“ (Verslo 
lyderių centras (BLC), K. Donelaičio g. 62, Kaunas) 
eksponuojama Dalios Stalauskienės piešinių ant stiklo 
paroda „Šviesi diena abipus lango“.

Mirus rašytojui Icchokui MERUI,  
nuoširdžiai užjaučiame šeimą  

ir artimuosius.
Lietuvos rašytojų sąjunga

Mielos kolegės, mieli kolegos,
2014 m. balandžio 4 d., penktadienį, 11 val. Lietu-
vos rašytojų sąjungos rūmuose, Rašytojų klubo salėje 
(Vilniuje, K.Sirvydo g. 6),  vyks Lietuvos rašytojų 
sąjungos suvažiavimas. Registracija  – nuo 10 val. 
Kviečiame būtinai dalyvauti, nes per didelė prabanga 
dėl kvorumo trūkumo rengti pakartotiną suvažiavimą. 

LRS valdyba
Suvažiavimo darbotvarkė

10 val. – dalyvių registracija. 11 val. – suvažiavimo 
pradžia. 11.15-11.30 val. – reglamento, sekretoriato, 
balsų skaičiuotojų (atviro balsavimo) tvirtinimas. 11.30 
– 11.50 val. – LRS metinė ataskaita. Pranešėjas LRS 
pirmininkas Antanas A. Jonynas. 11.50 – 12.10 val. – 
valdybos metinė ataskaita (LRS pirmininko pavaduotojos 
B. Augustinienės pranešimas). 12.10 – 12.30 val. – pra-
nešėjų atsakymai į klausimus. Ataskaitų tvirtinimas. 
12.30 – 13.30 val. – rezoliucijos, pareiškimai ir kiti 
klausimai. 13.30 val. – suvažiavimo uždarymas.
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Nuo kovo 14 d. Goethe’s institutas Lietuvoje ir Kauno fotografijos galerija 
kviečia į parodą „Arno Fischer. Fotografija“, kuri pateikia vieno reikšmingiausių 
XX a. antrosios pusės Vokietijos fotografų kūrybos apžvalgą.

Pirmasis A. Fischerio darbas, kuris žvelgiant iš istorinės perspektyvos atrodo 
vis svarbesnis, buvo kuriamas 1954-1960 m. Tai nuotraukų ciklas „Situacija 
Berlyne“, kuriame užfiksuotos socialinės, kultūrinės ir politinės į keturis sektorius 
padalyto miesto ypatybės. 1961 m. iškilus Berlyno sienai VDR kultūros institu-
cijų biurokratai uždraudė leisti šį fotografijų albumą, nors apie jį ir buvo skelbta. 
Ankstyvosios A. Fischerio Berlyno fotografijos – tai išties įtaigūs ir unikalūs 
dokumentai, bylojantys apie miestą, paženklintą Antrojo pasaulinio karo žaizdų, 
šaltojo karo metų įtampos ir isterijos. 

1962 m. A. Fischeris pradėjo bendradarbiauti su Rytų Vokietijos kultūros ir 
madų žurnalu „Sibylle“, aplink kurį būrėsi grupelė geriausių fotografų ir žurnalistų. 
Jų pastangomis šiam leidiniui dažnai pavykdavo išvengti visuotinės ideologinės 
monotonijos. A. Fischerio mados fotografijos atskleidžia teorinę VDR kultūros 
sampratą. Mada šiam menininkui – gyvenimo kultūros atspindys, estetinis kas-
dienybės apipavidalinimas. 

Toliau parodos lankytojams pristatomi gausios A. Fischerio portretinės kūrybos 
pavyzdžiai. Ankstyvosios jo nuotraukos, darytos pokario Berlyne, daugiausia skir-
tos kultūros įvykiams: kinui, muzikai, teatrui. Ir vėliau menininkas nepraleisdavo 
progos fotografuoti užsienio žvaigždes: Marlene Dietrich, Juliette Greco, Yehudį 
Menuhiną, taip pat daugybę aktorių ir šokėjų, režisierių ir menininkų, kurių vardai 
šiandien jau ne taip gerai žinomi. Lygiai taip pat kruopščiai, atidžiai jis įamžindavo 
ir nepažįstamus žmones, kuriuos laikė ne mažiau įdomiais ir vertais fotografuoti. 
Šiose portretinėse nuotraukose ypač išryškėja tai, kad A. Fischerio kūrybos ištakos 
slypi figūrinėje skulptūroje. Fotografijoms būdingas ir begalinis paprastumas, ir 
šaltakraujis ramumas, jos tarsi skulptūriškai įamžina anapus objektyvo atsidūrusio 
žmogaus kvintesenciją. Kaip fotografas A. Fischeris daug keliavo, todėl ketvirtasis 
mūsų parodos skirsnis vadinasi „Kelyje“. Čia pristatomos VDR, Rytų bloko šalyse, 
Indijoje ir Afrikoje darytos nuotraukos. Tai labai empatiškos scenos, bylojančios 
apie milžinišką menininko talentą stebėti. Laikui nepavaldų šių fotografijų poveikį 
lemia ne „dėkingas momentas“, o už jų slypinti istorija.

1978 ir 1984 m. A. Fischeris dukart lankėsi Niujorke. 150 ten darytų nuotraukų 
buvo išspausdintos tik 1988 m. knygoje „Niujorko vaizdai“. Jose net ir šiandien 
stulbina tai, kaip intensyviai ir atidžiai menininkas stebi žmones ir situacijas šiame 
svetimame ir kartu patraukliame mieste. Parodoje galima išvysti ir keletą vintažinių 
tokių nuotraukų atspaudų.

Paskutinis parodos skirsnis apima „Polaroid“ nuotraukas, kurios darytos A. Fis-
cherio sode. 1978 m. menininkas kartu su žmona fotografe Sibylle Bergemann 
įsigijo naujakurio sodybą Granzės miestelio pakraštyje į šiaurę nuo Berlyno. Tais 
pačiais metais jis paėmė į rankas momentinį fotoaparatą ir pradėjo sode foto-
grafuoti natiurmortus bei aplinkos fragmentus. Šios unikalios ir nepakartojamos 
nuotraukos, kuriose užfiksuoti asmeniški objektai, perteikia menininko kūrybos 
esmę ir savotišką jos santrauką. Su kiekvienais metais A. Fischeris sode praleis-
davo vis daugiau laiko, jam tai buvo užburta trumpo prieglobsčio vieta. „Sodo“ 
ciklas, nutrūkęs tik 2008 m., kai buvo sustabdyta fotojuostų „Polaroid“ gamyba, 
apima trijų dešimtmečių fotografijas, kurias menininkas pats suskirstė į grupes. 
Chronologinės sąsajos čia neliko – atrodo, visi trys dešimtmečiai susiliejo į vieną 
fotografavimo akimirką, taip įgaudami tam tikrą trukmę.


