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vyksmas / muzika
Giedrius KUPREVIČIUS

S

ugrįžo,
kad išvyktų,
arba proga
plačiau pasvarstyti

Kauno miesto simfoninio orkestro vadovas ir puikus
fleitininkas Algimantas Treikauskas pasielgė teisingai,
sudaręs galimybę Lietuvoje negyvenančiai jaunai
dirigentei Mirgai Gražinytei-Tylai surengti koncertą Kauno
filharmonijoje. Įvykis atkreipė visuomenės dėmesį, ir salė
buvo perpildyta. Mūsų orkestro ir dirigentės gebėjimų
sandūra atskleidė nemažai įdomių viešo muzikavimo
niuansų, apie kuriuos verta viešai pašnekėti.

Pirmoje koncerto dalyje netikėtai išgirdome
rečiau atliekamą didžiulės apimties Vakarų pasaulyje įsitvirtinusio estų kompozitoriaus Arvo
Pärto 2002 m. sukurtą „Lamentate“ fortepijonui ir
orkestrui. Pažįstantiesiems kompozitoriaus braižą
šis kūrinys suskambo lyg koks privatus kreipimasis
į save patį, absoliučiai nesiskaitant su kūrinio
klausytojų reakcijomis. Man A. Pärto kūryba suvis
yra tarsi kokia siena, skirianti vienalytį asmenį
į keletą savarankiškai egzistuojančių pasaulių.
„Lamentate“ dedikuota Londone gyvenančiam
ir kuriančiam indų skulptoriui Anishui Kapoorui
ir jo trombono žiotis primenančiai 150 metrų
ilgio skulptūrai „Marsas“, pirmą kartą eksponuotai
Londone, buvusios elektrinės, dabar modernaus
meno „Tate Museum“ erdvėse. Iš atskirų elementų
sudėliota muzikinė kompozicija turi labai darnią
ir pasaulėdaros logika grįstą formą, iki skaidrumo
išgrynintą melodiką bei harmoniją, kurios pastovumas tėra paviršutinis. Muzikos įprasta prasme
šiame kūrinyje nėra daug. Tai ne romantinė ar
postklasikinė pjesė. A. Pärtui artimas minimalizmas joje kiek kitoks nei šios pakraipos klasikų
opusuose. Tasai santūrus, asketiškas kalbėjimas
turi neparastai daug vidinio humanizmo. O su
juo klausytoją pasiekia ir tai, kas kitu atveju taptų
tik nuobodžių garsų krūva. Taigi „Lamentate“
interpretacija reikalauja nepaprasto atsidavimo
ir susiklausymo – niekur negalima nei skubėti,
nei sustoti, tempą diktuoja programoje surašyti
žodžiai, troparai.
Tarsiu keletą žodžių apie troparus – šią sentikių, ortodoksų bažnytinio giedojimo tradiciją,
pasižyminčią ypatingu susikaupimu ir mistiniu
išgyvenimu. Tai toks pabrėžtinai asmeniškas
kreipinys į Aukščiausiąjį, kuris atsivers tau, kai
galvosi tik apie Jį. Katalikų Bažnyčioje troparai
turi analogą, vadinamąjį kolektą. Tad tokio kūrinio

atlikėjai (ir klausytojai) privalo visiškai atsiduoti
tikėjimo paslapčiai. Net jei esi ateistas, tačiau nors
kiek gebi medituoti siųsdamas sielos spindulius į
kitokias, tau labiau suvokiamas galias. Simfoninis
orkestras yra nuostabi terpė, kuri prašymą lamentate – lietuviškai sakytume raudokite, pajėgi skleisti
aukščiausios kokybės gaida. Tiesa, yra vienas bet.
Tai – atsidavimas, susitaikymas, suvokimas, kuriuo
orkestras turi spindėti. Žinoma, pirmiausia tasai
apreiškimo ženklas turi sklisti iš savaip troparų / kolektų intencijas suprantančio dirigento, vedlio. Visa
tai tą vakarą (balandžio 8 d.) Kauno filharmonijoje
buvo. Galiu drąsiai sakyti, kad didžioji muzikantų
dalis M. Gražinytės-Tylos mostu patikėjo, įtikėjo,
sekė ir džiaugėsi. Didžioji kūrinio dalis taip pat
skambėjo dvasingai, darniai, atsakingai. Esu
tikras – klausytojai pastebėjo, kad muzikantai,
grodami šį kūrinį, susėdo kiek kitokia tvarka,
abiejuose orkestro kraštuose įsikūrė varinių pučiamųjų duetai. Tokiu būdu kūrinio autorius siekė
kitokių muzikos instrumentų sklaidos krypčių,
tiksliau atliepiančių centrinę kūrinio idėją – viską
apimantį kvietimą ne verkti, o raudoti.
Ta proga verta prisiminti žymaus XX a. dirigento
Leopoldo Stokovskio eksperimentus su simfoninio
orkestro muzikantų dislokacija. Muzikos pasaulyje
itin vertinamas išskirtinis jo vadovaujamo garsaus
Filadelfijos simfoninio orkestro skambėjimas, jo
filosofijai ir praktikai maestro skyrė visą gyvenimą. Žinoma, kad vieno obojaus ar fleitos garsas
tolygus 60 styginių instrumentų pagal tembro
skvarbą, todėl priklausomai nuo muzikos tikslų
(vienų ar kitų instrumentų dominavimo) galimi
įvairūs muzikantų išdėstymo variantai. Dažnai
kitaip persodinti atlikėjai jaučiasi kiek nejaukiai,
jie patenka į neįprastus garsų sūkurius, turi prisitaikyti, paklusti. Sunku vertinti, ką išgyveno
kitaip susėdę Kauno miesto simfoninio orkestro
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Mirga Gražinytė-Tyla ir Onutė
Gražinytė. Linos Fisheye nuotrauka

muzikantai, kiek pakluso ar patikėjo, kai šitaip
atliekamas kūrinys įgavo visai kitokių prasmių.
Tokios praktikos – puikios pamokos tiems, kurie
jas išgirsta.
Deja, po pusvalandžio situacija pasikeitė – gal
ėmė stigti dėmesio, gal apniko dvasinis nuovargis – eiga ėmė lūžinėti, garsūs ir tylūs garsai
tik tokie ir liko. Blėso esminis muzikos turinys.
Jutome, kad orkestras tiesiog „dirba“. Tą jausmą
išdavė ir klausytojai, kurie visuomet, patys to
neįsisąmonindami, parodo juos apėmusias nuotaikas ir pagavas tam tikru triukšmeliu, prislopintu
kosuliu, neišsitekimu krėsluose. Tuos judesius
stebiu jau daug metų, ir jie visuomet sutampa
su nuolaidomis, sklindančiomis nuo scenos. Ne
kartą patyriau, kad būdamas scenoje gali nuslėpti
viską, tačiau baisiausia, jog viskas ir matosi. Gal net
pagreitėjo ir tempas – o tai atliekant meditacinę
muziką nutinka visuomet, kai trūkinėja minties
seka. Tačiau buvo nuostabių dalykų. Tarkim, pirmieji styginių pizzicato. Labai subtiliai ir moderniai
fortepijono partiją interpretavo jaunoji pianistė
Onutė Gražinytė, kuriai dalyvavimas šiame koncerte buvo tikras studijų pasiekimų egzaminas.
Šioje dalyje jis išlaikytas puikiai. A. Pärto kūrinys
Kaune visiems buvo išbandymas – nedaug tokios
muzikos išgirstame. Tiesa, naujos (datos požiūriu)
girdime daug, tačiau kokybiškos, pasaulinėje scenoje patikrintos – mažokai.
Tad pirmoji koncerto dalis nebuvo nuobodi,
ir šios mano priekabės nekeičia bendro įspūdžio.
Atsivėrė kita, jau ne su dirigente susijusi bėde
lė – tai nepakankamas mūsų muzikantų gebėjimas suaugti su atliekama muzika, būti šalia jos
nesižvalgant, nesikalbant tarpusavyje per pauzes,
Nukelta į 20 p.
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4 vyksmas / fotografija

Taura BENEKORAITYTĖ

Nevystančios
deologinės
ulpės

Kol griauname užsilikusius sovietinius „balvonus“, verčiame paskutinius Lenino paminklus
ir nuiminėjame nuo tiltų reljefus, kiti bando įamžinti tai, kas dar liko, kas mums jau tampa
istorija. Andrew Miksys, lietuvių kilmės amerikietis fotografas, išleidęs nuotraukų albumą
apie Lietuvoje vykstančias diskotekas „Disko“ bei čigonų taborą „Baxt“, pastaruosius šešerius
metus keliavo po Baltarusiją. Kelionių metu jis įamžino šioje šalyje vykstantį pergalės
paradą, užfiksavo eisenas bei kitus nacionalinį identitetą posovietinėje šalyje įprasminančius
renginius. „Tulips“ – tai nuotraukų ciklas apie Baltarusiją bei joje puoselėjamas tradicijas.
Šios fotografijos kartu su A. Miksio išleistu albumu iki balandžio 24 d. eksponuojamos Kauno
fotografijos galerijoje.

Politikos fotomenininko darbuose nėra. Kaip ir
smerkimo ar bandymo ką nors keisti, juoktis, ironizuoti ar kurti dokumentiką. Fotografijose juntami
istorijos pėdsakai ir puoselėjimas to, kas po truputį
nyksta. Atskirkime meną nuo politikos ar bent jau
neprikaišiokime to autoriui, tada ir paroda atsivers
naujai. Istorijai būdingas savitas grožis, stilius ir
laikysena, čia ji pasipuošusi medaliais ir plevėsuojančiomis vėliavomis, aukštinant vieną didžiausių
visų laikų pergalių, nesusimąstant apie jos kainą.
Matome tik tai, kas teisinga ir tvarkinga, fotografuojant pro saulės išblukintą filtrą, taip sukuriant
senoviškos fotografijos estetiką. Šį nuotraukų
ciklą įkvėpė tulpės – autorius rėmėsi sovietinės
fotografijos stiliumi, kuriam būdingas idiliškas
objektų vaizdavimas, ideologijos puoselėjimas ir,
be abejonės, propagandinis užtaisas.
Ne paslaptis, kad fotografija, gyvenimo dokumentavimas griežtesnio režimo ir saugumo
šalyje yra gana pavojinga, tačiau menininkas
išdrįsta ieškoti intymumo, prieiti arčiau. Būtent
čia galėtume įžvelgti politinį ir socialinį protestą
prieš egzistuojančią sistemą. Moterų aktai – intymūs ir erotiški, visi tarsi vienas panašūs ir kartu
skirtingi – fotografuoti ta pačia maniera, kuriant
erotišką atmosferą ir kartu skirtingai žvelgiant į
žiūrovą. Portretai žaismingai paslėpti po spalvoto
filtro šviesa, įkomponuoti į sovietinę kasdienybę.
Taip perteikiamas noras tapti vakariečiu, pasiduoti
kūno kultui, mėgautis jo malonumais ir kartu
suvokti – tai, ką darai, tavo kultūroje nepriimtina.
Svarstymai apie moterų padėtį visuomenėje,
lygias teises, lyčių lygybę Baltarusijoje, kaip ir
Rusijoje, tėra tuščios kalbos, bandymas apgauti
pasaulį. Kontrastas tarp šalies didybės, paradų,
raudonų tulpių, simboliškai puošiančių paradą,
ir šių aktų – vienas svarbiausių motyvų, dėl kurių
parodą norisi apžiūrėti remiantis politiniu aspektu. Nors autorius teigia, kad jam tai nėra svarbu,
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žiūrovas turi teisę kelti ne tik estetinius ar formos
klausimus.
Šiose fotografijose labai svarbi spalva. Jau vien
pasirinktos šalies pavadinime įžvelgiame ne ką
kitą, o dominuojančią spalvą: Baltoji Rusija – Baltarusija. Ryškumas, spalviniai filtrai ant nuotraukų
kuria simbolinį įvaizdį. Tai nėra tik savitiksliai
eksperimentai, nors žaidimas su spalva svarbus,
mums įprasta jų simbolika išlieka. Kaip esminės
čia vyrauja raudona ir balta. Raudona simbolizuoja
kraują, netektį ir skausmą, balta sudaro blėstančių,
nykstančių prisiminimų įspūdį. Prisiminimų, kurie
jaunam žmogui nebesvarbūs... Taip pat derėtų
išskirti juodą, kuri fragmentiškai atsiranda ir vėl
pranyksta, galbūt simbolizuoja karą. Baltarusijoje
vyksta mūšių inscenizacijos, pergalės prieš nacistinę Vokietiją, Vakarų pasaulį demonstravimas.
Visa tai nepamiršta, pastebima kasdienybėje. Na
ir, žinoma, žalia, geltona, mėlyna – džiaugsmo, aktyvaus gyvenimo, judėjimo į priekį, taikos spalvos.
Šią simboliką fotografas fiksuoja atsitiktiniuose
objektuose – ant akmenų, medžių kamienų.
Parodoje svarbios nuotraukos su karo vete
ranais bei jaunais karininkais, kurie save reprezentuoja vilkėdami armijos uniformas, pasipuošę
užtarnautais medaliais ar kita karine atributika.
Tai – galios demonstravimas, didžiavimasis savimi. Atskleidžiama tai, kuo džiaugiasi Baltarusijos
valdžia, taip pat – nuolankus žmonių pasitikėjimas
ir pasitenkinimas tuo, ką turi. Tačiau visa tai fotografijoje pateikiama neišskleidžiant psichologinio
aspekto, nesileidžiant į prisiminimus, skausmą,
priešingai – pasirenkamas estetinis, galima sakyti,
net „ateistinis“, vidinių vertybių neakcentuojantis
vaizdavimo būdas. A. Miksio fotografijose Baltarusija – lyg vienas didelis sovietinio paveldo
muziejus, kuriame surasime ir K. Marxo filosofiją,
ir J. Stalino kultą, ir tikrą sovietinį realizmą. Viskas
atrodo didinga, gražu, tačiau aplinka, kurioje

„įkomponuoti“ veteranai, – buitiška ir skurdi.
Taip kuriamas kontrastas tarp jau minėtų erotiškų
nuotraukų bei kitokio – kariško, sovietine dvasia
dvelkiančio – žmogaus vaizdavimo. Viskas puikiai
atsispindi tarp baltų galerijos sienų, kurios šiuo
atveju įgauna ir reikšmingą spalvos simboliką,
nes užfiksuoti kadrai tampa praeities atspindžiais,
šešėliais, šmėžuojančiais ir XXI a.
Iš pirmo žvilgsnio „Tulips“ primena neseniai
Mykolo Žilinsko galerijoje pristatytą Sočio
projektą „Kaukazo karo ir turizmo atlasas“. Jame
žiūrovai buvo kviečiami susipažinti su „lėtąja
žurnalistika“, todėl pateikta per penkerius metus
sukaupta dokumentinė medžiaga ir fotografijos
apie Rusijos regioną Kaukazą, Sočį, jo gyvenimą,
žmones. Kaukazo regionas, kaip ir Baltarusija, – dar
vienas posovietinės realybės taškas žemėlapyje,
skirtumas tik tas, kad pastaroji nėra Rusijos valdoma šalis. Sočio projektas – tai reportažinė paroda,
be nuotraukų, pateikianti nemažai informacijos,
žemėlapių, istorijos artefaktų. E. Miksio parodoje
daugiau dėmesio skiriama estetikai, kompozicijai,
šviesai ir, svarbiausia, vaizduojamam objektui. Čia
svarbu pozavimas, asmens manieros ir istorija.
Kitaip nei Sočio projekte, kurio autoriai – užsienio menininkas R. Hornstra ir publicistas A. van
Bruggenas, A. Miksys nesiekia reportažiškumo,
jis tenori grožėtis, kalbėti ir pasakoti istoriją,
kurios dalimi tebesame mes visi. Kalbant apie
eksponatų pateikimą žiūrovams, paroda „Tulips“
yra estetiškesnė, atrinktos nuotraukos transliuoja
žiūrovui pagrindinę mintį, o Sočio projekto tikslas
buvo parodyti visą surinktą medžiagą, eksponatų
išdėstymas atrodė netradicinis, laisvas ir gal net
perkrautas. Parodos„Tulips“ pristatymas publikai –
minimalistinis, estetiškas, apgalvotas ir rafinuotas.
Baltarusija čia – tarsi nauja pradžia, trapi kaip
tulpės pumpuras, tačiau sauganti savo istoriją.
Ciklo „Tulips“ nuotraukos darytos siekiant
išryškinti propagandinę kūrybos manierą, atkartoti sovietinį fotografijos stilių. Nors toks braižas
sukelia dviprasmiškų jausmų, menininkui tai gražu
ir egzotiška. Užfiksuota aplinka primena keliones
laiku, ypač tiems žiūrovams, kurie augo ne posovietinėse šalyse kaip A. Miksys, o realiu sovietiniu
laiku. Tad šis naivus bei švelnus prisilietimas prie
dar trapios istorijos puikiai atskleidžia menininko
interesus. Parodą papildo ir jo išleistas nuotraukų
albumas, kuris, kaip ir ant sienų kabančios fotografijos, puikiai rezonuoja spalvinę simboliką – raudonas viršelis su baltai išvingiuotu žodžiu „Tulips“.
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Algimantas MIKUTA

Pavasaris klasiko namuos
Lietus vėl merkia. Po žiemos,
po šalty spindinčių pačiūžų
triukšminga klasiko namuos,
kažkas nukrito ir sudužo.
Suskambo moterų balsai,
paskui stiklai ir gūsis juoko,
paskui netramdomi garsai, –
lyg stumdosi, o gal ir šoka.
Sode žvarbu, visi namuos, –
vaikų vaikai, būrys panaičių.
Mansardoje nuo vienumos
tėvukas, regisi, pakvaišo.
Nesibara, net į grindis
lazda nedaužo, dingo rūstis.
Už lango siaučia atlydys,
poruojas paukščiai, pasisiuskit.
Čekiška dainelė
Mano tėvas virė alų
ir nuskendo bačkoje.
Galite surast ant dugno, –
jis ten guli su pypke.
Mano brolis buvo strielčius,
susirungė su meška.
Jo muškieta po pušaite
riogso kaulų krūvoje.
Mano dėdė buvo žvejas,
kartą dingo ežere.
Paieškoję jo čebatą
rasit bangžuvės pilve.
Aš esu tik laidokėlis
su alučio bokalu.
Tebegyvas, tebesveikas,
na ir kas kad po stalu.
Naktinis traukinys į Rygą
Mūsų traukinys iš lėto stumias,
stabčioja stotelėse ilgai.
Senas kvapas, nevalyvas dūmas,
užburbėję traukinio langai.
Mūsų skrandos trenkia tirštu raugu,
lašiniais, truputį pyragu.
Matrosėlis vaikšto, ieško draugo,
norinčio sulošt iš pinigų.
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Lenkia miegas, gąsdina čigonės,
zujančios po traukinį kažko.
Paryčiais pradunda ešelonas
su patrankom, žibalo bačkom.

Retai per upę
kelia senos džionkos,
dažniau virš upės
burzgia lėktuvėliai.

Mūsų traukinys visus praleidžia,
užsiglaudęs už anglių krūvos.
Kol diena nenoriai naktį keičia,
judame į šiaurę vos ne vos.

Tai tokios šičia musės,
Dievo vabalėliai.
Ropodamas gatvelėm,
aš jų pasigedau.

Pagaliau į miestą atsikraustom,
slogų kvapą permuša gaiva,
už visų langelių bokštai rausta,
laužia ledą upė Dauguva.

***

Per ežerą

Žiemos naktis. Galvoti negaliu,
mintis neranda gruodo atsiremti.
Į juodą langą žvelgdamas guliu,
nakties tamsoj bandau įžvelgti lemtį.

Plaukdamas naktį
per ežerą,
vis verčiausi ant nugaros
ir žvelgiau į žvaigždes.

Aš nieko negalvoju, tik krentu
į prarają, kol mano lengvą kūną,
pakibusį erdvėj, iš tariamų skliautų
lemtis, praradus atramą, užgriūna.

Jos buvo tik penkios,
kraštinė degė
virš mūsų stovyklos,
kur niekas tikriausiai
manęs nebelaukė.
Tą naktį man paaiškėjo,
kad žvaigždės žiba
ne šiaip sau.
Saulėteky,
išbudintas paukščio,
pramerkiau akis –
ranka ropojo boružė,
galva ant smėlio,
kojos vandeny.
Jokia žvaigždė
virš ežero
nebespindėjo.
Birštonas
Ropojame kaip musės
per saldainio popierėlį,
kur nupiešti kurhauzas,
Vytautas, banginis.
Sutinkam seną skulptorių,
kurs vasarą čionai gyvena,
ir muzikantą,
kumpstantį nuo džiazo,
matyt, ir jie pasigviešė blizgučių.

kūryba
Tautvyda MARCINKEVIČIŪTĖ
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Dieveris

karalius jambų I

išsinešei

Algirdui Patackui

tauškimo meistre ir karaliau jambų
neklausinėk manęs kiek valandų
aukščiausias siunčia lietų šį įžambų
kaip įsižiebus įžambinė en den du

išeidama tu išsinešei po-eziją
po to buvo tik esija esi-nija o ko nors
išplukdančio laimės eldija ko nors
priverčiančio viską pamiršti: po-ezijos nebuvo
dabar po- žemėmis tu pati klausai
ne tik po-ezijos bet ir po-ežijos kuri pupsi
ir po-žemijos kurioj taip žema
kad pakilusi gali prasiskelti galvą o greit
įvyks ir po-žiemijos spektaklis ir pats
poseidonas sušvilps kaip trečias skambutis
įsakantis savo sniegams tirpti iš laimės
kad vėl po ilgos žiemos
galėčiau važiuoti klausyt nesumeluotos
po-ezijos pas tave

Kokia graži kalba mūs giminystei,
Manasis Dieveri, Jūs, Dievo vyre,
Atidavėte laiką šiai tarnystei,
Kur tūkstantmetį Saulė virė, virė,
Kur kepė Mėnuo sąskambius per naktį
Prieš aušrą Jums paliepęs užrašyti,
Netekom, bet negalime netekti,
Kai taip Dvasia galingai Jūsų švyti.
Kur Litua, kaip nulieta tarp leičių,
Į Lietuvą tarsi lieta pavirto
Ir ateitin neberiboja greičio,
Nes ji ant pagrindo statyta tvirto.
Ak, Dieveri, ak, diemedi, ak, Dievo
Dabar Jūs esate ir Jums aš nepavydžiu,
Žoliaudama per gaivią rasą pievoj,
Nestebima didžiulio Dievo vyzdžio.

vaikystės skerspjūvy pačiam tikriausiam
ir lentpjūvėje spjūvių patirtų
gyvenimo konstrukcijos negriausim
bet atsiminęs tirti net ir tu
todėl atmink tik lotosą, jo pozą
ir vaiką ant kukurių lyg mimozą
kai laikas dar nebuvo toks baisus
ir negrąsino pas Charoną vesti
bet tu gerai žinai kaip šitai esti
kai mylimiausius atima visus
karalius jambų III
		
tauškimo meistre jambų menestreli
kur tavo laikrodis kuriuo tiki?
Tau „roleksą“ įpiršo o jo strėlę
tik dručkiai tepajudintų penki
kur tavo laikas kurs vis dingsta dingsta
lyg prasivertų krematoriumo anga
minutės ir sekundės randa dingstį
išnirę tirpt kažkur erdvėj staiga
todėl žiūrėk į „lotosą“, į sniegą,
į mano dovanotą gražų nieką
į laikrodį blatnu ciferblatu
dabar dažniau, kad nebetaukštum
nes po pietų jau gali būti šaukštai
o taip norėtųs dar skanių pietų!
geroji senoji Anglija

Donatas Stankevičius. „Kauno dienoraštis“

gavau laišką iš Anglijos: ši šalis
mane persekioja: karalienė
surengė man priėmimą pati susigūžus
lyg našlaitė ant voko krašto: esu persekiojama
sausakimšame kino teatre
dainose kurias suka net maximoje
oro prognozėse lyg britų salyne
ne mergaitė su degtukais bet mergina
su fenu nuolat šildytų orą
o gal ne: gal žarstytų anglis
aplink sukiojantis paišiniems angelų
veideliams anglams: pati ap-anglij-us
bet iš Anglijos

kol gyvas
apvaizdos ratas ratas apžvalgos
buriatijoj yra bet ne ratuotas
kaip bitės vasarą be atvangos
palinkusios prie žiedo kaip užduotos
buriatijoj tik buria betgi kas
taip moka burti skleisti burtus burti
aplinkui tikinčius ir į rankas
paėmęs valdžią joj ir atsidurti
šamanas pramanas ir ša: manai
ne pagal rangą ir prerogatyvą
užduotos bitės na o tau tema
kurią gvildensi tol kol būsi gyvas
vesti
painios tavo mintys Dieve yra arčiau
to ko tu nepasakytum
arčiau išėjimo iš labirinto už manąjį asfaltą
jo gale yra gražus sodas žydi
azalijos žydi bugenvilijos ir žydi
šeimos mirusieji neįsileisdami
pro tankią tujų tvorelę svetimų
kurmiai juos bando ekshumuoti
bet humuso jiems netrūksta
ir nors jie stengiasi būti humanistai
kada nors mirusieji užaugs
ir pradės vesti. Vaisius
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Violeta Šoblinskaitė Aleksa

Vynuogių kekė,
razinų sauja
(Tęsinys. Pradžia Nr. 4)
Apie nerimą ir moteriškus apatinius
Namuose – krūva darbų: pamažėle valau dulkes,
stenėdama plaunu grindis. Operuotoji krūtis, vos
tik pasijudinu, kliunksi lyg užperėtas kiaušinis, kreta
kaip drebučiai.
Apie drebučius pagalvojusi užsimanau šaltienos.
Turiu šaldiklyje dvi kiaulės kojeles ir dvi vištos kulšis.
Užkaičiu ant ugnies puodą. Tačiau šaltiena taip
greitai nesustings, o kažką įsimesti į skrandį reikia:
namai – ne ligoninė ir ne kavinė, čia niekas nieko
ant padėkliuko neatneš. Tad prasipjaunu moliūgą.
Išsivirsiu trintos sriubos.
Nors rankų kojų jau nebejaučiu, dar turiu išsiskalbti nešvarius apatinius. Juk mūsų palatoms
„valdiškų“ marškinių kas rytas nebedalija. Marškinius nuolatos keičia tik išoperuotosioms. O mes
privalome manytis su savomis drapanėlėmis.
Kai atsiguliau į skyrių, maloniai nustebau: štai
kur pastovumas ir tradicijos! Per keturiasdešimt
metų apatinių moterų marškinių mados ligoninėje nepažengė nė žingsnelio į priekį. Ta pati kelius
dengianti balta drobelė, nugaroje surišama raišteliais. Skirtumas vien toks, kad gimdyvių skyriuje
marškiniai turėdavo gilesnę iškirptę. Nors, galimas
daiktas, man tik vaidenasi. Kartais juk atmename,
ko niekados nebuvo, tačiau pamirštame ar bent
jau apsimetame pamiršę dalykus, kurių pamiršti
tiesiog neįmanoma.
Aš, pavyzdžiui, labai nenoriu prisiminti operacijos. Na, ne paties vyksmo, suprantama, apie kurį
niekas, kam teko „didžioji laimė“ atsidurti po chirurgo peiliu, neturi žalio supratimo. Juoba krūties
operacija, palyginti su pilvo organų onkologinių
auglių išrakinėjimu, nėra jau tokia sudėtinga. Bent
chirurgai taip sako. Bėda, kad didžiuma chirurgų – vyrai. O vyrai juk nežino, ką reiškia kasdien
nešioti kilogramą ar puskilogramį į priekį atsikišusios jautrios mėsytės. Nedavė jiems Dievulis ir
kito „džiaugsmo“: susikišti tą mėsytę į pakinktus,
liaudyje papinykais vadinamus. Vyrai nežino, kad
papinykas spaudžia randą ir trina po švitinimo
išplonėjusią odą.
Liemenėlė?
Paikystė!
Irgi ne kieno kito, tik vyrų pramanas. Juk lietuviškosios terminijos kūrimo laikais, kai tautos ir kalbos
labui nenuilsdami darbavosi Kazimieras Jaunius,
Jonas Jablonskis ir Kazimieras Būga, moterų kal-
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bininkių nebuvo. Moterys tikrai nebūtų staniko
pervadinusios liemenėle, nes šitas daiktas segimas
kur kas aukščiau liemens!
Tačiau mat juos šunys, tuos vyrus. Kalbininkus
ir nekalbininkus. Kiekvienam, kaip sakoma, savas
papas. Kai sužinai, jog tavo papukas ne toks jau
nekaltas, kaip visą laiką atrodė, ir kad kažkas po
jį labai netrukus krapštinėsis lyg nuosavame rūtų
darželyje, nuotaika būna nekokia. Prieš tai. Ir po
to. Ypač – po to.
Dienomis – kaip tam stručiui – dar šiaip ne taip
pavyksta įkišti galvą į smėlį. Smėlis šiuo atveju –
knygos. Dabar turiu daug laiko pasinerti į skaitymą,
atrandu daugybę nuostabiausių pasaulių, kuriems,
kol nesirgau, amžinai pristigdavo liekos valandos.
Kas kita – naktys. Prabudimai antrą, trečią, ketvirtą nakties. Nepadeda jokie migdomieji. Prislopsti
valandai, geriausiu atveju dviem, o paskui akys
ir vėl stačios: sukasi ir sukasi tas pats per tą patį,
skleidžiasi širdyje nerimas, brinksta ir noksta, kol
galiausiai prižeria pilną lovą gailesčio. Taip taip,
gailesčio. Sau. Kam gi daugiau!
Nieko nėra bjauriau, kaip gailėti savęs. Naktį. Kai
aplinkui galvą suka ratus visokiausios chimeros.
Jos plazda lyg žuvys, raitosi tartum gyvatės, mekena, sakytumei, kvailos ožkos, o kartais riaumoja
liūtais ir spjaudo ugnies stulpus nelyg slibinai iš
vaikystės pasakų.
Staiga pasijunti tokia pažeidžiama, tokia vieniša
savo nelaimėje, tokia niekam nerūpima ir beginklė,
kad nepadeda netgi ašaros, nors ir šitos atsargos
tavyje stipriai senka.
Tikrai taip: žmogaus ašaros irgi turi limitą. Pasirodo.
Apšauti Giltinę
Prieš operaciją kėliausi penktą ryto. Išvažiavau
šeštiniu autobusu. Stipriai lijo. Buvo tamsu kaip
uodegoje.
Atsikapsčiusi iki ligoninės vartų, per balas šlepsėjau vis tolyn: lygiai aštuntą turėjau būti Radiologijos diagnostikos centre. Ten sulaukiau dūrio, po
kurio, pasak daktarės Gruodienės, iš tiesų tapau
radioaktyvi.
Išeiti iš ligoninės teritorijos man buvo uždrausta.
Požemiais nusigavau iki priimamojo.
Per daug nesigilindama pasirašiau krūvą popie-

rių: operuotis sutinku, gydytis – taip pat, ligoninės
taisyklių laikysiuosi...
Susinervinau tik akimirką, kai reikėjo nurodyti
telefono numerį ir pavardę asmens, kuriam bus pranešta, jei giltinė pasirodytų už mediciną stipresnė.
Padiktavau daktarės Vilijos Gruodienės kontaktus.
Paskui, kol koridoriuje laukiau slaugytojos, palydėsiančios į skyrių, norom nenorom prisiminiau
seną pasaką, užrašytą ar tik ne paties Basanavičiaus.
Buvęs vienas žmogus, kurio pati sulaukusi dvynelių. Išėjęs jis ieškoti savo vaikams kūmų. Tiktai kas
tau norės pavargėliui kūmu būti? Einąs pas vienus,
einąs pas kitus, visi atsaką.
Bevaikščiodamas sutikęs moteriškę, – o toji
buvusi giltinė. Sakanti:
Imk mane į kūmus.
O tas žmogus jai:
– Esi tokia pat varguolė kaip ir aš. Kūmai juk
reikia ir vaiko marškinėliai turėti, ir šio, ir to, o tu
neturi nieko.
Toji nenusileidžianti:
– Tik tu mane imk! Padarysiu iš tavęs didį daktarą,
būsi bagotas, prisipirksi visko, ko bereikės.
– Na, kad taip, tai galėsi būt kūma.
Šiaip ne taip pakrikštiję jau tuos dvynelius. Po
krikštynų ir sakanti giltinė tam žmogui:
– Eik dabar sergančių gydyt. Pamatysi mane pas
ligonio kojas stovinčią, tai apsiimk: suvirink kokių
žolelių, pagirdyk – bemat pasveiks. Na, o jei matysi
mane pas ligonio galvą, tai jau nuo tokio atstok. Sakyk:
tam nė pats ponas Dievas nepadės, jau jis turi mirti.
Nuėjęs tas žmogus į girią, pasirankiojęs visokių
žolynėlių, susidėjęs į terbelę ir einąs per žmones.
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Išgirdęs, kad vieno pono duktė serganti. Einąs
pas ją. Atėjęs tarnų klausinėjąs, ar visi sveiki.
Saką jam:
– Ne, ne visi. Mūs panaitė visai bloga, o išgydyti
niekas nesiima.
– Rasi aš galėčiau?
Tarnai tuojaus pranešę ponams, kad atėjęs toks
žmogus. Jį pavadinę pas tą paną. Žiūrįs, giltinė pas
kojas stovinti. Sakąs:
– Mažas daiktas tėra ją išgydyt, tuojaus pasveiks.
Davęs šiokių tokių žolelių, ir ta pana pasveikusi.
Ponas gerai žmogų apdovanojęs. Jau jis turįs
pinigų. Einąs toliau ir vis gydąs. Jau apsišaukęs
dideliu daktaru! Ir apsirgusi vieno karaliaus pati.
Karalius per pasiuntinius kviečiąs žmogelį pas
save, mat garsas plačiai paėjęs. Ateinąs, ogi žiūrįs:
giltinė pas ligonės galvą stovinti. Ale nė kiek jis
nenusiminęs. Liepęs karaliui įtaisyti tokią lovą, kad
būtų apsukama ant vienos kojos: kai tik giltinė prie
galvos, tai jis jau ir besukąs jai karalienės kojas. Ir vėl
taip: ji prie galvos, jis jai – kojas. Priešinęsis, priešinęsis tai giltinei – ir atstojusi bjaurybė nuo karalienės.
Karalius už pačios išgydymą davęs jam visą
maišą aukso. Einąs namo, velkąs tą maišą – sunkus
nuo velnio. Priėjęs upę. O ant tilto tik stakt – giltinė
bestovinti. Sakanti:
Kūmai, tu manęs neklausei. Aš tau liepiau negydyti tų, kam prie galvos stovėsiu, o tu ką? Dabar
tave patį pjausiu.
Užkabinusi dalgiu už kaklo ir papjovusi.
Va ir pasigalynėk su giltine, kad geras!
O juk galynėjamės! Įmanytume, visi jai kojas atsuktume. Kojas, kojas ir dar kartą kojas! Kol patiems
pagaliau nusibostų.

Žiūrėk, Adelė. Vyras jau penkiolika metų po
žeme, o jinai, nors devintą dešimtį baigia, nė kiek
pas savo sakramentą į kapinaičių smėlį nesiskubina.
Dargi pyksta, kam chirurgas ją be krūties paliko:„Ar
negalėjo ir man kaip Ievutei – prapjauti iš šono, ir
gatava?“
„Tavo metų sulaukusi būčiau meldusi, kad man
vienu migdymu abu papus nurėžtų, – juokiasi Dominyka. – Kam tokie sūrmaišiai beįdomūs?“
„Mano – sūrmaišiai, o tavo tai jau – saldiniai
obuoliai, ką?“
Kartais mes savo „apendikse“ dar ir šitaip pasišnekučiuojame. Rytais. Besimankštindamos. Arba
prieš miegą. Nelygu, nuotaika.
Kas išskalbė kelnaites?
Kai namuose pagaliau palieka gaivu nuo išplautų grindų, o iš virtuvės skaniai pakvimpa moliūgais,
kuriuos paskaninau graikiniais riešutais ir saulėje
džiovintais pomidorais, valgau. Neskubėdama.
Mano skubėjimo laikai baigėsi.
Kol susiplaunu indus ir užsiplikau arbatos, į
kiemą pradeda slinkti tamsa. Tiek ir telikę gruodžio
šviesybės: čia prašvito, čia vėl naktis.
Atsitraukiu užuolaidas, spoksau į vakaro brėkšmą. Romantikas Thomas Hardy teisus: aušros pustoniai skiriasi nuo gęstančios dienos pustonių. Rytą
šviesa aktyvi, o tamsa pasyvi. Vakaro prietemoje
viskas atvirkščiai – tamsa kažkokia skėtri, o šviesa
apsnūdusi. Kad taip man tokį apsnūdimą!
Kodėl žmogus negalėtų žiemoti kaip meška ar
barsukas? Supranti, kad jau žvarbu, kad saulė dan-
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guje vis žemesnė ir vis nemeilesnė, įsilendi į kokią
olą, susirangai savo lauže, apsitūloji pūkinėmis
antklodėmis ir dedi į akį. Iki pat saulėgrįžos. Nei
tau gripo baisu, nei žieminiai batai prakiurs kaip tik
tada, kai jų labiausiai reikia. Pirštinės, šalikai, vilnonės kojinės... Galų gale tie nelemtieji liemenukai...
Kam? O maisto kiek sutaupytumei! Natūralus pasninkas! Išsirangai iš pūkinių pataliukų, kai oras ima
kvepėti pavasariu, ogi tavęs tik pusė belikę – visi
nereikalingi taukiukai ištirpę, išgaravę kaip eteris.
Žodis, nors neištartas garsiai, dievaži, yra materija, gimdanti kitą materiją.
Vos tik pagalvojau apie eterį, ir vėl – ligoninė. O
juk dabar anesteziologai šia smarve nebemigdo.
Puikiausiai žinau, kad narkozei pasirenkamas kuris
nors modernių anestetikų – desfluranas, izofluranas, sevofloranas... Jie maišomi su azoto oksidu.
Tokiu dujų mišiniu ir kvėpuoji, kol pradeda tave
pjaustyti, o ir paskui – kai jau pjausto.
Eterio esu prisiuosčiusi seniai, dar jauna būdama,
kai man operavo apendicitą. Gerai pamenu, kaip
baisu buvo po narkozės atsigauti! Burna džiūsta,
gomurys lyg pridergtas, pjūvį nežmoniškai sopa.
Dabar viskas daug humaniškiau. Prieš vežant
į operacinę kažko suleidžia – ir palieki minkštas,
bevalis, viskam abejingas. Kol sesutė nustumia
tave iki lifto, sąmonė dar šiek tiek plevena, tačiau
lifte „juostelė nutrūksta“: kur ir kada tave iš lifto
išveža, jau nežinai. Miegi sau – ir miegi. Palaimintas
miegas – be sapnų, be chimerų, be atsiminimų.
Atsibudus irgi kitaip. Svarbiausia – jokio skausmo. Matyt, kartu su anestetikais gavai ir stiprių
sopulius malšinančiųjų, taip pat – miorelaksantų
raumenims atpalaiduoti, antibiotikų nuo galimos
bakterinės infekcijos, kraujo spaudimą reguliuojančių vaistų ir vaistų nuo pykinimo.
Visko šiais laikais jau yra, kad tik žmogui būtų
lengviau. Nebe sovietmetis, kai net pas dantų
gydytoją eidamas privalėjai susitaikyti su mintimi,
jog valandą būsi kankinamas nelygu žydas nacių
koncentracijos stovykloje arba miško brolis NKVD.
Pooperacinę palatą atsimenu kaip per miglą. Be
manęs, ten gulėjo dar trys ar keturios moterys. Aplinkui zujo žalsvais kostiumėliais vilkinčios kaukės.
Aš kosėjau net pasišokinėdama. Matyt, intubacinis vamzdelis stipriai sudirgino trachėją.
Viena kaukė palinko prie manęs ir vyriškio balsu
paklausė: „Kaip jaučiatės?“
Man regis, aš apsišlapinau, – atsakiau.
Atskubėjo kita kaukė. Moteris?
Atkėlė apklotą, žvilgtelėjo: „Tikrai!“
Ji numovė man kelnaites, įdėjo į polietileno
maišelį ir pakišo po pagalve.
Vėl palaimingai užsnūdau ir trumpam pabudau
tik savo palatoje, jau keliama nuo vežimėlio į lovą.
Kelnaites kažkas išskalbė ir padžiovė ant radiatoriaus. Mane operavusi chirurgė to tikriausiai nedarė,
apsaugok Viešpatie. Tačiau pirmosios savo paros
be vėžio atsiminimuose kažkodėl matau vien ją.
Stebukladarę savo daktarę.
Tai kas vis dėlto išskalbė mano gėdą?
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Leonas PELECKIS-KAKTAVIČIUS

ATKLASTAI
Binkis ir TSRS
– Na kaip, kodėl, sūnau, ten patekai? – iš lagerio grįžusio krikštasūnio bandė teirautis Justas
Paleckis.
– Visi keliai veda į Romą, o Tarybų Sąjungoj – į
kalėjimą, – Kazio Binkio sūnus atsakė žodžiais,
kuriuos pats patikrino.
Šitą istoriją papasakojo Šiauliuose gyvenantis
Vytautas Kligys, kalėjęs kartu su poeto sūnumi.
1989 m.
Originali padėka
Kai Danielius Mušinskas buvo tituluotas
„Varpų“ premijos laureatu, atsiimdamas apdovanojimą padėkojo labai originaliai: „Išspausdinot
apsakymą, kurio niekas nenorėjo spausdint, ir
dar premijavot.“ Spjūvis į veidą buvo ypač nemalonus, nes tai girdėjo Mykolas Sluckis, kurio
kūrinys buvo neabejotinai vertesnis, bet tąsyk
geresnė korta iškrito ne jam.
1999 m. balandžio 29 d.
Pamoka
Kiek įkaušęs poetas įsitaisė ant pirmininko
stalo krašto.
– Niekada nesu sėdėjęs tokioj vietoj. Bus ką
prisimint.
Taip pasikeitusio Valentino Sventicko dar
neteko matyti:
– Apsi... aukštielninkas.
Ar dar kas nors girdėjo tuos du pašnibždomis
ištartus žodžius, sunku pasakyti, bet šiaip jau
įvairiausiose situacijose nesutrinkantis V. K. tikrai
išgirdo. Tą vakarą jo daugiau niekas nematė.
2000 m. balandžio 27 d.
„Progatūra“
Šiaulių universitetas išleido knygą „Pirmasis
rektorius“. Kadangi joje yra K. P. nuotrauka, buvusiam ministrui, o dabar redaktoriui, nusiunčiau
ją. O šiandien „Litmenyje“ skaitau Dariaus Pocevičiaus literatūrai ir makulatūrai skirtąjį puslapį,
kuriame pagarbintas ir šitas leidinys, regis,
pirmiausia todėl, kad knyga „kietais gražiais viršeliais, ant geros kokybės blizgančio popieriaus,
su daugybe spalvotų nuotraukų“.
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Tačiau labiausiai skauda širdį, kad tame puslapyje išsityčiota iš Kazio Bradūno eilėraščių
šimtinės „Paberti grūdai“: „recenzentas“ jokio
grūdo iš jos neatsijojęs.
Tiems, kurių pastangomis iš tų knygų buvo
išsijuokta, labai tiktų Sigito Parulskio pasakyti
žodžiai. Į „Nemuno“ klausimą, ar nebijo Kastoro
ir Polukso kritikos („Šiaurės Atėnų“ knygų apžvalgininko D. Pocevičiaus pseudonimas), S. Parulskis
atsakė, jog D. Pocevičius esąs mulkis, o mulkių
bijoti jis nė nesiruošia.
2007 m. vasario 23 d.-gruodžio 6 d.
Kolegą palydėjus
Šiandien „Šiaulių naujienos“ išspausdino
Vytauto Kirkučio straipsnį „Juozas Jaras: „Dabar
gyvenčiau kitaip...“ Pasižymėjau kelis sakinius iš
paskutinės pastraipos: „Kadangi lauke daugiau
kaip 20 laipsnių šalčio, atsisveikinimo žodžius
nuspręsta tarti Šiaulių gedulo namuose, prie
Juozo karsto. (...) Truputį gaila, kad Juozui, kaip
poetui, gyvam nebuvo didelės pagarbos. Iš
Rašytojų sąjungos niekas neatvyko. Ir šiauliečių
žodžio trūko. (...) Baltu ir švariu keliu poetą Juozą
Jarą palydėjome į amžinuosius namus – Ginkūnų
kapines.“
Tenka patikslinti: Rašytojų sąjungos pirmininko Jono Liniausko įpareigotas prie kapo
duobės sąjungos ir kolegų vardu atsisveikinimo
žodį tariau aš. O Vytauto ten jau nebuvo.
2007 m. kovo 22 d.
Apie Deimantės sapną ir aną pasaulį
Šiandien Silvija skambino Sigitai, bet atsiliepė
A. Baltakis. Pasakė, kad Sigita kirpykloje, dar – kad
nuolat lanko baseiną ir iš jo sugrįžusi būna labai
geros nuotaikos. O kaip vėliau? „O vėliau būna
normali.“
Algimantas laukė užsakyto taksi – kiekvieną
sekmadienį jis susitinka su ištikimiausių draugų
kompanija, kur ir stiklelį pakelia, todėl mašinos
vairuoti negali. Tačiau ir laukdamas telefono
skambučio spėjo papasakoti Deimantės Kukulienės sapną. Sapnavo Paulių Širvį. Jo paklausė,
ar nematęs ten Valdo. Taip, atsakęs Paulius, mes
su juo dabar dažnai pasišnekam.
Dar Algimantas pasiguodė, kad miršta daug
bendraamžių, ką tik buvusį bendraklasį palaidojęs.
Kad pokalbį užbaigtų linksmesne gaida, Silvija
priminė Algimantui, ką šis yra sakęs apie aną
pasaulį, – kad ten geresnė kompanija nei čia,
Žemėje.
2011 m. spalio 9 d.

Dvi smagios istorijos
Iš Henriko Algio Čigriejaus papasakotų prisiminimų
Pirmasis – apie Sigitą Gedą ir Leonardą Gutauską, dainavusius akmens amžiaus lietuvių
liaudies dainas. Net ir gerokai paėmusiems
kolegoms šiurpas per nugaras ėjęs. Labai jau
išgąstingos tos dainos pasirodė.
Kur kas smagesnė istorija susijusi su Petru
Panavu. Užbaigiant vieną iš karštųjų Poezijos
pavasario vakarų, pripildžius taures, poetas
atsistojo ir seržanto, kurio negalima neklausyti,
balsu pasakė:
– Zalpom!
2012 m. rugsėjo 26 d.
Kur dėti knygą?
Kai išgirdau tokį klausimą, nepajutau, kaip
pradėjau ieškoti kėdės. O buvau žinomos gydytojos, kuriai ankstesnio vizito metu dovanojau
knygą, kabinete.
– Perskaičiau, – pasakė daktarė. – Buvo įdomu.
Tik dabar nežinau, kur ją dėt.
Konkrečiam asmeniui autografuota knyga
lyg ir savaime nulemia jos likimą. Bet negi imsi
ir aiškinsi tai išsilavinusiam žmogui?
Nejučia prisiminiau keleriais metais senesnę
istoriją. Vienas pažįstamas pasigyrė netikėtai
suradęs jį dominusią knygą tarp sąvartynui skirtų
atliekų. Jau be nugarėlės, bet dar švarią. O įdomiausia, kad ją tos knygos autorius buvo užrašęs
Šiaulių miesto merei. Matyt, politikė, užleisdama
kabinetą naujam vadovui, sukauptas popierines
dovanas paprasčiausiai išmetė.
2012 m. gruodis
Anekdotas teisme
Kai svečiuojantis pas Šiaulių apygardos
teismo teisėjus Viktoro Rudžiansko pasiteiravo
apie redakcijos ir jo paties kūrybinius planus,
kolega, kuris šito buvo klausiamas jau trečioje
auditorijoje, netikėtai papasakojo anekdotą apie
pervargusį ginekologą:
– Darbo dienos pabaiga. Į kabinetą užsukusi
keistokos išvaizdos asmenybė vietoj pasisveikinimo pasiūlo: „Duosi penkis litus – parodysiu.“
Ginekologas išeina į kitą kabinetą ir nusišauna...
2013 m. rugsėjo 19 d.
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ylantys daiktai
ir žodžiai

Vidas Morkūnas yra produktyvus vertėjas ir jautrios psichologinės prozos kūrėjas, išleidęs novelių
knygas „Manekeno gimtadienis“ (2001), „Reportažas iš kiaušinio“ (2012). Matyt, jautrumas kalbai
paskatino autorių imtis subtiliausio žodžio meno
žanro – poezijos, todėl pernai pasirodė ir jo pirmoji
poezijos knyga „Nekropolių šviesos“*, pasižyminti
intravertiškomis refleksijomis, lakonišku žodžiu,
minimalistinės raiškos eilėraščiais, punktyriškai
perteikiančiais humanistinės sąmonės santykį su
neramiu moderniosios kultūros ir technologinės
civilizacijos amžiumi. Agrarinės atminties turinys ir
tradicinių vertybių nuostatos verčia autorių suvokti
dabartį kaip nenumaldomą žmogiškųjų reikšmių
eroziją, kai subjektas niekaip nebegali pakeisti ar
paveikti pasaulio, todėl jam – atsitraukiančiam ir lyg
iškrintančiam iš gyvenimo – lieka tik stebėti procesą
su tylia rezignacija ir stojiškai bandyti susitaikyti su
visomis netektimis bei fatališkomis laiko permainomis. Tokia pozicija sukuria atitinkamas emocines viso
rinkinio tonacijas – melancholiją, slopinamą liūdesį
ir orų nesuinteresuoto stebėtojo kalbėjimą.
Tradicinis žmogus dabarties pasaulyje tarsi
praranda gyvenimo motyvaciją, todėl V. Morkūno
knyga – nuosekli ir negailestinga gyvenimo geismo
dekonstrukcija. Visi žmogaus darbai pamažu juda
į nebūtį, o pats jis nusipelnė mirties – kaip pačios
tikriausios gyvenimo išminties. Eilėraščių knyga
„Nekropolių šviesos“ patraukė žmogišku atvirumu,
bet kartu kažkas skatino priešintis, nepasiduoti
meninio žodžio sugestijai. Tas kažkas siejasi su fatalistiška subjekto rezignacija, su pastanga perkelti
gyvenimo vertybes anapus gyvenimo.
Skaitant rinkinį ne kartą prisiminė „Tibeto Mirusiųjų knygos“ praktika: mirties ekspertas lama sėdi
prie negyvo žmogaus kūno ir jo gęstančiai sąmonei
aiškina, kas su juo vyksta: trupa jo pasaulis, dūlėja
daiktai, irsta kūnas. Jis moko susitaikyti su visu
tuo ir suvokti nenumaldomą tiesą: žmogau – tu
esi miręs, tu jau neapčiuopi, nebejauti savęs, nes
tavęs tiesiog nėra. Tačiau vykstant tokiam procesui
kai kuo galima ir pasidžiaugti: išnykstant kūnui ir
visokiam kūniškam daiktiškumui būtyje randasi
daugiau erdvės, daugiau šviesos – tai ir yra tos
žmogiškuosius drugelius viliojančios nekropolių
šviesos, mirusiųjų paguoda.
Savo rūsčiomis ištarmėmis V. Morkūnas atrodo
labai archajiškas, primenantis negailestingus Senojo
Testamento pranašus. Jei ir esama liūdesio dėl žmogiškosios egzistencijos netvarumo, jis slopinamas,
neparodomas – autorius iš subjektyvumo erdvės

sklendžia į ontologinių matmenų skliaustus, jis
tarsi liudija objektyvią vyksmo tiesą. Beje, lyg
pamiršdamas kitą tos objektyvios būties dalį – jos
džiaugsmingą pradžią, gyvybės poeziją. Mirtis
ir nykimas yra tik antroji gimimo bei gyvenimo
džiaugsmo pusė, bet šioje knygoje atrodo, kad tos
šviesiosios lyg niekada nebuvę, lyg mes visi būtume
gimę beviltiškai seniai ir apdovanoti sąmone tik
tam, kad suvoktume savo fatališką beprasmiškumą.
V. Morkūno liūdesys kyla iš archajiškos kaimo
atminties, stebint nepakeičiamą to kaimo daiktinės
ir simbolinės kultūros dūlėjimą. Sena atmintis, žila
išmintis, reflektuojanti save XXI a. kultūrinių permainų fone. Minorinės intonacijos – fatališkumo nuostata. Per autorių kartu kalba ir poetinės vaizduotės
iššaukta protėvių dvasia, pačios kalbos archaika,
kuri pamažu netenka savo atramos – daiktiškosios agrarinės realybės, nes ją keičia informacinės
technologijos ir simuliakrinės egzistavimo formos.
Kaip ir V. Morkūnas, aš gyvenu su ta pačia archajine sąmone, esu grynas kaimietis, mano kalba – ne
literatūrinė ir technologinė, bet prigimtinė, jaučianti
ir prisimenanti daiktus. Senus daiktus. Ir man tai patinka. Bet mano santykis su modernybe kiek kitoks: V.
Morkūnas į modernybę žiūri apsiblausęs, jo žvilgsnis
nukreiptas vidun, jis klausosi tik protėvių kalbos
ir liūdi, nerasdamas ryšio su naujaisiais laikais. Aš
šiame pasaulyje jaučiuosi pakiliai, kaip turistas. Man
čia viskas įdomu ir smagu, moku naudotis modernybe ir pačiomis naujausiomis technologijomis. Kai
kuriose srityse visuomet esu pirmas. Bet su naująja
technologine terpe nesusitapatinu, man tai leidžia
išlikti savimi ir kurti stereoskopinius vaizdus. Mano
regėjimas ne vienmatis, o daugiamatis. Stengiuosi
judėti ne dabarties plokštuma, bet reflektuoti gyvenimą trijuose laiko matmenyse. Vienas gyvena
manyje kaip kultūrinė atmintis, kitą matau prieš
save akimis ir juo džiaugiuosi, trečią matmenį galiu
įsivaizduoti, o vaizduotei padeda praeities perspektyva, kultūrinė retrospekcija.
Savo modernybės refleksijoms aš turiu atramą – tradiciją. Tradicijos jausmas padeda išsaugoti
distanciją, o ši yra būtina kritinei refleksijai. Pradedu
mąstyti nuo Kristijono Donelaičio, žiūriu į gyvenimą
su K. Donelaičiu ir daug ką vertinu jo akimis. Tada
pasaulis darosi ryškesnis, intriguojantis, klasika man
leidžia įveikti inertišką mąstymą, sąmonės išnykimą
masinėse sąmoningumo formose.
Ieškodamas tinkamos metaforos kaip rakto V. Morkūno knygai suvokti, prisiminiau K. Donelaičio personažą, ir jis man pasirodė adekvatus, nes išryškėja

kitų šurmuliuojančių ir šia akimirka besidžiaugiančių
veikėjų fone kaip archajiškasis vertybių saugotojas,
pamokslininkas, išminčius:
Gervins ik debesių juodų dyvinai kopinėdams
Ir nei verkdams irgi dejuodams skambino dangų;
Bet tai ne verksmai, kad jis taip skambina šaukdams,
Ne! jis nor pamokint, kaip Dievo didė galybė
Ir paukštelių balsuos yr didei stebuklinga.
(„Pavasario linksmybės“)
V. Morkūnas eilėraščiuose – estetinis asketas
(šalin grožybes), dominuoja tarsi biblinė rimtis ir tyli
rūstybė, jo tekstas tarsi kažko neteisėtai pamiršto
priminimas. Tik primenama ne Dievo valia, o laiko
galia – Dievas tiesiog trukdytų liūdėti. Atrodo, kad
Dievo idėja poeto sąmonėje visiškai neegzistuoja (iš
čia ir tas fatalizmas) arba jai nesuteikiama estetinė,
meninė reikšmė.
Taigi knygos autorius yra rimta, senoviška figūra,
pakylanti iki juodo mitologinių universalių reikšmių
dangaus ir iš jo aiškiai matanti visų kasdienybės
reiškinių menkumą, nykstamumą. Tačiau knygos
subjektas savo nuostatomis šiek tiek ir skiriasi nuo
„Metų“ gervino: jis nemini Dievo, jo šioje knygoje
paprasčiausiai nėra. Nekropolių šviesos šviečia, bet
Dievo nėra. Ir tai suprantama: jeigu tai, kas turėtų
būti tikra ir amžina, nyksta kaip pati gamta, vadinasi, tokiame pasaulyje nėra stabilių fundamentinių
pagrindų, nėra ontologinės tiesos, vadinasi, nėra
Dievo. Yra tik žmonės, kurie traukiasi į nekropolius
ir iš ten šviečia kaip sąžinės priekaištas dabarčiai dėl
tokios neteisingos pasaulio būklės. Iš religinio šio
vaizdinio matmens lieka vien pamokslininko poza,
ir V. Morkūnas mūsų poezijoje kaip tik ir yra toks
rūstus pamokslininkas, vertybių priminėjas, bet ne
pranašas, nes pranašauti nebėra ko. Nes pasaulis
gęsta, glęžta, tręšta, kaip mus mokė mokykloje per
kalbos pamokas. V. Morkūno pasaulis yra dūlėjantis,
nykstantis, jis nardinamas į sutemas, nes tik iš daNukelta į 12 p.

2016 m. balandžio 21–gegužės 4 d., Nr. 8 (968)

n

12 kūryba
Atkelta iš 11 p.

barties sutemų gali matytis tos buvusio gyvenimo
šviesos. Knygos nuotaika primena Vėlinių taurią ir
tylią šventę, kai visas gyvenimo grožis persikelia į
kapines. Ši rezignacija ir melancholija primena metafizinį Jono Aisčio liūdesį, bet yra santūresnė, rūstesnė, bet jokių romantinio misticizmo dekoracijų.
Tiesiog konstatuojamas faktas, kad viskas dyla.
Knyga pradedama programišku eilėraščiu, kuris
skamba kaip susinaikinimo algoritmas su visomis
laikinumo izotopijomis: „dulkia lietūs / o dyla saulėtekių spalvos / ir žemėlapiai dūla / palėpėse / žyla
galvos / o žiedėja duonos kasdienės“ (p. 7).
Tas jaustukas ir jungtukas„o“ – tarsi kalno aimana,
tarsi gervino verksmas, ir veikiančioji jėga čia yra laikas – visuotinis dūlėjimas. V. Morkūno eilėraščiuose
daug žiedėjimo, bet nėra žydėjimo. Ir pavasaris jo eilėraščiuose įgyja modifikuoto ar deformuoto archetipo reikšmę: tai ne atgimimo ir žydėjimo, bet mirimo,
dulkių ir purvo laikas – pavasarį mirimas darosi dar
intensyvesnis, labiau matomas. Taip blokuojamas
laiko judėjimas, net atsisakoma tikėjimo natūraliu
gyvybės procesų atsikūrimu. Už pavasarį gražesnis
ruduo – kaip autentiškas vienatvės sostas (p. 9).
Eilėraščiai skamba niūriai, patetiškai, bet kartais
tą metafizinę tonaciją pažeidžia ir prasmės svorį
paneigia įsiterpiantis žaidimas žodžiais, jų sąskambiais, manipuliacijos garsynu. Tai suprantama,
juk archajiška sąmonė prisirišusi prie prigimtinės
kalbos, ir jai žodyje dažnai svarbiau jo magiškas
skambėjimas nei reikšmių semantika. Kaip antai:
„žodžių suodžių juodumą / gožia / dulkių kodylai
po liepomis / ir sudyla į tylą / žemėlapių spalvos: / kur
tos visos / kadaise mylėtos tėvynės / kur jų dūmas /
už svetimą ugnį šviesesnis?“ (p. 8).
Rimti žodžiai, kaip ir K. Donelaičio gervino dangus, – juodi, rimti, bet vis tiek viskas eina niekais. Dar
šis eilėraštis išduoda etnocentrines autoriaus nuostatas, jo akyse žlunga maironiškosios Lietuvos pasaulis.
Visoje knygoje nerastume tokio žlugimo priežasčių,
nykimas konstatuojamas kaip post-faktas, kaip natūrali mirtis, kaip fatališkas laiko judėjimas, tad šioje
raidoje jų ieškoti visiškai netikslinga.
Kai kalbėti apie priežastis nebūtina, autorius
siekia skaitytoją užburti aliteracijomis, garsinių
sąskambių magija, kuri yra bene svarbiausia jo poetinės manipuliacijos priemonė:„praplyšta purvinas
pavasaris / ir už tamsos atsiveria / tamsa“ (p. 11). Jei
kas dar ir likę šiame pasaulyje atsparesnio, tai yra voliuntaristiškai luošinama:„žiovauja šventieji / kreivai
susiūtais šakumais“ (p. 11). Tie sąskambiai kartais
užmuša prasmę kaip kokie kalambūrai, efektingai
jungiami žodžiai: „trumpalaikis lietus su / perkūnija /
ak / štai kas įkūnija / naivią idėją apakti / nuo žaibo /
pačią pačią / žydėjimo naktį“ (p. 16).
Mėgstamiausias autoriaus žodis – dyla, dūla, todėl
pagal analogiją su Alfonsu Nyka-Niliūnu kilo mintis
jį vadinti Dyla-Diliūnu.
Apskritai poetas turi savo žodyną, šiek tiek antikvarišką, šiek tiek biblinį. Kartais, kai nėra įkvėpimo
kurti ir gyventi, žaidimas senatviškais reikšmių karoliukais gali būti tinkama išeitis iš padėties.
Kadangi šiame pasaulyje nebėra Dievo, o gal jo
niekada ir nebuvo, žmogus jame atsiradęs tiesiog iš
žemės, iš molio, toks jis ir yra: sunkus, kūniškas, pa-
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smerktas: „per sunkūs kūnai mums / per sunkūs“ (p.
17), jis tarsi sudarytas iš negyvų elementų:„iš mirties
ikrų / nudrėbti mūsų veidai“ (p. 19), jis yra ir kažkoks
išverstas, t. y. išsivertęs į mirties pusę, kur jokia
žmogiška, asmeniška komunikacija neįmanoma:
„kai kitąsyk pasimatysime / vilkėsiu išvirkščius
marškinius / mano veidas bus iškreiptas (...) tarp
mudviejų / nebebus kalbos / kalbos niekada“
(p. 18). To žmogaus akys bespalvės, jis ir aklas, ir
nebylus – bent jau tokia yra jo siekiamybė, suvokta kaip natūralus dūlėjimo rezultatas, kaip visų
reiškinių pabaiga – gyvybės grįžimas į elementariąsias būties formas, į dulkes. Dūlėjimas – tai ilgas
dulkės kelias namo, kelias į save.
Tai tarsi materializmo forma, kur judanti materija
įgauna savimonę tik tam, kad susivoktų kaip solipsitinis kūniškumas ir susitaikytų su tokiu būties
nuosprendžiu. O kūniškumas turi būti slopinamas,
baudžiamas, kankinamas – kaip savivokos būdas.
Todėl eilėse atsiranda ir flagelacijos, plakimo bei plakimosi motyvų, kad, nuslopinus kūno valią, jis būtų
grąžintas ten, iš kur atsirado – į embrioninę būseną:
„ak tas noras kabintis / už darganų kranto / prirašyti
patirti įrėžti / negyjantį rantą / vėjo vantomis nuplaktą
kūną / išsinėrus suriesti į gemalą / ir palikti. / barzdaskutei žiemai / drevėje / kur taip kvepia namais“
(p. 23). Atkreipčiau dėmesį, be tolesnių metafizinių
implikacijų ir išvadų, kad su kūnu nesitapatinama,
iš jo išsineriama, jis atmetamas kaip nusidėvėjusi
išnara. Kūną gali taip numenkinti, kai jis tau yra
našta, bet kartu jaučiame – kito pasirinkimo subjektas neturi, kaip tik nurimti su savo kūniškumu
jutiminėse gamtiškumo būsenose.
Vienas geriausių rinkinio eilėraščių – archetipine
ontologinių namų tema: „namai / juose negyveni /
tiktai kvėpuoji / karpai dienas naktis klijuoji / o
tarpai / tarp dienų / vis platesni / ir vis glitesnės
naktys / ir tartum svetimas / kasdien sunkesnis
raktas // bet dūla sienos / akmenys lengvėja / kol
vieną dar nesukarpytą dieną / išeini į šviesą“ (p. 20).
Dienų karpymas – fragmentuota egzistencija,
naktų klijavimas – bandymas atkurti savasties
integralumą anapus gyvenimo. Dienų vis mažiau,
tarpai, nebūtis – vis dešinė, ji mus visus ir suvienija,
sutaiko – taip rimsta lyrinio subjekto dvasia, tokioje susitaikymo perspektyvoje, kontempliuojant
nekropolius, nebūtį. Vėl prisimindami K. Donelaitį,
jo europietiškąjį gyvenimo teigimo principą ir
aktyvizmą sakytume, kad V. Morkūno lyrika yra buitinio gyvenimo neigimo nuostata, kurią„Metuose“
išreiškia Slunkiaus filosofija. Išėjimas į anapusybės
šviesą yra nirvana, individualios egzistencijos dezintegracija, tiesiog išnykimas nuslopinus gyvybės
instinktą, norą gyventi. Tokia filosofija, manyčiau,
yra gyvenimo nuovargio išraiška.
Vyrauja eschatologinis laikas, nuojauta: kažkas
pražus, nes tas kažkas yra netikras, technologiškas,
dirbtinis, taigi išnyks painus, komplikuotas ir nusidėvėjęs civilizacijos pasaulis, ir kito jau nebebus,
liks tik reikšmes kuriantis principas – kalba:„o paskui
nebeliks telefonų / vardų ir kryžiažodžių / kelio ženklų
ir / sangrąžos dalelyčių // drauge su veiksmažodžiais /
išnyks veiksmai / ir daiktai – / su daiktavardžiais / (...) /
liks tik kalba“ (p. 28).

Tokiame eschatologiniame fone išryškėja vaizdinys, kurį pavadinčiau pakaruoklio Lietuva – štai
ekspresyvus eilėraštis: „dažnuose namuose / palėpėje ant skersinio / kur netupia paukščiai / ant
gegnės / tvarte – gyvulių akivaizdoje – / palikta /
virvės / diržo / kokio laibgalio žymė“ (p. 29).
Skelbiamas visuotinio mirimo simptomas ir neatšaukiamas nuosprendis kultūrai, kai anapusybė
matoma, bet jau nebešviečia: „ten žvaigždynai
įsižiebia / bet nešviečia“ (p. 30).
Keista šioje knygoje rasti pašmaikštavimų, kuriais
apibrėžiami mūsų kaimiškosios tapatybės kontūrai:
„o rubenso iš miltų / moterys iš pieno / iš kiaušinio /
o vyrai džakomečio / iš dervos / tik mes / iš sėklos / iš
garuojančio dirvono“ (p. 31), todėl kaimo žmogaus
net ir mirtis yra kitokio pavidalo:„mano kapas / buvo
ne toks / kaip Morrisono“ (p. 33).
Gimimas čia toks pat kaip ir mirtis, bendri požymiai.
Antai: „mirštant nuteka vandenys / lieka / žibančios
nuodėmių druskos / dugne / (...) / be gailesčio
pykčio / be ženklo / pamirškit mane“ (p. 52).
Kadangi šis totalinio nusidėvėjimo pasaulis neturi
simetrijos, mirties neatsveria joks erosas, vykdoma ir
archetipo korekcija, čia ypač išmirštama pavasarį,
o ne rudenį ar žiemą, kaip to tikėtųsi konvencionalus mąstymas. „pavasarį išmiršta viskas / o viltis /
pirmiausia / (...) / seniai sudilo paukštis / bet ore /
sparnų plazdėjimas dar justi“ (p. 36). Taigi pavasario
nuotaika kiek kitokia nei K. Donelaičio dieviškajame
laiko rate.
Galima sakyti, kad ir V. Morkūno pasaulyje viskas
kartojasi, bet ne atsinaujina, o darosi vis blogiau.„tas
pats vanduo / o kitas / skalauja tavo kojas / (...) / tas
pats ruduo / o kitas“ (p. 38).
Dūlėjimo apologija rodo norą grįžti į dulkę, į eilutės pabaigos tašką, tai troškimas baigti aktyvaus gyvenimo naratyvą ir pasiekti galutinės ramybės būklę.
Gal čia kokia budistinės metafizikos intervencija į
lietuviškosios melancholijos laukus?„nemirtingumo
išlepinta / kelio dulkė aš / aš prakaito lašas aš / vaškas
veide / aš taškas / dulkėtos eilutės gale“ (p. 40). Tai,
manau, vienas stipriausių rinkinio eilėraščių, ypač
jei įsigilintume į kartojamo asmeninio įvardžio
semantiką.
Autorius įnirtingai naikina gyvenimo prasmę ir
viltį. Labai daug trūnėsių. Kas tie nekropolio žmonės? Aišku tik tiek, kad jų dauguma ir kad jų – tiesa.
Atrodo, V. Morkūnas jaučia tą mirusiųjų šviesą, jaučia
jai kaltę, baimę ir nepaliaujamai teisinasi, įrodinėja
mirusiesiems, kad tas mūsų, gyvųjų, gyvenimas ne
toks jau vertingas, kad mums reikia atleist, vis tiek
jau beveik sudūlėję. Ir kad būsime verti paminėti tik
jau mirę, išpirkę kaltę už savo žmogiškąsias iliuzijas.
*Vidas Morkūnas. Nekropolių šviesos. – Vilnius:
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015.
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Transformacija
Dažnas iš mūsų pamena siaubą, kurį tekdavo
išgyventi, nežinant atsakymo į pikčiurnos mokytojos
užduotą klausimą. Tai vienas dažniausių šiuolaikinio
žmogaus naktinio košmaro scenarijų. Tačiau mes
kažkodėl nepatiriame jokios nežinojimo baimės,
nesuvokdami miglotų, šiuolaikybės tikslų neatitinkančių (dažnai ir bereikšmių) sąvokų persunktos
savo kalbos.
Nuo pat mažens kiekvienas individas skatinamas
siekti kažkokio „gėrio“, vadovautis „vertybėmis“, išpažinti ir praktikuoti kažkokią „moralę“. Priešais akis
visuomet švytuoja gražus, bet nėmaž nesuprantamas žodis„prasmė“.„Dvasingumas“,„tikslas“,„kūryba“,
„meilė“, „tikėjimas“, „dvasia“, „dorovė“, „drąsa“ – tik
keli žodžiai iš ilgo tarsi neon katallogos sąrašo, kurį
mums įžūliai perša tradicija. Ir reikalauja, jog tai, ko
negalime paaiškinti (ir kas iš tikrųjų galbūt netgi
neturi turinio), mes taikytume realiame gyvenime.
Visai gali būti, kad daugybė mūsų šalį ir apskritai
žmonių civilizaciją kamuojančių problemų kyla
būtent dėl to, kad žmonės neįstengia atpažinti ir
teisingai interpretuoti civilizacijos teikiamų orientyrų, o tada juos, nieko taip ir nesuvokusius, nušluoja
teisingumo arba sveikatos sistemos, – pačios, beje,
itin aptakiai ir neaiškiai interpretuojančios tai, kas
laikytina teisingumu (ir ypač – kas yra sveikata).
Pastebima tendencija, kad žmonės baiminasi
elektroninės knygos ir veržiasi pirkti popierinę. Tai
ne kas kita, kaip bėgimas nuo abstraktybės siaubo ir
tuštumos į jaukų butą, kuriame stovi tikros, apčiuopiamos (medinės) lentynos, o jose murkia kačiukas.
Jei tikrovė, kaip žinome, yra „Akropolis“ ir „Ozas“,
kodėl taip dažnai keliame sau uždavinius, susijusius
su miglotų ir bereikšmių sąvokų vartojimo ypatumais? Nejaugi būtų verta pasirinkti netikrumo baisį
ir nesuprantamo iššūkio klaikybę, užuot džiaugusis
prabangiais arba tiesiog dailiais, kad ir ką tas dailumas reikštų, daiktais?
Kaip yra sakęs vienas mūsų politikos briedis,
nusipelnėme gyventi geriau. Tas briedis nūnai jau
šuoliuoja amžinos užmaršties plotais, tačiau jo politinis šūkis, – deja, – vis dar aktualus.
Ką galime padaryti šiandien, kad nekontroliuojamas ir nereglamentuojamas abstraktumas liautųsi
kėlęs sumaištį? Ogi suteikti abstrakčioms sąvokoms
visiškai konkrečias, nesunkiai suprantamas reikšmes.
Pradėkime nuo paprasčiausių, netgi, drįsčiau
teigti, fundamentalių dalykų, kuriuos puikiai žinojo
mūsų protėviai. Antai senosiose kalbose žodis,
skirtas apibūdinti pinigams, taip pat reiškia ir laimę.
Galima neabejot, kad lygybės ženklą tarp šių dalykų
mielai dėjo ir mūsų seneliai, o jei nuoširdžiai pažvelgtume į savo sielos užkaborius, turėtume pripažinti,
kad ir mūsų pačių vidinės nuostatos iš esmės neprieštarauja šiam racionaliam požiūriui. Grąžinkime
žodžiui„laimė“ jo tikrąją prasmę, ir gyventi išsyk taps
paprasčiau – mūsų nevaržys ir neribos to reiškinio

neįmanomumas, nes dabar jis kiekvieną mėnesį
atkeliaus į kreditinę kortelę kaip atlyginimas ar pašalpa, ir kiekvienas galės juo naudotis kaip tinkamas.
Nūdieną ne mažiau kalbama apie„vertybes“, kurių
žmonės nesilaiko, dėl ko esą prastėja gyvenimas,
nors niekas nepaaiškina, kas gi tos vertybės yra ir
ką jos gali duoti. Neaiškumai ir iš jų plaukiančios
problemos dingtų, jei vertybėmis vadinsime tai,
kas iš tikrųjų yra vertybės – tai brangūs, prabangūs daiktai, išskyrus pinigus (nes pinigai, kaip jau
aptarėme, bus laimė). Žodis „vertybės“ šia prasme
ir šiandien sėkmingai vartojamas kanceliarinėje,
teisinėje kalboje ir t. t., tačiau viešumoje jam kažkodėl suteikiamas abstraktus, miglotas ir tikros esmės
stokojantis turinys. Turime kuo greičiau tai ištaisyti.
Morale, kurios esmę žmonės dabar nutuokia itin
miglotai, matyt, ryšimės laikyti šeimos planavimo
priemones, leidžiančias išvengti nepageidaujamų
įrodymų apie galbūt neviešintinus santykius.
Dorove pakrikštytume sėkmingą karjerą. Trumpai
tariant, dorovė būtų laikoma laimingo, gražaus ir
iš esmės sotaus gyvenimo pagrindu, tačiau dabar
niekam nebekiltų abejonių dėl to, kas tai yra, ir
išnyktų iki šiol dažna prieštara, kai doras žmogus,
kuris, remiantis tąja logika, turėtų būti „laimingas“
ir „garbingas“, kenčia skurdą ir nepriteklių, yra neįvertinamas, o niekdarys-nenaudėlis triumfuoja.
Dora natūraliai sietųsi (ir tai 100 proc. patvirtintų
pavyzdžiai iš gyvenimo) su sėkme, o nedora – su
vargu ir prapultimi.
Tiesos samprata tikriausiai sukeltų šiokių tokių
rūpesčių, nes kai kas vis dar stengtųsi primesti
jai violetinį „tiesos!“ atspalvį, kiti ją traktuotų kaip
„teisybę“ ir t. t. Atmetę įvairius prieštaravimus, galiausiai nuspręsime, kad tiesa yra automobilis, nes
jis labiausiai iš visų daiktų atitinka principus, pagal
kuriuos formavosi pati tiesos sąvoka – mobilumas ir
aptakumas (kuris automobilio kontekste vadintinas
aerodinamiškumu); be to, automobilis sugeba tiesos
aspektą išreikšti ir savo judėjimo kryptimi. Žmogus,
neturintis automobilio, būtų „melagis“, ir jo niekas
nenorėtų priimti į darbą, su juo tuoktis ir pan.
Naują turinį įgis sąvoka „drąsa“ – tai bus privatus
verslas. Lietuvą kaip drąsią šalį kitados pristatinėję
politikai dabar galės sakyti, kad iš tikrųjų stengėsi
akcentuoti mūsų valstybės verslumą.
Visiškai natūralu, kad paprastės ir paprastesnės,
dažniau kasdienybėje vartojamos abstrakčios
sąvokos. Pavyzdžiui, „kūryba“ jau dabar yra kažkoks
„kūrybiškumas“ (t. y. „rankdarbiai“), „dvasingumas“ –
„meditacija jogos būrelyje“,„meilė“ –„seksas“.„Garbė“
nuo šiol bus„naujas butas prestižiniame mikrorajone“,
„Dievas“ – mėgstama sporto šaka,„svajonė“ – Lietuvos
kariuomenė, „ištikimybė“ – alus. Žodis „gėris“ pradės
reikšti „paskolą“, „tikslas“ suvokiamas kaip „privatus
namas“, „grožis“ – kaip „kosmetika“.
Patikslinus reikšmes, susikalbėti taps papras-

čiau. Tarkim, frazę „Šis garbingas žmogus, kuriam
nesvetimos vertybės, suteikė man šiek tiek laimės“
suprasime taip:„Turtingas žmogus, be kita ko, turintis
prestižinį butą, paskolino man šiek tiek pinigų.“ „Šio
drąsuolio moralė visiškai žlugusi“ reikštų, kad verslininkas nenaudojo prezervatyvų. „Kūrėjas drąsiai
eksperimentavo su dvasingumu“ – „Individualią
įmonę užregistravęs rankdarbių meistras lankėsi
jogos būrelyje“; „Atsimetęs nuo Dievo, tapo drąsus
ir dvasingas“ –„Metęs sportuoti, įkūrė naują verslą ir
pradėjo lankyti meditacijos treniruotes“; „Nelaimingas žmogus nepažįsta tiesos“ – „Skurdžius neturi
automobilio“; „Mano vyras labai ištikimas“ – „Mano
vyras geria alų“; „Kaip šiam doruoliui pasisemti
paprastos drąsos?“ – „Kaip samdomam karjeristui
pačiam įkurti nesudėtingą verslą?“ Teiginys „pasimylėjome tiesoje“ skambės gal ir keistokai, tačiau
jis reikš ne ką kita kaip seksą automobilyje.
Be abejo, sąvokų paprastėjimo procesas šičia
nesibaigtų – atsirastų vis daugiau žodžių ir terminų,
kuriuos norėtume adaptuoti naujai realybei.
Tikrą renesansą išgyvens patriotizmo sąvoka –
ilgus metus reiškusi kažkokią abstrakčią„meilę tėvynei“, dabar ji materializuosis ir bus susieta su dviem
asmenimis: „Pušis, kuri juokėsi“ ir „Grybų karas“
autoriumi bei Juozu Oleku, apgynusiu dainiaus
kūrybą nuo sužvėrėjusių komjaunuolių. Patriotizmas bus Marcinkevičius (ir atvirkščiai), ir mums
nekils klausimų, nei kaip jį įskiepyti jaunuoliams,
nei kaip išpažinti.
Transformaciją teks išgyventi ir sąvokai „literatūra“. Atsižvelgiant į faktą, jog literatūra ir toliau
mums bus kažkas, kas skleidžia „vertybes“, būsime
priversti atsieti jos reikšmę nuo knygų ir skaitymo.
Literatūra bus vertybiniai popieriai, o perkeltine
prasme – knygos apie tai, kaip tapti milijonieriumi.
Biržą, – tiesa, šiek tiek šmaikštaudami, – kartais leisime sau pavadinti„knygų muge“, na, o tikroji„Litexpo“
vykstanti Vilniaus tarptautinė knygų mugė, kaip jau
esu numatęs ankstesnėse utopijose, tais laikais bus
virtusi tarptautine kačių paroda.
Beje, turėsime rūpesčių ir dėl pačios sąvokos
„knyga“, kuri mums tuomet atrodys pernelyg paini
ir abstrakti, nebeatitinkanti šiuolaikinių normų bei
naujų vartotojų kalbos įpročių. Susirūpinę klausime
savęs: „Kas iš tikrųjų yra tai, ką įprasta vadinti knyga,
atmetus šią savoką lydintį patosą, be katukų lentynose ir sexy mergelių guoliukuose tarp stelažų, be
autorių kulto ir ES milijonų bibliotekoms?“
Ir atsakysime sau – gali būt, netgi krūptelėdami iš
netikėtumo. Knyga yra popieriaus gabalas. Knyga yra
makulatūra. Tačiau tai sakydami ir vėl krūptelėsime,
nes jausime, kad tai netiesa – nors knyga yra popieriaus gabalas, ji nėra popieriaus gabalas. Joje nėra
nieko daugiau negu popierius – bet visgi paslaptingiausiu būdu yra. Ir nieko joje negalima perdėlioti
taip, kad būtų tik viena – viena aiški, negudri prasmė.
Teks pripažinti, kad knyga – gūdus, klastingas,
bet vienišas ufonautas, tvyrantis šalia mūsų savo
popieriniame skafandre, – ufonautas, kurio neišeina,
niekada neišeis iki galo suprasti ir tiksliau įvardyti.
Todėl su juo tegalima ramiai būti vienumoje tikintis,
jog kada nors (tarytum savaime) taps aišku, kiek
daug iš jo išmokome.
Komentaras skaitytas LRT radijo laidoje „Kultūros savaitė“
2016 m. balandžio 21–gegužės 4 d., Nr. 8 (968)
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Istorija atgimsta medaliuose
Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje balandžio 12-28 d. veiks XXXI
tarptautinės medalio kūrėjų stovyklos darbų paroda. Šios stovyklos
rinkinyje jau sukaupta kūrinių, kuriuose paminėti įvykiai ir datos, vietovės
ir paminklai, atskleidžiantys praėjusių amžių ir mūsų laikų istorijos
puslapius. Šiųmetė Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto surengta
stovykla skiriama Telšiams, kurie paskelbti 2016 m. Lietuvos kultūros
sostine.
Petras Repšys. Medaliai, skirti Juditai
Vaičiūnaitei ir Sigitui Parulskiui.

Petras Gintalas. Medaliai Telšių vyskupui
Justinui Staugaičiui ir poetui Petrui G. Gintalui.

Į stovyklą suvažiavo ne tik būrys dailininkų iš
Telšių, Vilniaus, Klaipėdos, Kauno, Plungės, Šventosios – stovykloje jau ne vienus metus dalyvauja
Lenkijos kūrėjai, o šiemet dar atvyko svečių iš
Ukrainos ir Izraelio.
Nemažai dalyvių įsitraukė į tarptautinį projektą,
skirtą skulptoriaus Boriso Schatzo (Boriso Šaco),
kilusio iš Varnių, 150-ųjų gimimo metinių paminėjimui.
Mykolo Kleopo Oginskio 250 metų sukaktis Petrą Baroną, Danių Drulį ir Skaistę Žilienę paskatino
sukurti reprezentacinių medalių. Antano Olbuto
kūrinys skirtas 10-ajam tarptautiniam M. Oginskio
festivaliui.

Kultūros premijos
Pasaulinės kultūros dienos išvakarėse keturiems menininkams, kaip ir kasmet, įteiktos Kauno
miesto savivaldybės įsteigtos Kultūros premijos.
Laureatais tapo – kompozitorė Zita Bružaitė,
aktorius ir režisierius Aleksandras Rubinovas,
fotomenininkas Donatas Stankevičius ir dailininkas Tadas Šimkus.

2016 m. balandžio 21–gegužės 4 d., Nr. 8 (968)

Durbės mūšio 755 metų sukakčiai
S. Žilienė sukūrė medalį, vaizduojantį
žemaičių kovą su Kryžiuočių ordinu.
Ne vienoje stovykloje kurta vyskupų portretų kolekcija šiemet papildyta
S. Žilienės medaliu, skirtu vyskupui
Motiejui Valančiui, ir Petro Gintalo –
Telšių vyskupui Justinui Staugaičiui.
Naujų darbų sulaukė ir kelis dešimtmečius kauptas rašytojų medalių rinkinys. Petras Repšys dviejuose darbuose
įamžino poetus Juditą Vaičiūnaitę ir
Sigitą Parulskį. Italų poetui Dante’i pagerbti skirta Gvido Latako sukurta trijų
medalių kompozicija „Dieviškoji komedija“. Portretinių medalių ciklą pradėjęs
kurti Petras Baronas įamžino fotografus Janą Bułhaką, Stanisławą
Filibertą Fleury ir Igną Stropų.
Šiųmetį medalių rinkinį
papildė ukrainiečių dailininkų darbai. Ukrainos
kovą dėl nepriklausomybės perteikia Volodymyro
Semkivo plaketė ,,Dangaus
šimtinė“ ir Olenos Dodatko
medalis, skirtas Maidano
kovotojams atminti.
Skulptorės, Gdansko dailės

akademijos dėstytojos Malgorzatos Wisniewskos
plaketė skirta Telšiams – Lietuvos kultūros sostinei.
Medalio kūrėjų stovykla jau ne vienus metus
vyksta VDA Telšių fakulteto Metalo plastikos katedros patalpose, kurios šiemet labiau priminė
dirbtuves. Dailininkai, konsultuojami katedroje dirbančių dėstytojų specialistų bei stovyklos vadovės
Remigijos Vaitkutės, patys liejo iš bronzos ir ką tik
sukurtus, ir praeitų metų medalius.
Stovyklos medalių kolekcija jau eksponuota
Žemaičių muziejuje „Alka“, Lietuvos mokslų
akademijos Vrublevskių bibliotekoje Vilniuje bei
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje
bibliotekoje. Medalis artimas knygai – jis taip pat
kuria mažą istoriją...

„Jūsų didžiulis indėlis puoselėjant Kauno bei
visos Lietuvos kultūrą yra nepaprastai reikšmingas. Kaunas jums dėkingas už atkaklumą einant
kūrybos keliu, ištikimybę pašaukimui ir jūsų kūrinius. Jų mums reikia dabar, neabejoju, kad jie bus
svarbūs ir ateityje“, – įteikdamas premijas kalbėjo
Kauno vicemeras Simonas Kairys.
Z. Bružaitei Kultūros premija įteikta už novatoriškas idėjas organizuojant festivalį „Iš arti“. Šis
tarptautinės šiuolaikinės muzikos festivalis vyksta
nuo 1997 m.

Buvęs Kauno kamerinio teatro meno vadovas
A. Rubinovas apdovanotas už laimėjimus tarptautiniuose festivaliuose.
D. Stankevičiui premija skirta už kūrybinių
procesų proveržį Lietuvos ir pasaulio fotografijos
kontekste bei jo indėlį į Kauno fotografijos galerijos veiklą.
Gatvės meno festivalio „Nykoka“ organizatorius T. Šimkus įvertintas už profesionalaus gatvės
meno puoselėjimą viešojoje erdvėje.

Gvidas Latakas. „Dantė. Dieviškoji komedija“.

n

tapatumo teritorijos 15
Goda VOLBIKAITĖ

K

aunas tarpukario
jidiš literatūroje

Pirmasis literatūrinio žurnalo „Vispe“ („Sala“) numeris (Kaunas, 1921), literatūros rinkinys „Šliachn“ („Keliai“) (Kaunas, 1932), literatūros ir meno leidinys „Brikn“ („Tiltai“) (Kaunas,
1937), Kalmeno Zingmano romanas„Oifn švindltrep“ („Ant sraigtinių laiptų“) (Varšuva, 1926) ir Ari Glazmano novelių rinkinys„A fencter cu der velt“ („Langas į pasaulį“) (Kaunas, 1938).

Miestą, anot vokiečių literatūrologo Dieterio
Ingenschay, galima suvokti tik kaip požiūrių į jį
darinį, o miestą įprasminanti literatūra yra viena
tų vietų, kurioje specifine forma užfiksuoti tokie
požiūriai (Ingenschay, 2000, 8-9).
Kalbant apie Kauno literatūros tyrimus galima
pastebėti, kad į jį iki šiol dažniausiai žvelgiama
išskirtinai pro lietuvių kalba rašytos literatūros
prizmę, nors ir istorija, ir teorija mums byloja,
kad miestas yra įvairovės, taigi – ir kultūrinės
įvairovės – erdvė. Tokią padėtį turbūt lėmė ne
tik nacių ir sovietų okupacijų metais patirtos
netektys, kitakalbio teksto suvokimui reikalingo
gero atitinkamos kalbos ir kultūros išmanymo
trūkumas, bet ir iki šių dienų gajus įsitikinimas, esą vertingiausias Kauno bruožas slypi jo
„lietuviškume“. Laikinosios sostinės statusas šį
miestą pavertė politiniu, ekonominiu, kultūriniu Pirmosios Lietuvos Respublikos centru, o
ilgainiui – tautos simboliu. Tarpukariu čia buvo
kuriamas ir instituciškai palaikomas nacionalinis
lietuvių diskursas. Vėliau jis nekritiškai plėtotas
sovietinės rezistencijos, nepriklausomybės atgavimo kontekstuose, kol galiausiai įsitvirtino
monopolininko, Kauno tapatybę apibrėžiančiojo
pozicijose, vadinamąsias tautines mažumas geriausiu atveju prisimenant kaip bendrą miesto
lietuvėjimo istorijos foną ar priedą prie jos. Šis
straipsnis atsirado ne iš paskatos nuneigti akivaizdų tautinės lietuvių kultūros įsivyravimą po
Pirmojo pasaulinio karo, o bandant klausti, kokių
suvokimų ir patirčių netenkame, kai miestą įkaliname nacionalinio pasakojimo rėmuose.
Tarpukario jidiš literatūros reiškinys tėra labai
nedidelė ne tik daugiakultūrio, bet ir žydiško
(kuris savo ruožtu buvo daugiakalbis, apimantis
įvairių socialinių sluoksnių ir politinių pažiūrų gyventojus) Kauno dalis. Žiūrint iš retrospektyvos,
laike jį tarsi įrėmina du trauminiai įvykiai: 1915 m.
žydų išvarymas iš Kauno bei Suvalkų gubernijų
ir holokaustas. Kaip ir visos istoriografinės ribos,

taip ir šios yra sąlyginės. Jau prieš Pirmąjį pasaulinį karą Kaune ilgesnį ar trumpesnį laiką gyveno
ir kūrė vėliau gerai žinomais jidiš rašytojais tapę
Avromas Reizenas, Aronas Vaiteris-Dieveniškis,
pirmuosius literatūrinius žingsnius žengė vilijampolietis Kalmenas Zingmanas. Tačiau tuo
metu mieste nebuvo periodikos jidiš kalba,
todėl jie savo kūrinius siųsdavo į Varšuvos ar
Vilniaus leidinius. Tikėtina, kad jidiš literatūrinės
kūrybos procesas nenutrūko ir daug vėliau gete,
į kurį pateko ne vienas to meto Kauno rašytojas:
Eliezeris Heimanas, Izraelis (Isroelis) Kaplanas, jo
žmona Lėjė Grinštein-Kaplan, broliai Chaimas ir
Mejeris Jelinai, Jehudisė Glaz-Štein ir kt. Vis dėlto
laikinosios sostinės periodas šia prasme yra išskirtinis – tai miesto istorijos laikotarpis, kai jidiš
spaudiniai ėjo legaliai ir gausiai, radosi literatūriniai sambūriai „Vispe“ (liet. „Sala“) ir „Mir alein“
(liet. „Mes patys“), pasirodė ne mažiau nei devyni
jidiš literatūriniai žurnalai ir almanachai, literatūros ar su literatūra susiję tekstai nuolatos skelbti
dienraščiuose „Jidiše štime“ (liet. „Žydų balsas“),
„Folksblat“ (liet. „Liaudies laikraštis“), „Dos vort“
(liet. „Žodis“) ir daugybėje kitų leidinių, dienos
šviesą išvydo dešimtys poezijos ir prozos knygų.
Kitaip tariant, tarpukaris, be kita ko, sietinas ir su
vietinės jidiš literatūros proveržiu.
Tyrinėjant šią literatūrą aiškėja, kad tai – sudėtinė Kauno modernizmo dalis. Ne priedas,
atplaiša ar antraeilė detalė, o integralus miesto
teksto dėmuo, išaugęs iš tos pačios erdvės, savos
kultūrinės tradicijos, specifinių istorinių-socialinių aplinkybių ir susiliečiantis su to meto lietuvių
kalba rašyta literatūra panašių temų, motyvų,
simbolių pavidalu. Kaip ir lietuvių rašytojus, žydų
autorius veikė bendraeuropinės literatūrinės
tendencijos, todėl Kauną įprasminančiuose jidiš
kūriniuose galima atpažinti kone visus svarbiausius laikinosios sostinės mitą formavusius simbolinius įvaizdžius, kuriuos, pasitelkdama Vinco
Mykolaičio-Putino romaną „Altorių šešėly“ ir

Antano Miškinio poeziją, neseniai pasirodžiusioje
monografijoje išryškino Viktorija Šeina: „žemaūgio miesto“, „klaustrofobiškos erdvės“, „spąstų“,
„profaniškojo miesto“, „Babilono“, „vilkduobės“,
„svetimos erdvės“ ir kt. (Šeina, 2014, 99-124).
Šios tyrinėtojos nužymėti tarpukario Kauno
mito kontūrai kaip gairės iš dalies padeda ir jidiš
literatūros analizei, tačiau svarbu pastebėti, kad
jidiš tekstai į bendrąjį miesto literatūrinį diskursą
įsirašo tarsi įkypai: vienu metu jį ir atitardami,
ir juo suabejodami. Čia palieka pėdsaką ne tik
žydų kultūros ženklai, bet ir tuo metu kintantis
lietuvių ir žydų santykis – pamažu iš viešosios
erdvės išstumiamos pastarosios miestiečių grupės patirtys.
Laikinąją sostinę įprasminančių tarpukario jidiš
literatūros kūrinių nėra tiek daug, kiek lietuvių.
Galima išskirti penkis įsimintinesnius: K. Zingmano
romaną „Ant sraigtinių laiptų“ (jid. „Oifn švindl
trep“ 1926), Nojecho Icchoko Gotlibo poemą
„Senojoje gimtinėje“ (jid. „In alter heim“, 1929),
Eliezerio Heimano apysaką „Avromas Mapu“ (jid.
„Avrom Mapu“, 1937), Ario Glazmano novelę „Šešėliai narve“ (jid. „Šotns in štaig“, 1938) ir Dovydo
Umru apsakymą „Erškėčiai“ (jid. „Derner“, 1939).
Nevienoda ir jų meninė vertė. Tačiau, kalbant
apie įvairovę, kiekybė ir kokybė nėra patys reikšmingiausi kriterijai. Iš tiesų daug svarbiau, kaip
šie tekstai galėtų keisti mąstymo apie Kauną, jo
kultūras ir literatūras, paradigmą.
Jidiš literatūra ne tik suteikia daugiau atspalvių
miesto reikšmių laukui – jos gyvavimo faktas
skatina nauju žvilgsniu pažvelgti ir į lokalios
literatūros istorijos rašymą. Antai jau vien ką
tik pateiktas trumpas kūrinių sąrašas šiek tiek
koreguoja ligšiolinius tyrimus: K. Zingmano
„Sraigtiniai laiptai“ pasirodė penkeriais metais
anksčiau už 1931-aisiais išėjusią Teofilio Tilvyčio
„Ministerijos Rožę“, paprastai laikomą pirmuoju
laikinąją sostinę tematizuojančiu stambiosios
prozos kūriniu. Tad ankstyviausias Kauno romanas
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veikiausiai priklauso visai ne lietuvių, o būtent jidiš
rašytojo plunksnai. Ir tai turbūt nieko stebėtino
turint galvoje, kad žydai ėmė čia gausiau kurtis
bene XVII a. ir nuo to laiko galėjo sukaupti nemažą
miestiškojo gyvenimo patirtį, literatūrinėje sąmonėje išsikristalizavusią romano pavidalu.
Tarp tarpukario jidiš rašytojų būta Kauno
senbuvių (K. Zingmanas, broliai N. I. ir Jankevas
Gotlibai, Izidorius Izraelis Eljaševas, žinomas Bal
Machšoveso slapyvardžiu), nors dauguma jų,
kaip ir lietuvių literatai, atvyko iš provincijos. Vis
dėlto aptariamai jidiš literatūrai būdingas ne tik
pašaliečio žvilgsnis, kuriuo, kaip teigia minėtos
monografijos autorė V. Šeina, į miestą žvelgė lietuvių rašytojai, tuomet dar tik jaukinęsi šią erdvę
(Šeina, 2014, 47), bet ir senojo vietos gyventojo
perspektyva, išaugusi iš nuodugnaus aplinkos
pažinimo ir artimo ryšio su ja. Pamėginsiu įvardytuose kūriniuose detaliau išryškinti keletą aspektų, atskleidžiančių santykį su Kaunu, retkarčiais
aiškumo dėlei nukrypdama ir į kitus tekstus, bet
neišklysdama iš jidiš literatūros lauko.
Savas miestas virsta svetimu
Kalbant apie svetimėjančio, svetimo Kauno
įvaizdį tarpukario jidiš literatūroje, iš pradžių
verta grįžti keleriais metais atgal, į tą laikotarpį,
kai po 1915 m. žydų išvarymo nemaža dalis būsimų laikinosios sostinės literatų dar klajojo po
įvairius Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos miestus.
1917 m. Charkove, paties K. Zingmano įsteigtoje
leidykloje „Jidiš“, pasirodė jo poezijos rinkinys
„Prie Nemuno krantų“ (jid. „Bai di breges fun
Nieman“). Čia publikuojami prieš karą ir karo
metais rašyti eilėraščiai bei poemų fragmentai.
Nesunku numanyti, jog gimtasis kraštovaizdis, į
kurį kreipiamas skausmingas tremtinio ilgesys,
yra Kaunas ir jo apylinkės. Tiesa, kartais ši erdvė
įvardijama kaip miestas, kartais – kaip miestelis.
Pastaruoju atveju turima galvoje rašytojo gimtoji
Vilijampolė.
Iš rinkinio tekstų besiveriantis Kaunas iškyla
kaip „kartų vieta“ (Aleidos Assmann sąvoka). Su
juo išvarytasis susijęs per savo šeimos, čia gyvenusios nuo senų laikų, istoriją. Minimi kapai, ilga
giminės linija, mirusieji. Tai – svarbiausia grandis,
jungianti su vieta, daranti ją savą net tuomet,
kai nieko kito nebelieka: „Ir net jei nerasiu nė
vieno šio dalyko miestely, / viena vieta vargšui
žydui vis tiek pasiliks! // Senosiose kapinėse
tarp paminklų, / ten su ašaromis išdainuosiu
savo dainą“ (Zingman, 1917, p. 24, „Atgal namo“).
Kiekviena vaikystės kraštovaizdžio detalė palytima
tarsi brangus talismanas: „ar jis [Nemunas] vis dar
toks pat nekaltai tyras“, „ką veikia mano miškelis,
ištikimiausias draugas“, „ar išliko Mapu veranda,
medeliai aplink“, „ar tebėra Mirelės gatvelė, balta
jos trobelė“. Vaizduojama erdvė anaiptol nėra urbanistinė. Ji veikiau primena tradicinį štetlo pasaulį:
sinagoga, kapinės, ješiva, rabinas, tėvų nulemtos
vestuvės, amatininkai. Anot A. Assmann, „kartų
vietos“ žymi archajiškas gyvenimo formas. Ilgaamžiškumas, pastovumas ir tęstinumas sąlygoja tokių
vietų magiją (Assmann, 1999, p. 301-302). Iš tiesų
prieš karą rašytuose K. Zingmano kūriniuose
regime, kaip iš aukštybių meiliai moja žvaigždės,
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vandenyje atsispindintis miškas bučiuojasi su Nemunu, upė jungiasi su dangumi (Zingman, 1917,
p. 13, 14, „Prie Nemuno“, „Pavasari, mano vaike...“).
Ryškėja vertikalioji ašis, sakralusis erdvės matmuo.
Antai poemoje „Sugriautas miestas“ tremtinys
sapnuoja esąs gimtinėje ir ten išvysta iš dangaus
besileidžiančią Šechiną1. Iš kartos į kartą gyvenama vieta ne tik įauga į žmonių širdis, tampa
kone šventa – išsikėlus seniesiems gyventojams
jai pačiai kyla grėsmė išnykti, bent jau savo buvusiu pavidalu: „Kas mokysis sinagogose, // kaipgi
atrodys miestas?“ – vaiko lūpomis klausia išvaromasis (ten pat, p. 6, „Pasakyk mamule...“). Šiuose
žodžiuose, rodos, įrašytas ne tik būsimas Kauno
veido kismas, bet ir karo, išvarymų, prievartos
paženklintos visos jidiš rašytojų generacijos
sąmonės lūžis.
N. I. Gotlibo poemoje „Senojoje gimtinėje“ į
miestą žvelgiama jau iš sugrįžusiojo perspektyvos. Kauno vaizdinys kuriamas kontrasto principu. Pirmojoje dalyje prisimenamas idealizuotas
vaikystės pasaulis prieš karą labai panašus į
iškylantį K. Zingmano poezijoje, tačiau antrosios
dalies pradžioje fiksuojama: „Tai – senoji gimtinė,
svetima buveinė, / sunku ją ir atpažinti“ (Gotlib,
1929, 17). Kone visi šioje poemoje įvardyti svetimumo aspektai įvairiai plėtojami kituose Kauną
įprasminančiuose tarpukario jidiš literatūriniuose
kūriniuose ir dėliojasi į bendrą laikinosios sostinės kaip svetimos erdvės paveikslą.
Pirmiausia krinta į akis, kad iš miestovaizdžio
nyksta vertikalė ir specifiniai žydiški ženklai, iki
tol funkcionavę kaip dvasiniai orientyrai. Juos
keičia pasaulietiškėjimo, modernizacijos, vis
labiau įsigalinčios materialistinės pasaulėžiūros
simboliai. Ikikarinio Kauno panorama N. I. Gotlibo
poemoje dar primena pastoralinį peizažą: „miestas
guli tyliame slėnyje“, „saugomas, remiamas kuprotų
kalnų, vandenų ir tiltų“, „sujungtas su dangumi tyru

žydru filakterijų diržu“ (ten pat, p. 10). Laikinosios
sostinės laikotarpiu iš to paties slėnio jau sklinda
„laukinis triukšmas“, „tiltai plevena erelio sparnais“,
„išdidžiai žvelgia antenos“, „ūžia propeleriai“,
„griaudžia radijas“ (ten pat, p. 20). Vaikystėje Žaliakalnio papėdėje lankyta chasidų sinagoga pasirodo netekusi buvusio „šventumo“ (ten pat, p. 19),
o saulė virš turgaus kybo lyg „geltona nutrinta
moneta“ (ten pat, p. 21).
Nelieka ne tik su žydų tradicija susijusių elementų, bet ir ištiso miesto toponimijos sluoksnio.
Kaip ir visos vietovės, kuriose nuo seno gyveno
žydai, įvairios Kauno dalys, gatvės, parkai, upės
turėjo savo jidiš pavadinimus. Vieni jų sutapo
su (oficialiais) rusiškais, bet buvo tariami su jidiš
kalbai būdingomis priesagomis (pvz., rus. Petrovka, jid. Petrovke, dabar – Vytauto parkas), kiti
laikytini vertiniais (jid. Štotgortn, dabar – Miesto
sodas). Jie neužfiksuoti žemėlapiuose, tačiau buvo
giliai įsitvirtinę žydų sąmonėje ir funkcionavo kaip
miesto tapatumo dalis, bylojanti apie glaudų ryšį
tarp vietos ir jos senbuvių. Šie pavadinimai vartojami 1926 m. išleistame K. Zingmano romane,
bet vėlesniuose kūriniuose pasirodo sulietuvin
tos formos, tarkime, vietoje gerai žinomos
Slabodkės – Vilijampolė. Lietuviški atitinkamų
vietovardžių variantai, tekstuose užrašyti jidiš
rašmenimis, kelia svetimkūnio įspūdį. Tokį pavadinimų vartosenos pokytį galima suvokti ir
kaip nuorodą į kalbiškai perrašomą, pagal naujai
įsivyravusią tautinę lietuvių ideologiją unifikuojamą, „kolonizuojamą“ miestą.
Buvusi jauki, saugi, pažįstama erdvė pamažu
virsta painiu gatvių labirintu, po kurį veikėjai
klaidžioja nerasdami sau vietos. Tai – sudėtingėjančios tikrovės metafora, būdinga moderniai
didmiestį vaizduojančiai literatūrai. Kaunas vis
dažniau iškyla kaip miestas, kuriame išorinis
prašmatnumas disonuoja su giliomis sociali-
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nėmis problemomis. Prabėgomis sušmėžuoja
turtingų vilų, restoranų, puotaujančių ponų,
Laisvės alėjos, vitrinų vaizdai, tačiau jidiš rašytojų
žvilgsnis nesustoja ties paviršiumi, o krypsta į
šios nenutrūkstamos šventės užkulisius. Kaip ir
kitiems modernistams, jiems rūpi individualaus
likimo, visuomenės susvetimėjimo, darbininkų
išnaudojimo, skurdo, prostitucijos temos. Todėl miesto koloritas tamsėja, jame ima vyrauti
pilkos (dulkės, švinas, plienas, asfaltas, šešėliai)
ir juodos (naktis, varnos) spalvos, bylojančios
apie miesto abejingumą ar net mirtiną grėsmę
žmogui. Natūralią mėnulio, žvaigždžių, žvakių
šviesą keičia dirbtinė – yrančių bendruomeninių
ryšių, iškreiptų, asmenine nauda paremtų santykių metafora: „Iš slėnio blyškiomis elektrinėmis
lempomis sužibo Kaunas. Nemunas, plieninis ir
blausus, tysojo lyg sustingęs. Fabrikų kaminai ir
bažnyčių bokštai liūdnai žvelgė į susimąsčiusį
dangų. / – Kur dabar? / Jankelis neviltingai apsidairė virš kalvotos gatvės. Namų eilė buvo pilka,
nedraugiška. Išdidžiai ir šaltai sutvisko vitrina.
Aplinkiniai žmonės, pavieniai, porelės, grupės,
tylintys, kalbantys, triukšmaujantys, – visi, visi
buvo svetimi, užsidarę, užsiėmę savimi“ (Umru,
1939, p. 16-17). Ši ištrauka paimta iš D. Umru apsakymo, kuriame pasakojamas jaunos darbininkų
poros likimas: jiems niekas nenori išnuomoti
buto, tad jie priversti gyventi nepakenčiamomis
sąlygomis, o vėliau Estera gimdydama miršta.
Dar priešiškesnė aplinka iškyla E. Heimano
apysakoje „Avromas Mapu“. Nors čia vaizduojamas XIX a. Kaunas, vartojamų motyvų ir simbolių
visuma, gausios jų sąšaukos su tarpukario laikotarpio tekstu rodo, kad tai – istorinė Laikinosios
sostinės alegorija. Erdvės svetimumą apysakoje
įprasmina tiek atšiaurios žiemos nakties metas,
tiek ikikariniam vaizdiniui būdingos jungties
su dangumi nutrūkimas bei orientacija ne į
viršų, o žemyn: „Suktais lyg sraigtas laiptais jis
[Mapu] leidosi į naktinį miestą kaip į gilų, šaltą
rūsį. Aštrūs vėjai lyg vilkų bandos skriejo pro
atsilapojusius senosios pilies vartus ir iš visų
pusių puolė žydiškas gatves. Virš aukštų stogų
švilpdama siautė žiema. Apačioje, aplink senovinius besmedrešus ir kloizus2, kurių spalvoti
langai kone siekė žemę, sniegas ir vėjas šoko
ratu, sukosi lyg upių verpetai“ (Heiman, 1937,
p. 17). Kulminacinę išraišką ši simbolika įgauna
epizode, kai senamiesčio gatvėmis klaidžiojantis
Mapu prieina prie netoli žuvų turgaus atsivėrusio požeminio pilies tunelio. Tamsi plati duobė,
apie kurią būriuojasi prasčiokų minia, yra Kauno
kaip žemiausių instinktų valdomos, amoralios
visuomenės metafora. Tai – vienas labiausiai
pamėgtų modernios didmiesčio literatūros tropų. Nuodėmingo, pražūtingo miesto įspūdį dar
labiau sustiprina į juodą-baltą vaizdiniją įsiterpusi
raudona spalva: kraujo dėmės ant žuvų prekeivių
peilių, raudoni smuklių merginų bateliai, raudonas lyg kraujas žibintų švytėjimas. Anot vieno
minioje stovinčio smuklininko, tokių požeminių
pilies atšakų esą dešimtys, „jos kaip kurmiai rausiasi giliai po Kaunu, po laukais ir miškais net iki
Raudondvario“ (ten pat, p. 25, išryškinta mano).
Miesto centre atsivėrusi duobė lyginama su kapu,
ir rašytojui Mapu, kurio figūra apysakoje įkūnija

aukštus Apšvietos epochos idealus, asocijuojasi
su jo paties mirtimi. Taigi sava, sakrali, kaimiška
Kauno erdvė po truputį virsta didmiesčiu, įtraukiančiu gyventojus į modernybės žabangus ir
luošinančiu jų likimus.
Didmiesčio ribos arba miestas-kalėjimas

Stygius, trūkumas, neatitikimas tarp formalaus
statuso ir turimų išteklių, mentalinis ribotumas, – šie
Bal Machšoveso alegoriškai įvardyti Kauno bruožai
vėlesniuose kūriniuose tampa vienais svarbiausių
motyvų. Kol į laikinąją sostinę žvelgiama iš atstumo,
ilgiau čia nepagyvenus, tol ji, regis, turi visus didmiesčiui ar centrui būdingus požymius: universitetą, teatrą, koncertus, tviskančias parduotuvių
vitrinas, restoranus, anonimiškumą užtikrinančią
gyventojų gausą... Tačiau vos tik perspektyva
pasikeičia į senbuvio ir įsižiūrima atidžiau, miestas ima panėšėti į atkampią provinciją, kurioje
individualiam gyvenimo būdui skleistis trukdo
čia vyraujantys įvairūs suvaržymai.
Pirmiausia krinta į akis, kad veikėjus ima

Nors paprastai didmiestis asocijuojasi su
naujomis galimybėmis ir laisve, vienas ryškiausių
laikinosios sostinės bruožų jidiš literatūroje yra
ribotumas. Tarpukario Kaunas iškyla kaip veikėjus
varžanti terpė, kurioje galima judėti tik iki tam
tikrų fizinių kliūčių ar – socialinėje plotmėje –
neperžengiant nusistovėjusių / nustatytų normų.
Turbūt pirmasis šį ambivalentišką Kauno charakterį 1921-aisiais
savo eseistikoje alegoriškai perteikė
literatūros kritikas
Bal Machšovesas.
Sunku būtų rasti
šmaikštesnį laikinosios sostinės gimimo apmąstymą
negu jo esė „Tegyvuoja provincija“ (jid. „Lebn zol
di provinc“). Anot
autoriaus, provincija pasižymi tuo,
kad joje yra visko,
bet – „tik po vieną egzempliorių“:
vienas bundistas3,
vienas sionistas,
vienas mergišius,
vienas bevaikis, vieChaimas Mejeris Fainšteinas. Iš ciklo „Senamiestis“. Lino raižinys. „Štraln“, 1938 12 01, p. 1.
na paleistuvė, vienas poetas, vienas
toliaregis, vienas
trumparegis ir t. t. (Bal Machšoves, 1927, p. 281). riboti fizinė Kauno erdvė. Iš atviro jis pamažu
Todėl, savo srityje neturėdamas konkurento, virsta hermetišku, iš visų pusių izoliuotu miestu
kiekvienas čia jaučiasi esąs geriausias ir reikš- ir metaforiškai vadinamas „narvu“, „kalėjimu“,
mingiausias. Bal Machšovesas juos lygina su „rūsiu“, „sala“ ir pan. Ypač gerai ši transformacija
medžiagos pavyzdžiais, kuriuos susiuvus išeitų atsiskleidžia analizuojant upių vaizduoseną. Tiek
puošnus kilimas. Tačiau, rašo jis, kai atsitinka Nemunas, tiek Neris tarpukario jidiš (kaip ir lietokia „velniška istorija“ ir „provincija per naktį tuvių) literatūroje atlieka miesto ribų vaidmenį.
tampa valstybės sostine“, prisireikia jau nebe Anapus jų esančios erdvės beveik visuomet iškyla
puošnumo, o paprastos „vatinės antklodės“ (ten kaip kokybiškai kitokios, t. y. nepriklausančios
pat). Štai tuomet, pasak kritiko, provincijoje ir nuodėmingo, pražūtingo, pragmatiško modernaus
Kauno prasminiam laukui. Pavyzdžiui, K. Zingmano
kyla sąmyšis:
romano „Sraigtiniai laiptai“ veikėjai Nechomė ir
– Gelbėkit, – rėkia sostinė, – duokite mums du Meilechas važiuoja pasivažinėti „už miesto“– į Vilijampolę ir Aleksotą (Zingman, 1926, p. 77).
toliaregius, du protingus, du patyrusius vargo!
Ankstyvuosiuose tarpukario kūriniuose upės
Miestas sako:
– Mes esame tik pavyzdžiai ir visko turime tik po dar figūruoja kaip pralaidžios ribos. Jos ne tik
atskiria, bet ir jungia miestą su jo apylinkėmis.
vieną egzempliorių.
Tarkime, Nechomei ir Meilechui nekyla sunkumų
Sostinė vėl šaukia:
– Aš jau nebe provincija, negaliu pasisiūti skry- persikelti į Vilijampolę ar Aleksotą. O fragmentu
likusiame to paties autoriaus romane „Lietuvoje“
bėlaitės iš pavyzdžio!
(jid. „In der Lite“) vaizduojamas prie Nemuno verProvincija atrėžia:
– Bažnyčioje skrybėlaitės nereikia, o žydas dantis intensyvus gyvenimas byloja apie laisvai
nenusidės įstatymams, jeigu prisidengs galvą ir vykstančią komunikaciją su pasauliu: uoste stovi
rankomis. Juk turime poną Heimaną – jo rankos iš Klaipėdos atvykę laivai, krantine rūkydamas cigarą vaikštinėja grūdų pirklys vokietis, barža atplukdo
visoje provincijoje didžiausios.
žmones ir gyvulius (Zingman, 1921, p. 39).
(ten pat, p. 281-282)
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Tačiau vėlesniuose tekstuose upės netenka
jungiamosios funkcijos ir virsta kone neįveikiamomis. D. Umru apsakyme Jankeliui bėgant per
Vilijampolės tiltą šis tarsi deformuojasi po jo kojomis, ne padėdamas, o atvirkščiai, trukdydamas
pasiekti kitą krantą: „Tiltas kažkaip neįprastai
ištįso ir pasidarė ilgas. Kiti žmonės jam painiojosi ant šaligatvio, ir jis turėjo vis mestis į šalį,
kad jų išvengtų“ (Umru, 1939, 44). E. Heimano
apysakos veikėjui Abraomui Mapu persikėlimas
iš viso atrodo neįmanomas: nuo Neries kranto
žiūrėdamas į savo mokytojo Elinkės Ragolerio
ješivą Vilijampolėje, jis suvokia, kad ji yra „jau
už jo pasaulio ribų“ (Heiman, 1937, p. 22), o į
Aleksotą žvelgiama pro „siaurus, skliautuotus
[kambario] langus“ (ten pat, p. 13), lyg rašytojas
nebegalėtų patekti į savo pamėgtas užnemunės
vietas. Galiausiai miestas apskritai įvardijamas
kaip „siaura sala prie Nemuno ir Vilijos guolių“
(ten pat), taigi yra apjuostas vandenų, kurie,
regis, jį visiškai izoliuoja nuo išorinės aplinkos.
Įdomu, kad Kauno literatūrinio sambūrio „Mir
alein“ manifeste Nemunas lyginamas su mitiniu
Sambatijonu4 (Gotlib, 1930, p. 48).
Taigi po truputį Kaunas netenka jungčių tiek
horizontalioje, tiek, kaip jau užsiminta, vertikalioje plotmėje. Pavyzdžiui, jau ir taip ribotos „senamiesčio-salos“ gatvėmis klaidžiojančiam Mapu
kyla grėsmė ir iš viršaus, ir iš apačios: „virš galvos“
siūbuoja sunkus arkikatedros bazilikos varpas, o
po kojomis kelią nuolat „perbėga“ pilies požemių
atovėros (Heiman, 1937, p. 37). Ne viename tekste
galima stebėti, kaip miesto erdvė tarsi traukiasi,
palikdama vis mažiau judėjimo laisvės ir galiausiai įkalindama lyg spąstuose: „Bėkime iš čia. Už
lango tamsoje plytėjo miestas su užšautais vartais
ir durimis... Kur bėgti?“ (Umru, 1939, p. 33), kalbasi
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Bal Machšovesas 1918 m.
Peterburge. Marko Šagalo
piešinys. Literariše bleter,
1925, Nr. 38, p. 3. Iš Frankfurto
prie Maino JCS universiteto
bibliotekos

D. Umru apsakymo veikėjai Estera ir
Jankelis. „Čia esame visai kaip narve,
negalime išskleisti sparnų! Nėra kur
įsiplasnoti!“ (Glazman, 1938, p. 141), –
Glazmano novelėje sako tapytojas Henechas. Metonimiškai Kauno-kalėjimo
paveikslą dar labiau įtvirtina kūriniuose
dažnai iškylantys maži, žemi, skurdūs
gyvenamieji kambarėliai, grotuoti langai, voratinkliai, tvoros metamas šešėlių
tinklas ir pan.
Vis dėlto, anot kito A. Glazmano
novelės veikėjo rašytojo Heršo, įkalinimo jausena randasi „ne tiek dėl ploto“,
„kiek dėl klimato, nepalankaus Dievo
ieškotojams ir poetams“ (Glazman, 1938,
p. 149). Kas gi lemia tą tarpukario Kauno
„klimatą“, sąlygojantį tokį aklinai uždaro
miesto vaizdinį?
Visų pirma tai jau ankstyvojoje Bal
Machšoveso esė užfiksuota konservatyvi miestiečių mąstysena, nelankstumas,
pasipriešinimas naujovėms. Bet kokie veikėjų
bandymai gyventi miesčioniškų normų neatitinkantį gyvenimą sulaukia apkalbų ir visuotinio
pasmerkimo. Susidaro įspūdis, kad Kaune lyg
provincialiame kaimelyje netrunka plisti paskalos. K. Zingmano romane tokį „kontroliuojantį“
vaidmenį atlieka Meilecho pusseserė, susekusi
savo vedusio giminaičio susitikimus su Nechome,
D. Umru apsakyme – buto šeimininkė ponia Kac,
išsiaiškinusi, kad vaikelio besilaukiantys Estera
ir Jankelis gyvena nesusituokę, o pastarasis dar
yra ir kalėjęs, E. Heimano apsakyme – gatvės
berniūkščiai, bėgantys nuo Mapu kaip nuo
pabaisos, nes „mama sako, kad jis atsivertėlis“
(Heiman, 1937, p. 28). Ryškėja mieste vyraujanti
nepakantumo kitoniškam, netradiciniam, neva
amoraliam gyvenimo būdui atmosfera. Kartu
primygtinis dorovės sergėjimas atsiskleidžia
kaip veidmainiškas: jauną porą iš buto varanti
ponia Kac savo sprendimą motyvuoja moraliniais
principais, tačiau iš tiesų tenori užsidirbti daugiau
pinigų iš kitų nuomininkų.
Varžo ir riboja miestiečių susitelkimas į materialiąsias vertybes, rūpinimasis tik savo asmenine
gerove paminant bet kokį žmoniškumą. Aptariamų kūrinių veikėjai – menininkai, intelektualai,
bohemos atstovai, atskalūnai, svajojantys apie
esminius visuomeninio gyvenimo pokyčius.
Tačiau laikinojoje sostinėje jiems nėra tinkamos
terpės įgyvendinti savo siekius. A. Glazmano
novelės personažas Henechas neįstengia čia
kurti savo „naujojo meno“, negali augti ir rašytojo
Heršo Syrkino talentas, o K. Zingmano romane
minima moderni Žydų teatro studija dar tik
kukliai pradeda savo veiklą. Apskritai tarpukario Kaunas vaizduojamas kaip nuo svarbiausių

pasaulio kultūros reiškinių atsilikusi, kažkur civilizacijos paribiuose įstrigusi erdvė. Geriausiai
tai atsiskleidžia apysakoje apie Mapu: pažangias
idėjas įkūnijantis rašytojas susiduria su kone fanatiškai religingais miesto žydais, jų apkalbomis
ir prietaringa baime, turgaus minios mentalitetu.
Kauno kaip kultūrinės dykvietės įspūdį sustiprina
tekste vartojama laukinės gyvūnijos metaforika:
alkani šunys, varnos, gyvatės, kurmiai, vorai. Taip
pat neapleidžia nuojauta, kad atotrūkį lemia
ne tik vietinių gyventojų konservatyvumas ir
miesčioniškas gyvenimo būdas, bet ir vangūs
kontaktai su kitų šalių žydų diasporomis. Apie
tai užsimenama sambūrio „Mir alein“ manifeste:
jame skundžiamasi dėl geografinės ir politinės
atskirties, rašoma, kad savo kelionių į Rytų Europą metu Kauno literatų neaplankė garsūs žydų
rašytojai (Gotlib, 1930, p. 48). Tai veikiausiai reiktų
sieti su istorinėmis realijomis: dėl diplomatinių
santykių su Lenkija nutraukimo atsiradusių susisiekimo sunkumų.
Prie „kalėjimiškos“ Kauno atmosferos prisideda ir
valstybinė politika. Kiekviename kūrinyje rastume
netiesioginių užuominų, iš kurių galima spręsti,
kad veikėjai yra diskriminuojami arba net persekiojami valdžios institucijų. Pavyzdžiui, K. Zingmano
romane „Ant sraigtinių laiptų“ kaip viena Meilecho bankroto priežasčių minima naujai įsikūrusi
Valstybės spaustuvė, neva atėmusi iš jo geriausius
užsakymus (Zingman, 1926, p. 113). Ano meto kontekste tai reikėtų suprasti kaip nuorodą į tarpukario
Lietuvoje kurtas stambias akcines ir kooperacines
bendroves, kuriomis siekta susilpninti kitataučių
verslininkų pozicijas (plg. Vaskela, 2002, p. 181).
Savo ruožtu D. Umru apsakyme regime susidorojimo su kitaminčiu atvejį. Jankeliui išdaužus savo
nuomojamo kambario langą, atvykusi policija
elgiasi visiškai neadekvačiai: „Plėšė tapetus nuo
sienų ir lentas iš grindų. Kiekviena knygelė ir prirašytas popierėlis buvo atidedami į šalį“ (Umru,
1939, p. 200). Iš to galima numanyti, kad jis buvo
įsitraukęs į komunistų ar kokio kito tuometinės
valdžios persekiojamo kairiųjų judėjimo veiklą.
Dar subtilesnė užuomina į valstybinę prievartą
pateikiama apysakoje „Avromas Mapu“: čia
tepaminimas rašytojui brangaus jo romano
„Vizionieriai“ pavadinimas (Heiman, 1937, p. 20).
Šį Mapu kūrinį uždraudė caro cenzūra, o vėliau
beveik visas jo rankraštis dingo... Tokie daugmaž
ir yra miesto „klimato“, dėl kurio veikėjai jaučiasi
lyg dūstantys ankštoje patalpoje, besipainiojantys voratinklyje ar tinkle, nerandantys išėjimo iš
klaidaus labirinto, potėpiai..
Aleksotas kaip alternatyvi erdvė
Kadangi daugumos aptariamų kūrinių protagonistai yra menininkai (išimtį sudaro tik D. Umru
apsakymas, kuriame vaizduojama jauna darbininkų pora), ne vienam iš jų atsvara slegiančiai
Kauno tikrovei tampa kūryba: spaustuvininkas
Meilechas rašo dienoraštį, poetė Rochelė Zilber
kuria „idiliškas legendas“, N. I. Gotlibo poemos
lyrinis „aš“ vienintelį išsigelbėjimą mato „naujoje dainoje“ (Gotlib, 1929, p. 26). Kaip dar viena
alternatyva provincialiai atmosferai iškyla emigracija: vykstama arba svajojama vykti į stambius
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Europos kultūros centrus (Berlyną, Paryžių), taip
pat – ideologiškai artimas šalis (Palestiną, sovietų
Rusiją). Tačiau, jei vis dėlto liktume Kauno ribose,
pamatytume, kad vienintelė jidiš literatūroje
teigiamai konotuota laikinosios sostinės erdvė
yra Aleksotas.
Viena vertus, tai nulemia jo geografinė padėtis. Aleksotas yra už upės, o tai reikštų – ir už
neigiamai įprasminto miesto ribos. Taigi, kai tik
norima bent trumpam išsivaduoti iš Kauno tikrovės, keliamasi per Nemuną arba Nerį. K. Zingmano
romano veikėjai važiuoja pasivažinėti į Aleksotą
ir Vilijampolę, t. y. ten, „kur gatvės yra laukai, kaimynai – miškai, palydovai – žvaigždės“, kur nėra
žmogaus sielą įkalinančių „siaurų gatvių, mažų
namų“, (Zingman, 1926, 76, 77). Upės tarsi padalija
laikinąją sostinę į materialiąją (miesto) ir dvasinę
(užmiesčio, gamtos) sferas.
Kitaip nei Vilijampolė, Aleksotas turi ir dar
vieną bruožą – jis įsikūręs ant kalvų ir todėl yra
aukščiau negu miesto centras. Kitaip tariant, jidiš
literatūroje ši tarpukario Kauno dalis pasirodo kaip
bene vienintelė vertikalę turinti erdvė. V. Mykolaičio-Putino romane ta ašis atsiskleidžia Liudui
Vasariui žvelgiant nuo Aleksoto šlaito žemyn (plg.
Šeina, 2014, p. 114), o čia ją ryškiausiai įprasmina į
Linksmadvario kalną kylantys „sraigtiniai laiptai“.
„Ant sraigtinių laiptų“ pavadintas ir K. Zingmano
romanas, jie yra viso kūrinio leitmotyvas bei
apibendrinantis simbolis. Tai – daugiau negu tik
slapta įsimylėjėlių susitikimo vieta. Nechomės ir
Meilecho ryšys nekonvencionalus. Nors artimiausia aplinka jį vertina kaip vyro neištikimybę, šis
santykis galiausiai atsiskleidžia ne kaip romantiška meilė, o kaip dviejų utopistų, svajojančių apie
„naująją žmoniją“, draugystė. Tad ir į Aleksotą
vedantys laiptai laikytini svaiginamai aukštų
idealų metafora. Jais lipant galima išsivaduoti
iš pražūtingo miesto gniaužtų. Sąmonės krizės
ištikto Meilecho fantazijose „sraigtiniai laiptai“
iškyla kaip jungtis tarp dviejų pasaulių (apačios
ir viršaus, miesto ir gamtos, apoloniškojo ir dionisiškojo prado, racionalumo ir beprotystės), kaip
žmogaus dvasinio virsmo vieta, o kraštovaizdis
įgauna ekspresionistinį koloritą:
– Štai taip, štai taip, dar laiptelį, dar laiptelį.
Sraigtiniai laiptai ne tokie jau aukšti. Nori atgal?
Ne, negalima? Pargriuvai. Matai, kaip blykčioja
žvaigždės? Matai, kaip iš mudviejų atsiranda
žmogus, žmogus su sparnais. Mums jau nereikia
šliaužti, mes skrendam... Viršuje... A? Bijai nugarmėti bedugnėn? Laikykis mano sparnų. Ne diena,
ne naktis, šviesu, niūri prieblanda, kažkokia juoda
šviesa. Nematai? Nematai mėlynų medžių miško?
Žalios šakos, matai, upė raudona, raudona, neik
prie upės, eik į mišką. Eikš, užsidėk sparnus ir ateik
prie sraigtinių laiptų, ateik aukščiau, štai tuoj, tuoj,
mes jau viršuje, viršuje...
(Zingman, 1926, p. 124-125)
Yra ir kitas svarbus aspektas, jidiš literatūroje
Aleksotą įtvirtinantis kaip alternatyvos, nonkonformizmo, modernybės erdvę. Jis susijęs
su vietinių žydų kolektyvine atmintimi. Beveik
kiekviename jidiš tekste apie Kauną (ir aptariamuose literatūriniuose kūriniuose, ir vėlesnėje

memuaristikoje) minima ant Aleksoto kalvos stovėjusi „Mapu pavėsinė“, dar vadinta „Mapu veranda“
arba „Mapu būdele“, kurioje šis XIX a. autorius,
pasaulietinio hebrajų romano pradininkas, mėgęs
rašyti. Panašu, kad greta rabino Icchoko Elchoneno Spektoriaus ir minėto kritiko Bal Machšoveso
A. Mapu buvo tapęs viena svarbiausių žydiškojo
Kauno mito dalimi: nuo 1908 m. veikė A. Mapu
draugijos biblioteka, 1919 m. jo vardu pavadinta
senamiesčio gatvė, 1928 m. pasirodė semitologo
Nachmano Šapiros studija „Kaunietis A. Mapu,
jo gyvenimas ir kūryba“, 1937 m. atskira knygele
išleista čia aptarta E. Heimano apysaka. Nesunku
numanyti, kodėl laikinosios sostinės jidiš literatūroje atgarsio sulaukė būtent A. Mapu, o ne kitos dvi
minėtos iškilios asmenybės. Vargu ar sekuliarius
modernizmo autorius, siekusius atsiriboti nuo religinės tradicijos, galėjo sudominti rabino figūra.
Savo ruožtu kritikas Bal Machšovesas jauniesiems
kūrėjams iš tiesų buvo didelis autoritetas, bet jis
mirė tik 1924 m., tad veikiausiai tiesiog „nespėjo“
tapti tarpukario literatūrinio teksto dalimi. O A.
Mapu laikinosios sostinės žydų sąmonėje jau
funkcionavo kaip „atminties vieta“, su juo buvo
nesunku tapatintis: tai – pasaulietinis rašytojas,
siejamas su Apšvietos judėjimu, siekusiu integruoti į žydų kultūrą europinį paveldą, jo romanai
žymi moderniosios hebrajų literatūros pradžią.
Iš esmės tokia buvo ir tarpukario jidiš literatų, laikiusių save Kauno žydų visuomenės avangardu,
programa. Nenuostabu ir tai, kad akcentuojami
ne A. Mapu gimtieji namai Vilijampolėje, o būtent
su jo atsiskyrėlišku ir novatorišku rašymu siejama
vieta Aleksote. Vilijampolė tarpukario jidiš literatūrinėje vaizduotėje įsitvirtino kaip konservatyvi
religinės tradicijos, bendruomeninio štetlo, vaikystės erdvė, vėliau – kaip skurdus darbininkų
kvartalas. Aleksotas tapo jos simboline priešybe.
Pabaigoje reikėtų pastebėti, kad Kauno vaizdinys tarpukario jidiš literatūroje nėra statiškas – net
ir per tokį trumpą laikotarpį čia reiškiamas santykis
su laikinąja sostine kinta ir anaiptol ne į teigiamą
pusę: miesto paveikslas darosi vis niūresnis. Viena
vertus, tam galėjo turėti įtakos istorinis kontekstas: tuo metu vykę spartūs modernizacijos
ir urbanizacijos procesai, žydų autonomijos
panaikinimas, po 1926 m. perversmo įsigalėjęs
autoritarinis režimas, Pasaulinės ekonominės krizės padariniai, hitlerinės Vokietijos grėsmė ir kt.
Antra vertus, literatūrinę Kauno transformaciją
padiktavo modernėjanti žydų rašytojų sąmonė.
Svetimo miesto, miesto-kalėjimo, nuodėmingo
ar pražūtingo miesto įvaizdžiai būdingi visai
vadinamajai didmiesčio literatūrai, nepriklausomai nuo to, ar vaizduojamas Berlynas (Alfredas
Döblinas), ar Paryžius (Raineris Maria Rilke), ar
Venecija (Thomas Mannas). Modernistams miestas kėlė ne tik susižavėjimą, bet tapo ir populiariu
gyvenamos epochos blogybių simboliu.
Todėl nevertėtų nustebti ir dėl gausių Kauno
vaizduosenos paralelių tarpukario lietuvių ir jidiš
literatūrose. Veikiami tos pačios geografinės
erdvės, gal ir ne visai vienodų, bet susisiekiančių politinių, socialinių, kultūrinių kontekstų,
lietuvių bei žydų autoriai skirtingomis kalbomis
formulavo labai panašų literatūrinį atsaką į gyvenamą tikrovę. Tokių analogijų, palyginę aptartus
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tekstus su V. Šeinos monografijoje įvardytais
laikinosios sostinės vaizduosenos ypatumais
lietuvių literatūroje, rastume apsčiai.
Įvairių vieno miesto kultūrų sampynų fenomeną yra atskleidęs ne vienas mokslininkas: austrų
kultūros istorikas Moritzas Csáky šiuo aspektu
tyrinėjo Vieną ir kitus Centrinės Europos miestus,
literatūrologas Mindaugas Kvietkauskas – Vilnių.
Tačiau tai buvo būdinga ne tik tradiciškai daugiakultūriškumu garsėjantiems metropoliams, bet
ir „lietuviškajam“ Kaunui. Galbūt dėmesingumas
sąskambiams tarp įvairių vietos kultūrų padėtų
išvengti dažnai vienpusio laikinosios sostinės
istorijos vertinimo ir skatintų miestą atsiskleisti
visa jėga.

Rašytojo
Abraomo Mapu
pamėgta „pavėsinė“
Aleksote. Iš Yad
Vašem skaitmeninės
kolekcijos (už
nuorodą į šaltinį
dėkoju istorikui
Arvydui Pakštaliui)
Jidiš kalbos žodžiai čia perteikti lietuviškais rašmenimis,
orientuojantis į standartinį jidiš tarimą. Citatų vertimai iš
jidiš kalbos – straipsnio autorės.
Judaistinėje tradicijoje – Dievo reiškimasis pasaulyje, jo buvimas kartu su žydų tauta.
2
Sinagogų pavadinimai.
3
Žydų darbininkų sąjungos „Bund“ narys.
4
Anot vienos legendos versijos, ši upė šešias savaitės dienas tekėdavusi nepaprastai galinga srove ir tik
per šabą, būtent tada, kai religiniai įstatymai draudžia
žydams keliauti, nurimdavusi. Kitaip tariant, per ją iš
principo buvę neįmanoma persikelti.
1
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Sugrįžo, kad išvyktų, arba
proga plačiau pasvarstyti
Atkelta iš 3 p.

nerodant publikai veidų su akivaizdaus tokios
ar kitokios muzikos nepriėmimo išraiška. Kažkas sakė, kad simfoninio orkestro jėga – kai visi
atlikėjai labai skirtingi, tačiau įvairovę pateikia
siekdami vienybės, susitelkimo, dėl vienintelio
tikslo – įtikinti susirinkusiuosius tuo, kuo įtikėjo
patys. Gerai, kad įtikėjo, blogai – jog tik dalinai.
Kad scenoje negalima meluoti, įrodė visa antroji koncerto dalis, kurios kokybė aiškiai leidosi
žemyn. Gražu ir taip, tik ne koncerte, kurio programą dirigentė sudarė viską apgalvojusi – pradžioje
sudėtingiausias, daugiausia dėmesio ir pastangų
reikalaujantis kūrinys, paskui – pertrauka, tuomet – smagi, aiški ir gerai sumeistrauta simfonija
ir galiausiai – finalas su klasikine popmuzika:
Ferenco Liszto 1-uoju koncertu fortepijonui Esdur. Juk kiekviena šio kūrinio tema melomanų
ausyse skamba vos jas priminus. Suardžiusi ilgo
pasiruošimo startui tradiciją M. Gražinytė-Tyla pradėjo Kristinos Vasiliauskaitės kūrinį vos pasiekusi
dirigento pultą – vienu mostu, visai nepaisydama,
kad salėje dar nenutilo klausytojų pokalbiai, o
orkestro muzikantai neskubėdami įsitaiso kėdėse.
Tokia pradžia, kai dirigentas nedelsdamas pradeda
muzikuoti, seniai matyta mūsų salėse. O tai vis ko
nors žvalgomasi, tikrinama, ar visi savo vietose,
ar jau atverstos natos, ar muzikantai mato, jog
dirigentas jau kurį laiką stovi prieš juos. Tuomet
laukiama, kol nutils salė – juk pertraukos per
trumpos svarbiems pokalbiams, kuriems muzika
visuomet kliudo. Ir tik kai po kelių minučių viskas
nutyla, pradedama. Pamenu maestro Jono Aleksos koncertus. Jis į sceną visuomet tarsi bėgte
įbėgdavo, ir muzika suskambėdavo iš karto. Visi
muzikantai žinojo, kad jokių pauzių nebus. Gal toji
netikėta pradžia, o gal ir neišsisklaidęs nuovargis
po pirmos dalies paženklino ir „Simfonetės“ charakterį bei nuotaikas.
Tarkime kelis žodžius apie kūrinį. Juk šiais laikais
retai kalbama apie muziką. Svarbiau „apkalbėti“
atlikėjus, jų drabužius, aptarti kokią pikantišką jų
gyvenimo detalę. Kai muzika visiškai pradingo iš
TV muzikinių projektų turinio, kai ją pakeitė reginys, toks netikęs požiūris į garsą įsigali ir koncertų
salėse. Publika labiau žiūri, nei klauso. Girdėjimo
kultūra sumenko, net muzikantai retai kada kalbasi apie pačią muziką, ypač jei jų atlyginimai maži.
Taigi K. Vasiliauskaitės 1980 m. sukurta keturių
dalių „Simfonetė“ verta pačių geriausių žodžių.
Pirmiausia pagirtina jos nuotaika, sukuriama ne
iliustratyviomis, o akustinėmis, instrumentinėmis
spalvomis, kontrastais. Kūrinyje yra kiek uvertiūrai
artimų užuominų, tačiau juk ir autorė šio opuso
nevadina simfonija. Skoningai, netiesmukai įpintos lietuvių liaudies intonacijos tęsia jos profesoriaus Eduardo Balsio ugdytą lietuviškos muzikos
demokratiškumo ir atpažįstamumo sintezę. Esame
labai maža, dabar jau greitai garuojanti tauta,
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todėl turime, o gal ir privalome
išsaugoti savitą muzikinį kalbėjimą, kuris, kaip pastebiu, būtent
dėl šių savybių labai vertinamas
už krašto ribų. Kukli gyvenime ir
stipri kūryboje K. Vasiliauskaitė
galėtų būti dažniau prisimenama,
ypač žinant jos santūrų modernizmą ir pozityvų žvilgsnį į dabartį.
Kūrinys atlaikė moralinės senat
vės grėsmę ir koncerte sulaukė
pelnytų ovacijų.
Dabar jau galime prabilti ir apie
interpretaciją. Dirigentės bandymai išjudinti, pradžiuginti orkestrą
tai pasisekdavo, tai ne. Vis stigo
gyvumo, azarto, šmaikštumo,
energijos. Garsūs timpanų dūžiai kiek budino,
tačiau ir gąsdino, nes buvo per garsūs tokiai
muzikai. Puikus kūrinys su nepaprastai žaviais
soliniais inkliuzais – puiki proga atsiskleisti orkestro pūtikams, deja, jie gerai sugrojo natas,
bet, kaip sakė rašytojas Juozapas Albinas Herbačiauskas„muziką reikia groti ne iš natų“. Labai stigo
individualumo (kaip ir pirmosios dalies varinių
pučiamųjų stereofoniniame prologe). Atsiskleidė
dar viena mūsų orkestro bėda – baimė groti po
vieną. Grojant garsiesiems pasaulio orkestrams
regi, kaip tokiuose epizoduose muzikantai tiesiog
mėgaujasi galimybe atlikti solo, parodyti savo
muzikalumą, kūrinio suvokimą. Dažnai tokiais
atvejais dirigentai jiems net nediriguoja, nekliudo išsisakyti. Tikriausiai mūsų orkestrui tai sunku
pasiekti, kai nuolatinis vadovas yra, o nuolatinio
dirigento – ne. Vadovas (tiksliau – direktorius)
gali suorganizuoti koncertinį turą, įrašų sesijas,
didžiuotis akompanuojančio orkestro titulu (tai
irgi labai svarbi orkestro gyvybės palaikymo
funkcija), nominacijomis jungtiniuose projektuose, tačiau to maža. Pratybų stoka sukėlė ir kelis
rimtus, pavojingus momentus – beveik prarasta
darna kiek greitesnio tempo epizoduose. Labai
rėžė ausį keistas orkestro instrumentų derinimas.
Nemanau, kad taip buvo autorės sumanyta.
– Ponai, taip akompanuoti negalima! – sušuko
konservatoriją baigusi ir ten dirbanti valytoja po
studentų koncerto, kurį ji, šluotą ir kibirą palikusi
koridoriuje, išklausė su didžiausiu dėmesiu. Ir
buvo teisi, kaip ir tasai stalius keista pavarde
Proškus, dirbęs pokariniame Kauno jaunojo
žiūrovo teatre ir neklystamai vertindavęs būsimų
premjerų meninį lygį. Prisiminiau šiuos nutikimus
klausydamas F. Liszto Koncertą fortepijonui ir
orkestrui. Žavus, saikingas ir emociškai skaidrus,
1849 m. užbaigtas romantinis kūrinys yra tarsi
saldainis pianistams, orkestrui ir klausytojams. Tik
mokėk „paduoti“. Ar pabudę po K. Vasiliauskaitės
„Simfonetės“, ar dar kokių paslaptingų jausmų

vedami, mūsų orkestro muzikantai užtaisė tikrą
„kardų šokį“. Lyriškai išsisakyti nusiteikusiai
pianistei, Hanoverio muzikos, teatro ir medijų
akademijos studentei O. Gražinytei neliko kitos
išeities – teko forsuoti garsą, pasažus groti iš peties,
o ramios muzikos epizodus skubinti, nes tuomet
visiškai suirtų kūrinio konstrukcija ir tempų logika.
Nežinau, kiek prie to triukšmo prisidėjo dirigentė,
tačiau visos iš salės matytos jos pastangos (gal jų
galėjo būti daugiau?) žlugdavo, kai tik prabildavo
timpanai. Taip, F. Liszto muzikoje yra bravūros,
tačiau vyraujantis romantiškas stilius gerokai skiriasi
nuo L. van Beethoveno ar A. Brucknerio energijos.
F. Liszto muzika labai privati, skausminga, heroika
kamerinė ir fortepijoniniai pasažai tėra fonas
kažkam, kas visuomet lieka kiek paslaptyje. Tarsi
būtume rūke, kuriame slepiasi mums pažįstami
žmonės ir daiktai, o kai rūkas išsisklaido, pasirodo,
jų ten nėra. Tuomet atsiveria dvasiniai peizažai,
sodrios jausmų erdvės. Kaip visa tai perteikti?
Triukšmu, sočiu skambėjimu? F. Liszto forte visai
kitoks nei A. Pärto ar K. Vasiliauskaitės kūriniuose.
Tad iškyla dar viena, gal jau paskutinė tą
vakarą pastebėta, vis atsikartojanti orkestro
bėda – adekvačios kūrinio stiliui potėpio pa
jautos, gebėjimų per trumputę pertraukėlę tarp
kompozicijų persiorientuoti, susivokti stygius. Vėl
pakišo koją pratybų, o gal ir orkestro muzikavimo
kultūros stoka. Tiesa, klausytojai, kaip jau tapo
įprasta, po koncerto vieningai pašoko iš savo
vietų (vadinu tai „nutirpusių kojų mankšta“),
smagindamiesi šaukė ir vaitojo visokiausiais
džiaugsmo šūksmais. Teisingai , koncertas iš esmės
buvo puikus ir nėra ko man čia kabinėtis. Tiesiog,
kaip dar kiek išmanantis muziką, pasidalijau
įspūdžiais ir abejonėmis, kurie kyla po kiekvieno
viešo renginio, įskaitant ir mano paties. Gaila,
kad mūsų muzikos kritikai tokie pat baugūs,
kaip ir tie solines melodijas griežiantys orkestrų
muzikantai. O juk lietuvių kalba ganėtinai
turtinga, kad neįžeisdami pasakytume viską, ką
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Projektas iš šono

Anisho Kapooro skulptūra „Marsas“ Tate muziejuje Londone.

vieni apie kitus galvojame.
Taigi įvykęs neeilinis koncertas mane paskatino
plačiau pakalbėti apie Kaunui labai reikalingo
simfoninio orkestro dabartinę būklę ir pasamprotauti apie jo ateitį. Receptai gali būti įvairūs, tačiau
viena akivaizdu – be kasdien su orkestru dirbančio
vyriausiojo dirigento, kuriam turėtų būti suteiktos
ir meno vadovo teisės, kolektyvo laukia toks pats
likimas, kaip kažkada garsaus ir įtakingo Sauliaus
Sondeckio įkurto Lietuvos kamerinio orkestro,
vis dar griežiančio po garbingos Nacionalinės filharmonijos skliautais. Pastaruoju metu Lietuvoje
užaugo, sunoko gražus jaunų, savitų ir stiprių
profesionalių dirigentų derlius. Deja, vis dar
tikime, kad pašaliečiai mūsų veiklai suteiks kažkokios egzotikos ar išskirtinumo. Užtektinai tokių
prisižiūrime dailės galerijose. Kažkas juokais yra
pasakęs, kad „lietuviai emigruoja ne iš Lietuvos,
o nuo lietuvių“. Esame pabrėžtinai nepalankūs
saviesiems, vis abejojame jų gebėjimais. Vargu
ar festivalis „Sugrįžimai“ ką pakeis – lietuviai iš
užsienių grįžta, bet tik tam, kad dieną čia paviešėję vėl išvyktų. Netikiu tais, kurie sako, kad
Lietuvoje nėra gerų dirigentų ir tik čia dirbantys
kviestiniai menininkai gali garsinti Lietuvą, nes
jie gi užsieniečiai. Gal ir taip, tačiau tuomet tie
terminuotais kontraktais susaistyti vadovai turi
gyventi čia ir nuolatos būti su jiems patikėtais
kolektyvais. Tada ir recenzijos bus trumpesnės ir
ne apie tai, o apie meną, kurį vis dar išmanome.
Ir dar. Akivaizdu, kad mūsų filharmonijai verkiant reikia naujo koncertinio rojalio. Pamaniau:
vien baikerių švenčių aukų pakaktų sėkmingos
rinkliavos pradžiai, ir – esu tikras – netrukus turėtume mieste bent vieną teisingą fortepijoną.
Žinoma, tai ne motociklas, tačiau irgi juodas, su
pedalais, stipriu garsu ir pabrėžtinai ekologiškas.

Stebėdamas, kaip brandinama Kauno – Europos
kultūros sostinės idėja, siūlau alternatyvą, kuri man
atrodo taip:
Kaunas – Lietuvos širdis Europos kūne;
Kaunas – moderniosios kultūros oazė tarpukaryje;
Kaunas – pirklyba ir karyba;
Kaunas – kultūros sutartinė konfliktų eroje;
Kaunas – sporto, švietimo, mokslo, verslo kultūros
taškas;
Kaunas – Čiurlionis, ekologija ir bendruomeniškumas;
Europa – sutemos ir aušra / tęstinė tarptautinė
konferencija.
Visų programų pavadinimai turi būti lietuviški su
vertimais į anglų kalbą.
Jokių abstrakčių pavadinimų (su priešdėliais neo-,
in-, pro-, uno- ir kt.).
Kaunas – kultūra iš čia – ką siūlo šeimininkai,
kultūra į čia – ką atveža svečiai.
Aukštosios kultūros ir saviveiklinių judesių santykis – 75/25.

Kiekviename Kauno teatre turi būti rodomi ne mažiau kaip 2 nacionaliniai veikalai (klasika, modernas)
su vertimais į 4-5 kalbas (ausinės arba bėganti eilutė
žiūrovų krėsluose). Kultūros sostinės emblemą kuria
profesionalai paskelbus konkursą. Kauno oro uostas
pervadinamas M. K. Čiurlionio vardu. Svarbiausiuose
įvažiavimuose į miestą statomi interaktyvūs Vartai.
Steigiama speciali renginio direkcija, kurios veikla
skaidri ir regima miesto piliečiams nuo pirmų veiklos
dienų. Visi atvykusieji turi pajusti, kad LIETUVOJE yra ir
KAUNAS, jis skiriasi nuo kitų Europos miestų.
Gana paiko kosmopolitizmo, bailaus savęs menkinimo ir kultūros vadybos diktato!
Pagarbiai
Giedrius KUPREVIČIUS
P. S. Tai tik vienas iš pasiūlymų, kurio tikslas
išsivaduoti iš stereotipų ir sąstingio, kurie slegia
dabartinius renginio ideologus.

Šventinė„dovana“ Kaunui
Prieš metus pradėta ilgai planuota vieno iš Kauno
simbolių – Laisvės alėjos – atkarpos nuo Mickevičiaus gatvės iki Nepriklausomybės aikštės bei pačios
aikštės rekonstrukcija. Buvo išimta danga, pakeistos
požeminės komunikacijos, ir darbai sustojo. Jau
keletą mėnesių šioje alėjos atkarpoje nieko nevyksta,
miestiečiai maknoja per purvą, nes paaiškėjo, kad
talentingieji rekonstruktoriai, prieš išlupdami senąją
dangą, „pamiršo“ net pagalvoti, kokia gi bus naujoji.
Dabar, kaip rašoma spaudoje, projekto autoriai ginčijasi su rangovais, kokia ji turėtų būti, kiek kainuoti ir
kur jos ieškoti. Prisimenant kaunietiško į metalo laužą
keliaujančio „auksinio“ tualeto istoriją, reikia manyti,
kad ir danga, jei jau nepranoks tualeto ir nebus „platininė“, tai tikrai bent „auksinė“. Tačiau nenuvertinkime
rekonstruktorių gebėjimų – Kovo 11-osios proga jie
paruošė miestui nuostabią „dovaną“. Šventės išvakarėse Nepriklausomybės aikštėje barbariškai sukapotos
sveikutėlės šimtametės liepos, kurios, beje, anksčiau
buvo apkaltos lentomis, nes, matyt, pagal projektą
turėjo būti išsaugotos. Man, kaip ir daugybei įvairaus
amžiaus kauniečių, šie išlakūs medžiai pačioje mylimo
miesto širdyje buvo neatskiriama gyvenimo dalis.
Nesuskaičiuojamą daugybę kartų žiemą ir vasarą
vaikščiota pro juos, karštą dieną sėdėta jų paunksnėje
ir skaityta. Be to, daugybei miestiečių šios liepos buvo
tas įvaizdis, apie kurį taip jautriai kalbėjo Jonas Paulius II: „Pavasario žydėjimu, vasaros branda, rudenio
vaisiais ir žiemos apmirimu medis tarsi atskleidžia
mums gyvybės paslaptį. Todėl žmonės nuo seniausių
laikų vis sugrįždavo prie medžio įvaizdžio, siekdami
išsiaiškinti esminius klausimus savo pačių gyvenime.“
Prieš keletą metų Velykas teko sutikti Pekine. Šiame
dūstančiame nuo smogo mieste nustebino vidury šaligatvių aptverti jau išdžiūvę medžiai su lentelėmis, kad
tai šimtamečiai gamtos paminklai. Matyt, susigriebta,

kad jie verti pagarbos ir visokeriopo tausojimo net ir
praktiniais sumetimais – medžių galingas deguonies
iškvėpimas gelbsti didmiesčių gyventojus nuo astmos, alerginių ligų, teikia pavėsį saulės spinduliams
darantis vis pavojingesniems. Kaunas – ne Pekinas,
kauniečiai, skubantys į Švento arkangelo Mykolo
bažnyčią švęsti didžiojo Velyknakčio gyvybės ir mirties
slėpinio, galėjo „pasigrožėti“ gražuolių liepų lavonais,
o šalia – rūpestingai apkaltais lentomis ir apvyniotais
celofanu geležiniais šviestuvais, kad kuris nors nebūtų
sudaužytas per rekonstrukcijos darbus. Ką gi, vertybės
apibrėžtos – geležies gabalas vertingas, o šimtametis
medis, kuris bet kuriame save gerbiančiame pasaulio
mieste būtų rūpestingai saugomas ir puoselėjamas
ateities kartoms, – ne. Jei Velykų savaitgalis bus saulėtas, kauniečiai vaikščios po Ramybės parką, gėrėsis
grįžtančių paukščių čiulbesiu šimtamečių medžių
šakose ir vargu bau pastebės, kad daugybė tų medžių
jau pažymėti kryžiaus ženklu – jiems paskelbtas mirties nuosprendis. Sako, didelių medžių kirtimo įkainiai
labai aukšti – tai daug pelningesnis verslas nei gatvių
rekonstrukcija ar jų priežiūra.
„Mūsų laikais medis yra iškalbingas veidrodis, atspindintis žmogaus elgseną savo aplinkoje, visoje Kūrinijoje. Mirštantys medžiai yra tarsi nebylūs priekaištai,
įspėjantys, jog yra žmonių, akivaizdžiai nevertinančių
nei gyvybės, nei pačios Kūrinijos, nesuvokiančių šios
dovanos didybės, o tik šaltai apskaičiuojančių naudą
ir pelną. Ir tik pamažėle ryškėja, jog ten, kur miršta
medžiai, galop žūva ir žmonės.“ Tai dar viena Jono
Pauliaus, visą laiką kalbėjusio apie gyvybės ir mirties
kultūrų kovą pasaulyje, mintis. Tad nesakykite, kad
tarp teroro aktų Europos miestuose ir vandalizmo prieš
gamtą aktų Lietuvoje nėra nieko bendra.
Gytis PADEGIMAS
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Gaiva Paprastoji – tai kūrybinis lietuvės menininkės pseudonimas. Kilusi iš garsios Kauno tarpukario
inteligentų šeimos, ji jau senokai gyvena Nyderlanduose. Taip jau atsitiko, kad Gaiva dažnokai grįžta į
Lietuvą su naujų tapybos darbų parodomis, o paskutinį apsilankymą lydėjo ir dvi paskaitos. Nacionaliniame
M. K. Čiurlionio dailės muziejuje klausytojai girdėjo videofilmu „iliustruotą“ pranešimą „Nyderlandų meno
rinkos apžvalga: galerijos, autoriai, tendencijos“, o Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje, atidarant
naujausių kūrinių parodą „Dienoraščiai apie ateitį“, – paskaitą „Odė Olandijos madai“. Visos šios temos
natūraliai liejasi į bendrą menininkės interesų gausą, akivaizdžiai atskleidžia jos pasaulio visapusiškumo
pažinimo siekį ne tik meninėje kūryboje, bet ir kitoje įvairioje veikloje. Deja, greitai ir trumpai aptarti mados
istoriją bei tendencijas, visą šiuolaikinį Olandijos meną ir pačios Gaivos pastaruosius kūrybinius ieškojimus
sunkiai pavyks. Vis dėlto susitinkame pasikalbėti bei paliesti bent keletą svarbiausių briaunų.

– „Nyderlandų kultūros impresijos“ – tai jūsų inicijuotas projektas. Neseniai M. K. Čiurlionio galerijoje
vyko paskaita apie Olandijos meno rinką: galerijas,
autorius, tendencijas. Kita vertus, esate sakiusi, kad
„likimas lėmė Olandiją, šalį, kurioje kultūrinė atmosfera išgyvenimui beveik nepakankama, ir su menu
turima bendro labai mažai kas.“ Kokia iš tiesų ten
kultūrinė situacija?
– Trumpai apie šiuolaikinį meną ar jo situaciją
Olandijoje kalbėti sunku, mano skaityta paskaita
muziejuje užtruko kokias tris valandas, ir vis tiek
nesijaučiu pasakiusi viską, ką galėjau ar norėjau...
Pastaraisiais dešimtmečiais menas – kūrybinio
veiksmo rezultatas – buvo prilygintas saviraiškai,
todėl jį daug lengviau masiškai gaminti ir uždirbti
pinigų iš jo vartojimo – bet kas iš mūsų ne tik
galime, bet ir turime visišką teisę save išreikšti.
O olandų kultūrinėje tradicijoje amato valdymas
menininko profesijoje visada buvo svarbus, jei ne
svarbiausias veiksnys. Apie kokias nors romantines
idėjas jie nesuko sau galvos nei prieš kelis šimtus
metų, nei dabar: meno produkto gaminimas yra
ekonominis veiksmas, o vartojimas – taip pat
investicija.
Dažnas olandas ne tik privalo turėti, bet ir turi
komercinę gyslelę, todėl iš savo kūrybos ir savęs
propagavimo daugelis pragyvena, o likusieji rašo
projektus, kreipiasi į įvairiausius fondus, europines
programas. Seniau mokantieji rašyti ir skaityti gyvenime pasiekdavo daugiau nei beraščiai, o dabar
projektų rašymo srityje ranką atmušę eis toliau ir
gyvens geriau, nei tokio įgūdžio neturintys ar juo
nesinaudojantys žmonės... Sakyčiau, pamažu net
einama link to, kad lėšų pragyventi tikimasi gauti
tiesiog už kultūrinį veiksmą – parodos, festivalio,
instaliacijos ar hepeningo kūrimą, nepaisant galutinio rezultato kokybės, išliekamosios jo vertės ar
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apskritai bent kokio rezultato sukūrimo.
– Aplankote daugelį šalyje rengiamų parodų. Kokias pagrindines tendencijas pastebite, kuo domisi,
kaip save išreiškia šiuolaikiniai menininkai? Ar Olandijoje aktyvus kūrybingas „buvimas“, menininkų
bendruomenės, spontaniški, netradiciniai renginiai?
– Iš to, ką jau sakiau, galima suprasti, kad kultūrinio judėjimo šalyje yra gana daug, tačiau jo
rezultatų poveikis nėra labai pastebimas. Gaila,
tačiau užaugusi karta, kuriai tokia situacija yra
normali, šie jauni žmonės nelabai turi su kuo ją
palyginti, o ir tai daryti visuomenė, gyvenimo
būdas neskatina. Jiems viskas gerai taip, kaip yra,
nieko netrūksta... Iš kitos pusės, mes įpratę kalbėti apie viso meno likimą, o kiekvienas kūrėjas
labiausiai susirūpinęs dėl savo galimybės išgyventi
iš meno – jeigu jam tai pavyksta, manoma, kad
viskas gerai, to pakanka. Kad menas yra visiems,
kad galima gyventi gana skurdžiai, bet kultūringai,
Nyderlanduose tarsi niekas nėra girdėjęs: kas
neturi pinigų, tas dirba; kas turi – „kultūrinasi“.
Na, turiu galvoje, visus tuos potencialius pirkėjus,
investuotojus arba kuriančiuosius savo vardo žinomumą (tiksliau, bijančiuosius, kad nepamirštų
jų egzistavimo, jei praleis bent vieną atidarymą).
Galerijos dažnai įsteigtos tokiose vietose, kurių
nežinodamas šiaip niekada nerasi ir neužeisi. Į
tokias atsitiktiniai žmonės iš gatvės ir neužsuka...
Muziejai, meno mugės pilni pensininkų, kurie turi
pakankamai lėšų ir laisvo laiko. Moksleivių klasės
irgi vedžiojamos į muziejus, tačiau dažnam tai
būna pirmas ir paskutinis tiesioginis susidūrimas
su menu gyvenime. Meno akademijų studentai,
ypač didžiuosiuose miestuose, kvailioja, užsiima
meno revoliucijomis ar panašiais dalykais – įsivaizduoja kažin ką darantys, o šalimais gyvenantys
kaimynai to net nepastebi. Visuomenės interesai

labai skirtingi.
– Teigėte, kad meną gerokai veikia rinka, finansiniai lūkesčiai. Ar tai reiškia, kad daugelis pataikauja
žiūrovų, potencialių pirkėjų skoniui? Kokių bruožų
įgauna tokia kūryba?
– Jei pastebi stiprių, įspūdingų šiuolaikinių kūrinių, dažniausiai jie būna sukurti vyresnės kartos
menininkų. Nes tai, ką daro dauguma jaunimo, gali
net juoką sukelti – vyrauja noras lengvai ir greitai
išsiskirti, būti pastebėtam pigiais triukais: jų akyse
vyresnieji turbūt atrodo kvaili, nes patys tokių
„naujumų“ nesugalvoja. O tai, kad svarbu sukurti
ką nors gero, nebūtinai naujo, matyt, suprantama
vėliau. Festivalyje, skirtame jauniems talentams
atrasti ir propaguoti, šiais metais nieko ypatingo,
deja, nepastebėjau. Keista, kai dabar jaunimu vadinami žmonės iki kokių 35 ar net 40 metų amžiaus.
Kita vertus, yra daug menininkų, kurie neturi
jokio specialaus išsilavinimo, bet įpusėjus gyvenimui staiga pakeitė profesiją, tapo fotografais,
medijų meno kūrėjais – matyt, turėjo idėjų, pastebėjo tam tikrų tendencijų, visuomenės poreikių,
jautė sukauptą gyvenimo ir patirties potencialą,
kurį panoro panaudoti. Žinoma, „aukštojo meno“
rinka labai apsaugota, čia kūrinius perka valstybė,
muziejai ir turtingos firmos savo kolekcijoms, į ją
atsitiktiniai menininkai nepatenka. Tačiau pakanka galerijų, vis dar dirbančių su tokiais autoriais.
Žinoma, netrukus atsiranda ir pamėgdžiotojų,
tiražuotojų, kopijuotojų, netgi falsifikuotojų, nes
idėjų turi toli gražu ne visi, o pinigus myli daugelis... Olandijoje gyvena 17 milijonų žmonių, tad joje
daug įvairovės – deja, tam tikros dalies galerijų
savininkai turi daugiau supratimo apie komerciją
nei apie meną. Su menu susiduria minimaliai,
ima kūrinius iš didmeninės prekybos sandėlių,
komisiniais pagrindais, vertindami pagal tai, ar
pavyks sėkmingai „iškišti“ tokiam pat apie meną
nenusimanančiam pirkėjui. Taip parduodami ir
protiškai neįgalių ar nuo narkotikų priklausomybės besigydančių, benamių ir panašių meno
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„kūrėjų“ terapijos rezultatai – kuriamos jų darbų
parduotuvės, galerijos. Žinoma, ir tarp jų pasitaiko
labai įdomių ir gražių dalykų, tačiau aišku, kad
meno žvaigždėmis jie netaps, todėl niekas didelių
sumų už jų darbus nei prašo, nei siūlo...
– Mes jus labiau pažįstame kaip tapytoją, tačiau
pirmoji jūsų įgyta specialybė yra drabužių modeliavimas. Vienai ateljė rankomis siuvote darbus, o tai jau
aukštosios mados požymis. Kokius drabužius kuriate,
kas juose svarbiausia? Kaip jie tampa ne kasdieniu
apdaru, o meno kūriniu?
– Rimtoji drabužių mada Olandijoje iš gatvės
ir daugybės paprastų žmonių gyvenimo išnykusi,
didesnis atotrūkis jau vargu ar gali būti. Gatvės
mada – masinė, pigi, vienoda, paprasta ir prasta.
Geriau apsirengęs žmogus tuoj pat išsiskiria priemiestiniame traukinyje, miesto centre – atrodo
lyg iš kito pasaulio nužengęs. Mat tie, kurie perka
brangius, kokybiškus, dizainerių sukurtus rūbus,
tai daro tam tikrose parduotuvėse, gatvėse,
kvartaluose... Ir traukiniais nevažinėja, gatvėmis
kartu su likusia liaudimi ar turistais nevaikšto – čia
visuomenės susisluoksniavimas turtiniu pagrindu
daug ryškesnis nei Lietuvoje.
Kita vertus, šiuolaikinė rūbų mada Olandijoje
kuriama, nes darbus perka ir kolekcionuoja muziejai. Ir šioje šalyje yra drabužių modeliuotojų,
atitinkančių aukščiausią Paryžiaus lygį – mados
parodos aktyviai lankomos, menininkų pasiekimais didžiuojamasi. Dizainas, tarp jų ir kostiumų,
tapęs savotišku tiltu tarp muziejinio, aukštojo
šiandieninio meno, kurio niekas nesupranta, ir
masių – eilinio lankytojo, kultūros vartotojo.
– Kaune skaitėte paskaitą apie Olandijos madą.
Kokia jos kasdieniai ir meniniai, muziejiniai ypatumai? Kokie specifiniai bruožai įdomūs ir mums?
– Aš pati houte couture nekuriu, paskui nėra jos
nei kur nešioti, nei ką su ja daryti. Meilė madai,
nuolatinis domėjimasis jos atsinaujinimu, pakraipomis, idėjomis, įvaizdžiais man tapęs įpročiu,
sudedamąja gyvenimo dalimi. Viena vertus, ji
pasireiškia kaip mano pačios stilius ir noras matyti
bendrą vaizdą, grąžinti madą į jai priderantį kontekstą (istorinį, socialinį, psichologinį...), išryškinti
jos keitimąsi, priežastis, ištakas, cikliškumą. Apie
tai ir kalbėjau paskaitoje. Mados raida nėra vienos
krypties, vieno vektoriaus procesas; nauja neišnaikina, neištrina sena visiems laikams. Atvirkščiai –
mada greičiau yra tinklinė struktūra, kurioje vienos
ar kitos jungtys kuriam laikui nubunda ir ima plėtotis, o kitos laikinai nutyla, užmiega, bet tik tam,
kad kada nors vėl pabustų. Čia niekas iš niekur

neatsiranda ir neprapuola nepalikdamas
ženklų, kuriuos, jei
tik žinai, kur žiūrėti,
būtinai pastebėsi.
Olandai, beje, rodo
puikų pavyzdį, kaip
didžiuotis viskuo, kas
sava: apie trūkumus,
silpnesnes sritis, kokį
nors vienpusiškumo
kompensavimą čia
net nešnekama. Pastebimos tik stipriosios
praeities ypatybės,
dabarties – viskas yra
Hollandse glorie.
– Mada šiais laikais
analizuojama pačiais
įvairiausiais aspektais
– kaip psichologinių, socialinių, mentalinių požymių
atspindys. Koks požiūris į aprangą jums svarbiausias,
ką iš jos išskaitote?
– Seniai pastebėjau, jog batsiuvio be batų ar
siuvėjo be kelnių mentalitetas dažnai pasitaiko
tarp profesionalų ne todėl, kad jie neturi laiko sau,
nori uždirbti visus pasaulio pinigus ar neatsigina
klientų. Jie tiesiog rimtai nepriima savo profesijos
atstovų gaminamų statuso simbolių, garsių vardų
ar firmų reikšmės. Klientai mato madą iš išorės,
pavyzdžiui, tiki Dioro šventumu ar Ferrari suteikiamu įvaizdžiu, o drabužių modeliuotojas (ar,
tarkim, automobilininkai profesionalai) situaciją
regi iš vidaus, pažįsta jos virtuvę – kaip ir kam
viskas padaroma – ir pats ją naudoja. Tuomet
negali viso to rimtai priimti, jam nėra „šventųjų
karvių“ – greičiau jaučiasi lyg žaidėjas, magas,
manipuliatorius... Aktorius, jei reikia.
Todėl ir man apranga dažniausiai yra vienoks
ar kitoks konkrečiai progai „prisimatuotas“
vaidmuo – nelygu nuotaika, aplinkybės, net
publikos lūkesčiai. Tai nesusiję su mano kelionėmis į Lietuvą. Olandijoje taip pat buvo visą
laiką – bendrame gatvės praeivių fone mane
iš karto išskiria kaip Rytų Europos tipažą, nepamatyta niekur nepraeinu. Pamaniau, jei jau taip
yra, jei į mane vis tiek visada žiūrima, aš bent
jau parodysiu, kas jiems gali būti keista, įdomu...
Būna, gatvėje prieina, sustabdo įvairūs žmonės,
kad pasakytų, jog jiems labai graži mano apranga, patinka, kaip atrodau. Lietuvoje tokių kaip aš
yra gerokai daugiau – logiška, čia mūsų gimtinė.
Galime tuo didžiuotis...
– Dažnas jūsų apsilankymas Lie
tuvoje susijęs su paroda. Šį kartą
Kaune pristatyti „Dienoraščiai apie
ateitį“. Regis, jums labai rūpi fiksuoti
bėgantį laiką, įvykius ne tik kamera,
fotografuojant, bet ir drobėje? Matyti, grožėtis aplink esančiais dalykais
svarbiau nei naršyti savyje?
– Atidarant parodą Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje Rimantė
Tamoliūnienė, pristatydama mano
darbus, labai įdomiai pastebėjo,
jog dienoraščių rašymas apie ateitį
yra visiškai realus ir įmanomas, tai
ne šiaip žodžių žaismas. Žurnalistė

Irena Vitkauskienė mano darbus taikliai įvardijo
kaip paveikslus-mįsles. Gal žiūrovams jie tikrai yra
mįslės ta prasme, jog aš juose, remdamasi savo
nuomone, intuicija, stengiuosi nutapyti tai, ko
pasaulyje trūksta, ką prarandame, esame pametę ar pamiršę... Bandau vėl subalansuoti pasaulį,
suteikti jam harmonijos bent jau savo kūriniuose,
jei to negaliu padaryti realybėje. Kas žino, galbūt
to net ir užtenka?
Gal užtenka, kad bent vienas iš mūsų primintų senus, nevartojamus simbolius, užmirštas jų
reikšmes? Mūsų ateičiai skirtus legendų ir mitų
pažadus, kurie nesipildo, nes niekas to nereikalauja. Nepašaukia, nepažadina to, kas užmigę?..
Ateitį sau kuriamės arba be jos dejuojam, jei
nesusikūrėm. Net nereikia būti menininku, kad
tai suprastum. Aš ją tapau tokią, kokios norėčiau,
kad turėčiau kur įžengti, tokią, kuri pati trauktų
mane vidun, kviestų būti, gyventi...
– Jūsų kūriniuose aiškus siužetas, istorijos. Jūs
vedate ir rašymo, pasakojimo paskaitas. Ar tie pasakojimai skatina atrasti archetipinius naratyvus,
o gal kreipia link savų, unikalių istorijų, kurios tarsi
konstruoja, atspėja tikrovę?
– Kam nors gal atrodo kitaip, o aš pastebiu, jog
pasaulis, kuriame gyvename, sparčiai praranda
kompleksiškumą, daugiasluoksniškumą, prasmių
įvairovę ir gausą... Nors gal reikėtų sakyti ne „praranda“, gal mes patys naudojamės vis siauresniu
jo spektru – lyg skaitytume tik keletą knygos
puslapių kažkur viduryje. Informacijos netrūksta,
jos greičiausiai net per daug, todėl žmonės nuo
jos užsisklendžia, neperpranta, neapmąsto... Jei
neaprėpiama visuma, jos tarsi ir nėra, ji „išjungiama“, tampa neveikli. Man labai svarbu išlaikyti
kuo daugiau įsisąmonintos pasaulio įvairovės, jos
virsmo, išskleisti visą simbolių, legendų mozaiką. Į
ateitį norisi projektuoti augantį, aktyvų, o ne gęstantį ir prastėjantį pasaulį... Savų unikalių istorijų
lyg ir neturiu daug: labiau stengiuosi sutapti su
kuo didesniu pasaulio kąsniu, ir tada jau – kas ką.
Arba jame išsisklaidysiu, arba jis ims grįžtamajame
judesyje paklusti – panėšėti būtent į tokį, kokį jį
matau ir vaizduoju... Bent jau iš to taško, iš kurio
į jį žiūriu aš.
– Ačiū už pokalbį.
Kalbėjosi Audronė MEŠKAUSKAITĖ
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etvirtis amžiaus tarp
alerijos sienų

Irenos Mikuličiūtės dailės galerija švenčia 25 metų sukaktį.
Menininkų namuose jau veikia šiai progai skirta paroda, o antroji
dar laukia gruodžio mėnesį. Prisiminus praeitį, paaiškėja, jog tuo
metu įsteigta ne tik dailės galerija, bet ir I. Mikuličiūtės vadovaujama
dailės studija. „Tiek galerija, tiek studija yra bendras organizmas –
jos papildo viena kitą“, – prie kavos puodelio pradėjo pokalbį vienos
pirmųjų privačių meno galerijų Lietuvoje savininkė I. MIKULIČIŪTĖ.

Galerijos atidarymas Kaune sietinas su Lietuvos nepriklausomybe – tai buvo
naujų galimybių ir vilčių metas. 1991 m. šalia dailės studijos, kuri gavo Lietuvos
kultūros ir švietimo ministerijos leidimą privačiai veiklai, įsikūrė ir dailės galerija.
Šios idėjos generatoriai tuomet buvo skulptorius Robertas Antinis ir architektas
Eugenijus Miliūnas. Po penkerių metų darbo Lietuvos dailės muziejaus Restauravimo centre menininkė nepabijojo imtis savo veiklos ir už gautą patirtį yra
dėkinga dailėtyrininkui Romualdui
Budriui. „Tais laikais jis iš Vokietijos
vežė Mykolo Žilinsko darbus, ir aš dalyvavau tame procese... Nieko nėra
atsitiktinio“, – pasakojo galerininkė.
Ji neslėpė, jog teko gerokai pakovoti,
įveikti nemažai biurokratinių barjerų,
kad galerija išliktų. Dailės studija,
buvusi Kaune savotišku fenomenu,
deja, neturėjo nuolatinio biudžeto,
ją rėmė žmonių įnašai, programos,
projektai, o visa tai mokė išgyventi, bendrauti, atsakingumo ir principingumo.
„To laikotarpio kūrybinę nuotaiką ir atmosferą eseistas Kęstutis Navakas aprašė
savo „Gero gyvenimo kronikose“. Ją būtina prisiminti, nes tie nuostabūs laikai,
regis, jau negrįžtamai išnyko kartu su komerciniais kioskeliais. Visgi tekstuose
galime atkurti anų laikų realijas, išnykusias kavines, parduotuves, kadaise vykusius
vakarus bei festivalius. Pamenu, kaip K. Navakas aprašė galerijos parodas, kurios
būdavo paslaptingiausios Kaune ir sutraukdavo nieko nežinančias, nesitikinčias,
tačiau viskam pasiryžusias lankytojų minias. Pusė Kauno susirinko atidaryti tapytojo Šniūro parodos. Vienas kitam šnibždėdami pranešė, jog bus ir keptas paršiukas... Poetas rašė, jog Šniūro tapybos darbai ten irgi kabėjo, bet tikrai niekam netrukdė valgyti...“ – prisiminimais dalijosi galerijos įkūrėja. Menininkams, su kuriais
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tuomet bendravo,
svarbiausia buvo tik
kūryba. I. Mikuličiūtė rengė parodas ir
bendradarbiavo su
jau anapilin iškeliavusiais kūrėjais:
Vytautu Povilaičiu,
Vytautu Šeriu, Vytautu Martišiumi, Rimvydu Jankausku-Kampu ir jau minėtu
Raimundu Mikšiu-Šniūru.
Pasiteiravus, ar išsipildė galerininkės vizija, turėta prieš dvidešimt penkerius
metus, I. Mikuličiūtė net nesudvejojo ir patvirtino, jog tikrai taip. Tačiau pridūrė,
kad darbui su vaikais dailės studijoje visgi reikia pašaukimo, kurį ji jaučia turinti.
2011 m. I. Mikuličiūtei suteikta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija
už geriausiai parengtus ir vykdytus vaikų bei jaunimo kultūrinės edukacijos
projektus. Menininkė dalyvavo įvairiose konferencijose ir parengė metodinę
medžiagą, kurią puikiai įvertino profesorius Jonas Gudmonas, menotyrininkė
Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. Nors save laiko kūrybišku žmogumi, mokslo suteiktą teorinį ir struktūrinį suvokimą
labai vertina. „Mano mokslai KTU
Edukologijos fakultete ir bendradarbiavimas su profesoriais
G. Merkiu, P. Jucevičiene, N. Bankauskiene davė daug naujų žinių:
vadybos, mokslinių tyrinėjimų,
filosofijos, istorijos ir t. t. Tai nėra
vien pedagogika, nes edukologija – nuolatinė improvizacija ir
naujų formų paieška“, – mokslų
metus prisiminė I. Mikuličiūtė.
Dailės studijoje vyksta įvairūs
užsiėmimai vaikams – jie lanko
parodas, bendrauja su dailininkais, ruošia savo darbų ekspozicijas. Menininkė su
mažaisiais skaito poeziją, noveles ir bando jas iliustruoti. Šiais metais nuostabūs
vaikų darbai papuošė „XXV tarptautinio jaunųjų muzikų festivalio“ leidinį. Tradicinės išvykos į gamtą piešti augalų suburia ne vien dailės studiją – prisideda ir
įvairios ikimokyklinės įstaigos. Ypatingas yra ir jau 15 metų vykstantis renginys
„Kaunas jazz ant grindinio“, kuris kasmet grojant džiazo muzikai Vienybės aikštėje
suburia vaikus ir kviečia improvizuoti. Dabar vaikų piešinių akcija išsiplėtė ir turi
didelį pasisekimą. Dailės studija bendradarbiauja su J. Vienožinskio menų fakultetu, Kauno technologijos universiteto Edukologijos institutu, Kauno valstybine
filharmonija. Darbai eksponuoti įvairiose erdvėse: Kauno lėlių teatre, Nacionalinia-
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me dramos teatre, Menininkų namuose, Vilniaus parodų rūmuose, Seime. Vaikų
piešiniai ne vieną diplomą pelnė parodose Indijoje, Nigerijoje, Rumunijoje. Šiuo
metu Kauno savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Jaunimo, meno
ir muzikos skyriuje veikia I. Mikuličiūtės dailės studijos 25-mečiui skirta mažųjų
dailininkų kūrybos paroda „Pasaulis vaikų akimis“. Joje – dailės studijos ir lopšelio-darželio „Gintarėlis“ vaikų darbai su Lietuvos istorinių asmenybių portretais,
įdomiausių pasaulio architektūrinių statinių improvizacijomis, madonomis su
kūdikiais pagal Rafaelį ir išskirtiniais Norvegijos peizažais.
Per 25 metus dailės studiją baigė ne viena vaikų karta. Įkūrėją džiugina įdomūs
susitikimai su buvusiais mokiniais, kurie jau patys yra tėvai ir nori savo atžalas
vesti į šią studiją. Tačiau, keičiantis kartoms, keičiasi ir vaikai. I. Mikuličiūtė tvirtina,
kad yra puikių mokinių – smalsių, jautrių, malonių, su kuriais gera bendrauti. Bet
studiją lanko ir emociškai išbalansuoti vaikai. Kaip meno terapeutei tenka dirbti su
tais, kurie auga nepilnose šeimose, kurie ilgisi užsienyje esančių tėvų, kurie grįžę
iš svetur ir panašiai.„Lietuvoje gyvenimas greitai keičiasi, viskas atsispindi ir darbe
su vaikais. Dar ir dabar, nors esu brandaus amžiaus, klausausi džiazo, pati tapau,
dalyvauju pleneruose, konferencijose. Manau, ir vyresnio amžiaus žmogus gali
įsilieti į aktyvų gyvenimą, jį priimti ir atrasti teigiamų, įdomių dalykų, nesusmegti.
Turi būti vaikams įdomus“, – atviravo I. Mikuličiūtė. Menininkei svarbu griauti
stereotipus, o kiekvieno vaiko darbuose matyti, kad jis yra individualus ir neužgožtas aplinkos. „Rodau vaikams įdomiausius šiuolaikinius pastatus. Nepatikėsit,
bet šiandien, kai turim tiek įvairių statinių, nuostabų senamiestį, daugelis vaikų
keliauja į kitas šalis, jei gyvena devynaukštyje, jo popieriaus lape iškyla tas baisus
daugiabutis arba, kaip aš vadinu, ubago troba. Raunu šiuos stereotipus, ir vaikai
popieriaus lape pradeda statyti nuostabius namus. Įdiegiu bent šiek tiek noro
turėti aplink save gražią erdvę. Skatinu gerai mokytis ir kurti nepakartojamus
statinius realybėje“, – pasakojo menininkė.
Savo metodiką I. Mikuličiūtė prilygina kubui, kuris gali visaip vartytis, didėti,
mažėti, keisti spalvas. Taip ir mokymo programa – turi stuburą, apgaubtą daugybės ląstelių, atspalvių ir funkcijų. Menininkė tiki, jog Dievas nori, kad žmogus
su juo bendradarbiautų – kurtų. Kiekvieno prigimtyje yra potencialas ir jį reikia
ugdyti: „Duokime vaikui priemonių ir pamatysime, kad jis pieštuku išreikš tai, ką
nori pasakyti, parodyti. Popieriaus lapas mažam vaikui – tai atsakomybė. Visose
kitose gyvenimo sferose jam pagelbsti tėvai, aplinkiniai, o už baltą popieriaus
lapą, kūrybą atsakingas tik jis pats – daro tai, ką sugalvojo, dėlioja savo mintis.“
Dailės studijoje auga vaikai, o I. Mikuličiūtės dailės galerija yra užauginusi ne
vieną dailininką. Ji kviečia jaunuosius kūrėjus dalyvauti parodose ir pristato menotyrininkams. Pasak galerininkės, bendrame darbe daug ką lemia ir dailininko
asmeninės savybės, nes svarbu susikalbėti, žvelgti viena kryptimi. Taip galerija
užaugino du dailininkus – A. Štelmaną ir R. Averincevą, tačiau visuomet bendradarbiauja tiek su vyresniosios, tiek su jaunosios kartos menininkais. Tai atsispindi
ir sukaktuvinėje galerijos parodoje Kauno menininkų namuose. Skulptorius
R. Antinis joje eksponuoja 2015 m. sukurtą kūrinį „Nuotryna“, kuriame derinamos sunkiai kartu įsivaizduojamos medžiagos: plienas ir silikonas. „Skulptūra
su meno kūriniui būtinu netikėtumu – ji ir statiška, ir mobili tuo pačiu metu,
interaktyvi ir suteikianti žiūrovams galimybę dalyvauti veiksme“, – pasakojo I.
Mikuličiūtė. Pasigėrėti veržlia ritmika ir intensyvia spalva, kuri perteikia šviesią
ir energingą nuotaiką, galima tapytojos Aušros Andziulytės eksponuojamame
diptike „Rytmečio natiurmortas“ (2012 m.). Sigitas Straigis pristato net penkias
2015 m. sukurtas medžio skulptūras: „Riba h-83“, „Globa h-56“, „Veiksmas h-92“,
„Kilimas h-79“, „Ieškojimas h-96“. Parodoje išvysime tris A. Štelmano aliejinės
tapybos darbus:„Substancija“,„Laikrodis su pelenine“ ir„Pokalbis prie peleninės“
(2009 m.), du R. Averincevo paveikslus iš ciklo „Azartiniai žaidimai“ (2015 m.),
kurie tęsia lietuviškos ekspresionistinės tapybos tradicijas. Šiai tapybai priklauso
ir Stasio Stakausko„Pamarys“ (2000 m.), I. Mikos„Laivas vaiduoklis“ (2016 m.) bei
Mindaugo Pauliuko 2016 m. sukurtas darbas be pavadinimo. Parodą papildo liniją
gerai jaučiantis bei tapybiškąjį pradą akcentuojantis Raimundas Majauskas bei
garsus Lietuvos ekspresionistas, grupės „Angis“ narys Vytautas Dubauskas. Visi
darbai, nors labai skirtingi, sukuria vientisą ekspoziciją.
Paklausta, ko palinkėtų sau, galerijai ir studijai ateinančiais metais, I. Mikuličiūtė nusijuokė ir įvardijo paprastus ir konkrečius dalykus: patalpų pagražinimą ir
interaktyvią lentą vaikams. „Tai, kad išlikom 25 metus, yra labai daug!“ – pabrėžė
ji. Šia švente gali pasidžiaugti ir visi besidomintieji menu – galerijos 25-mečiui
skirta paroda Kauno menininkų namuose vyks iki balandžio 29 d.
Parengė Ieva PUŠKORIŪTĖ
Jovitos Tamošiūnaitės nuotraukos

MARYTĖ KONTRIMAITĖ
1947 02 09 – 2016 04 16
Lietuvos rašytojų sąjunga su giliu liūdesiu praneša, kad eidama
šešiasdešimt devintuosius po ilgos ir sunkios ligos mirė poetė, vertėja,
publicistė, Armėnijos mokslų akademijos garbės daktarė Marytė Kontrimaitė.
M. Kontrimaitė gimė Vilkaičiuose, Plungės rajone. 1949 m. su šeima buvo
ištremta į Bodaibą Irkutsko srityje. 1965-1970 m. Vilniaus universitete studijavo
lietuvių kalbą ir literatūrą. 1971-1973 m. stažavosi Jerevano universitete,
studijavo armėnų kalbą ir literatūrą. Baigusi studijas dirbo moksline redaktore
Enciklopedijų redakcijoje, buvo LRT televizijos meno laidų redaktorė. Vėliau
darbavosi laikraščiuose ir žurnaluose„Moksleivis“,„Literatūra ir menas“,„Caritas“,
„Dienovidis“. 1983-1996 m. – laisvai samdoma vertėja. Nuo 1998 iki 2012 m. –
Lietuvos radijo ir televizijos komisijos narė, 1999-2002 m. – Lietuvos Respublikos
Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto patarėja kultūrai ir žiniasklaidai. Nuo
2003 m. dirbo moksline redaktore Mokslo ir enciklopedijų leidybos institute.
M. Kontrimaitė išleido tris eilėraščių rinkinius: „Kristalų atskalos“ (1971),
„Dienų veidai“ (1982), „Palei pat gyvenimą“ (2003), o kartu su N. Blaževičiūte
ir G. Paliokiene – straipsnių rinkinį „Tiesos ir meilės keliu“ (1995). Be to, vertė
iš ispanų, vokiečių, o daugiausia – iš armėnų kalbos: išvertė ir sudarė armėnų
poezijos rinktinę „Akmuo ir šviesa“ (1982), G. Emino esė „Septynios giesmės
apie Armėniją“ (1984), „Armėnų apysakas“ (kartu su Z. Sakalauskiene, 1985),
H. Tumaniano, K. Simoniano, V. Pohosiano ir daugelio kitų autorių kūrinių.
Taip pat paskelbė daugybę straipsnių apie armėnų literatūrą, kultūrą,
istoriją. 1993-1994 m. leido laikraštį „Armena“, parašė kelis apžvalginius ir
gal per šimtą armėniškos tematikos informacinių straipsnių enciklopedijai.
M. Kontrimaitės nuopelnai armėnų literatūrai neliko nepastebėti: 2012
m. jai suteiktas Armėnijos mokslų akademijos garbės daktarės vardas „už
armėnų ir lietuvių ryšių stiprinimą bei plėtojimą“, o 2015 m. įteiktas Grigoro
Narekaci’o atminimo medalis bei suteiktas Armėnijos miesto Giumri garbės
pilietės vardas. 2013 m. M. Kontrimaitė apdovanota Lietuvos žurnalistų
draugijos skiriama Stasio Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“.
M. Kontrimaitė priklausė Lietuvos rašytojų sąjungai ir Lietuvos vertėjų
sąjungai, buvo Lietuvos žurnalistų draugijos narė ir ėjo jos Centro valdybos
pavaduotojos (2006-2009), o nuo 2009 iki 2011 m. – pirmininkės pareigas,
taip pat buvo Politinių kalinių ir tremtinių bendrijos narė bei Lietuvos ir
Armėnijos draugijos pirmininkė. Nuo 1994 m. – Lietuvos krikščionių demokratų
partijos, o nuo 1995 m. – jos valdybos narė, 1996 m. kandidatavo į LR Seimą.
M. Kontrimaitė, nors visą gyvenimą turėjusi sveikatos problemų, buvo tvirto
charakterio, visuomeniškas žmogus, rūpinosi kitais ir jautė bendresnių
dalykų svarbą. Po 1988 m. žemės drebėjimo, būdama Lietuvos pagalbos
nukentėjusiai Armėnijai komisijos narė, atkakliai kovojo su „Didžiojo
brolio“ draudimu evakuoti nukentėjusius žmones į Lietuvą. Jai pasisekė
suorganizuoti evakuaciją – atvyko apie 1200 žmonių, iki 1990 m. vasaros
veikė armėnams įsteigta mokykla. Vėliau sėkmingai rinko labdarą Kalnų
Karabacho žmonėms ir pati, nepaisydama karo pavojų, vežė ją iki tikslo.
M. Kontrimaitės gyvenimą simboliškai galima nusakyti dviem žodžiais: akmuo
ir šviesa. Taip, kaip ji pavadino savo sudarytą ir į lietuvių kalbą išverstą armėnų
poezijos antologiją. Šie du žodžiai, regis, išduoda ir tai, kas jai pačiai buvo šioje
žemėje svarbiausia.

Mirus poetei, vertėjai Marytei KONTRIMAITEI
nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos rašytojų sąjunga
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26 kampas

21 d., ketvirtadienį, 28 d., ketvirtienį, 18 val. Didžiojoje
scenoje – Johno Gay’aus „Vargšų opera“. Dviejų dalių
muzikinis spektaklis. Režisierius Andrius Kurienius. Spek
taklio trukmė – 2.30 val. Bilietų kainos – 4, 6, 10, 12, 14 Eur.
22 d., penktadienį, 18 val. Didžiojoje scenoje – Maxo
Frischo „Biografija: vaidinimas“. Dviejų dalių spektaklis.
Režisierius Gintaras Varnas. Spektaklio trukmė – 2.30 val.
Bilietų kainos – 4, 6, 10, 12, 14 Eur.
23 d., šeštadienį, 12 val. ir 17 val. Didžiojoje scenoje – Eglės
Špokaitės baleto mokyklos Kauno skyriaus baigiamasis
metų koncertas. Koncerto trukmė – 1 val. Bilietų kainos – 5,
8, 10, 13 Eur.
24 d., sekmadienį, 18 val. Didžiojoje scenoje – teatro
„JAJA“ vienos dalies monospektaklis„Auksinė šventykla“.
Režisieriai – Eglė Mikulionytė ir Kęstutis Marčiulynas.
Bilietų kainos – nuo 11 Eur.
26 d., antradienį, 27 d., trečiadienį, gegužės 3 d., antradienį,
4 d., trečiadienį, 19 val. Ilgojoje salėje –„Palata“. Vienos dalies
spektaklis pagal Antono Čechovo kūrybą. Inscenizacijos autorius ir režisierius Rolandas Kazlas. Spektaklio
trukmė – 1.50 val. Bilieto kaina – 17 Eur.
27 d., trečiadienį, 18 val. Didžiojoje scenoje – Artūro
Areimos ir Lauros Udrienės „Kartu“. Vienos dalies drama
pagal Serhijo Žadano romaną „Depeche Mode“ (N-16).
Režisierius A. Areima. Spektaklio trukmė – 2.30 val. Bilietų
kainos – 7, 9 Eur.
29 d., penktadienį, 19 val. Didžiojoje scenoje – Kauno
šokio teatro„Aura“ ir šokio teatro„Panta Rei“ (Lietuva, Norvegija) spektaklis„Godos“. Choreografės: Birutė Letukaitė
(Lietuva), Anne Ekenes, Pia Holden (Norvegija). Spektaklio
trukmė – 1 val. Įėjimas nemokamas, bet būtina įsigyti
registraciją patvirtinantį bilietą NKDT bilietų kasoje arba
Kauno šokio teatro „Aura“ bilietų kasoje.
Gegužės 3 d., antradienį, 18 val. Mažojoje scenoje – Juozo
Tumo-Vaižganto„Žemės ar moters“. Vienos dalies komedija. Režisierius Tomas Erbrėderis. Spektaklio trukmė –
1 val. Bilieto kaina – 9 Eur.
4 d., trečiadienį, 14 val. Didžiojoje scenoje – Andriaus Kurieniaus„Moderatoriai“. Vienos dalies forumas. Režisierius
A. Kurienius. Spektaklio trukmė – 1.20 val. Bilietų
kainos – 4, 6 Eur.
Teatro kasa dirba kasdien nuo 10.30–19 val.,
tel. 22 40 64. Bilietus taip pat platina „Tiketa“.

24 d., sekmadienį, 14 val. Karolinos Žernytės „Noriu arkliu
ko“. Spektaklis vaikams. Režisierė Raimonda Kimbraitė.
Spektaklio trukmė – 0.50 val. Bilieto kaina – 5 Eur.
26 d., antradienį, 18 val. Aleksejaus Slapovskij „Nuo
raudonos žiurkės iki žalios žvaigždės“. Komedija.
Režisierius Darius Rabašauskas. Spektaklio trukmė –
1.40 val. Bilieto kaina – 11 Eur.
29 d., penktadienį, 19 val. Frankos Rame ir Dario Fo
„Laisvoji pora“ (N-16). Režisieriai Rima Januškevičiūtė ir
Audrius Baniūnas. Spektaklio trukmė – 1.20 val. Bilieto
kaina – 10 Eur.
Teatro kasa 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.
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22 d., penktadienį, 24 d., sekmadienį, 18 val. Viliamo
Klimáčeko „Supermarketas“. Tragikomedija su pertrauka (N-14). Režisierius Alius Veverskis. Spektaklio
trukmė – 2.20 val. Bilieto kaina – 11 Eur.
23 d., šeštadienį, 29 d., penktadienį, 30 d., šeštadienį, 18 val.
Marie Jones „Akmenys jo kišenėse“. Dviejų dalių airiška komedija. Režisierius Bernardas Gytis Padegimas.
Spektaklio trukmė – 2.45 val. Bilieto kaina – 12 Eur.
28 d., ketvirtadienį, 18 val. Johno Edwardo Cariani
„Nesamas miestas“. Romantinė komedija. Režisierius
Arvydas Lebeliūnas. Spektaklio trukmė – 2.20 val.
Bilieto kaina – 12 Eur.
Gegužės 1 d., sekmadienį, 18 val. Dovilės Zelčiūtės „Kūno
vartai“. Retroetiudai. Režisierė Agnė Dilytė. Spektaklio
trukmė – 1.15 val. Bilieto kaina – 11 Eur.
Teatro kasa dirba I–V 14–18 val., VI–VII 11–18 val.,
tel. 22 82 26.

Kauno valstybinis lėlių teatras
21 d., ketvirtadienį, 18 val. Andriaus Kaniavos
monospektaklis „Tūla ir kiti“ apie meilę, mirtį ir vyną
Jurgio Kunčino romano „Tūla“ ir apsakymų motyvais.
Bilietų kainos – 8, 10 Eur. Bilietus platina Bilietai.lt.
23 d., šeštadienį, 12 val. „Skrudžas, arba diena, kai
galima atverti savo širdį“. Istorija apie šykštuolio
gyvenimą pakeitusį sapną (nuo 6 m.). Režisierius
Arvydas Lebeliūnas. Bilietų kainos – 3, 3,50 Eur.
24 d., sekmadienį, 12 val. „Žiogas Zigmas Žalgirio
mūšyje“. Neįtikėtina žiogų armijos generolo ir
kunigaikščio Vytauto pergalė prieš kryžiuočius (nuo
4 m.). Režisierė Agnė Sunklodaitė. Bilietų kainos – 3,
3,50 Eur.
29 d., penktadienį, 18 val. Juliaus Siurbio autorinis
vakaras. Bilieto kaina – 10 Eur.
30 d., šeštadienį, 12 val. „Baltas žvėriūkštis“. Apie
dideles mažos mergaitės baimes (nuo 3 m.). Režisierė
Agnė Dilytė. Bilietų kainos – 3, 4,30, 5 Eur.
Gegužės 1 d., sekmadienį, 12 val. Motinos dienai –
premjera! „Noriu – negalima, reikia – nenoriu“. Kaukų
šeimynėlės istorijos: nepaprasta gimimo diena
(nuo 3 m.). Autorė Daiva Čepauskaitė, režisierius
Andrius Žiurauskas, dailininkė Lesia Lučko (Ukraina),
kompozitorius Bogdanas Ščepanskis (Lenkija). Bilietų
kainos – 3, 4,30, 5 Eur.
Teatro kasa dirba IV–V 11–17 val., VI–VII 10–14 val.,
tel. 22 16 91. Bilietus taip pat platina „Bilietų pasaulis“.
22 d., penktadienį, 17 val. J.Tumo-Vaižganto muziejuje
(Aleksoto g. 10-4) vyks Lietuvos žurnalistų draugijos
garbės nario, kultūros istoriko dr. Kazio Račkausko pub
licistikos knygos „Europoje su savo kraičiu“ sutiktuvės.
Dalyvaus knygos autorius, žurnalistai Gražina Viktorija
Petrošienė, Saulutė Markauskaitė ir Aurelijus Naruševičius, Tėviškės pažinimo draugijos nariai.

Kauno valstybinis muzikinis teatras
21 d., ketvirtadienį, 18 val. Franko Wildhorno „Karmen“.
Dviejų dalių miuziklas. Režisierius Kęstutis Jakštas,
dirigentas Jonas Janulevičius, scenografas Gintaras
Makarevičius, kostiumų ir grimo dailininkė Kotryna
Daujotaitė, choreografai Dainius Bervingis ir Gintaras
Visockis. Spektaklio trukmė – 3 val. Bilietų kainos – 7, 12,
19, 25, 50 Eur.
22 d., penktadienį, 23 d., šeštadienį, 18 val. premjera!
Otto Nicolai „Vindzoro šmaikštuolės“. Dviejų dalių
komiška opera. Dirigentas Jonas Janulevičius, režisierius
ir choreografas Gianni Santucci (Italija), cenografas
Alessandro Camera (Italija), kostiumų ir grimo dailininkė
Maria Carla Ricotti (Italija), chormeisteriai Ramūnas Tilvikas,
Rasa Vaitkevičiūtė. Spektaklio trukmė – 2.30 val. Bilietų
kainos – 6, 9, 14, 18, 40 Eur.
24 d., sekmadienį, 12 val. Eduardo Khagagortyano
„Ausinė kepurė“. Dviejų dalių komiška opera vaikams.
Dirigentas Virgilijus Visockis, režisierė Anastasija Grinenko
(Baltarusija), scenografas Andrej Merankov (Baltarusija),
kostiumų dailininkė Julija Babajeva (Baltarusija),
choreografas Dmitrij Jakubovič (Baltarusija). Spektaklio
trukmė – 2 val. Bilietų kainos – 2, 4, 6, 7, 15 Eur.
24 d., sekmadienį, 18 val. Johanno Strausso „Naktis
Venecijoje“. Trijų veiksmų operetė. Režisierius Gintas
Žilys, dirigentas Julius Geniušas, dailininkas Eldor Renter
(Estija). Spektaklio trukmė – 3 val. Bilietų kainos – 4, 6,
10, 12, 40 Eur.
27 d., trečiadienį, 17 val. Richardo Rodgerso „Muzikos
garsai“. Dviejų veiksmų miuziklas visai šeimai. Režisierius
Nerijus Petrokas, dirigentas Julius Vilnonis, dailininkė
Virginija Idzelytė. Spektaklio trukmė – 2.45 val. Bilietų
kainos – 2, 4, 6, 7, 15 Eur. Skirta moksleiviams.
28 d., ketvirtadienį, 18 val. Johanno Strausso
„Šikšnosparnis“.Trijų veiksmų operetė. Režisierius Gintas Žilys,
dirigentas Julius Geniušas, dailininkė Janina Malinauskaitė.
Spektaklio trukmė – 3.20 val. Bilietų kainos – 4, 9, 13, 15, 40 Eur.
29 d., penktadienį, 18 val. Paulo Abrahamo „Balius
Savojoje“. Dviejų dalių operetė. Režisierius Andrius
Žiurauskas, dirigentas Jonas Janulevičius, scenografė,
kostiumų ir grimo dailininkė Kotryna Daujotaitė,
choreografė Aušra Gineitytė. Spektaklio trukmė – 3 val.
Bilietų kainos – 7, 12, 19, 25, 50 Eur.
30 d., šeštadienį, 18 val. nauja koncertinė programa„Tau
gražiausios pavasario gėlės“. Populiarios operų, operečių,
miuziklų melodijos. Dalyvauja teatro solistai ir svečiai.
Programos trukmė – 2.30 val. Bilietų kainos – 7, 12, 19,
25, 50 Eur.
Gegužės 4 d., trečiadienį, 18 val. premjera – „La Zarzuela
Espanola“. Koncertinė, siužetinė, kostiuminė programa.
Dalyvauja: ansamblis „4TANGO“: Kristina Žebrauskaitė
(akordeonas), Feliksas Zakrevskis (fortepijonas), Birutė
Bagdonienė (altas), Donatas Bagurskas (kontrabosas);
teatro solistai: Raminta Vaicekauskaitė, Mindaugas
Zimkus, Živilė Lamauskienė, Jonas Lamauskas, Jekaterina
Kim, San-Ky Kim; šoka teatro baleto solistai Auksė
Mikalajūnaitė ir Valerijus Osadčenka; akustinės
gitaros: Enrikas Slavinskis, Gediminas Braškus; mušamieji
instrumentai: Rolandas Butavičius, Paulius Palionis. Renginį
ves muzikologas Viktoras Gerulaitis.
Teatro kasa dirba II–VII 11–14, 15–18 val., tel. 20 09 33.
Bilietų galima įsigyti ir internetu www.muzikinisteatras.lt.
21 d., ketvirtadienį, 23 d., šeštadienį, ir 30 d., šeštadienį, 19 val.
teatro grupė „Trouble on Stage“ savo salėje (Savanorių
pr. 225, Kaunas) pristato premjerą „Medaus skonis“. Režisierius Toms Treinis. Bilietus platina „Bilietų pasaulis“.
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21 d., ketvirtadienį, 18 val. koncertas „Epitafija
praeinančiam laikui“. Lietuvos nacionalinis simfoninis
orkestras, Kauno valstybinis choras, solistė Eglė Šidlauskaitė
(mecosopranas). Dirigentas Modestas Pitrėnas. Bilietų
kainos – 5, 8, 10 Eur.
22 d., penktadienį, 18 val. Bel canto žvaigždė Lawrence
Brownlee (tenoras, JAV), Kauno miesto simfoninis orkestras.
Dirigentas Constantine Orbelian (JAV-Armėnija). Bilietų
kainos – 10, 12, 15 Eur.
23 d., šeštadienį, 18 val. Kosto Smorigino, Domanto
Razausko ir Sauliaus Petreikio trio koncertas. Bilietų
kainos – 10, 12, 15, 20 Eur.
24 d., sekmadienį, 14 val. Muzikinė popietė visai
šeimai – operėlė vaikams ir jaunimui „Oginskio vaikystė“.
Kompozitorius ir libreto autorius Vidmantas Bartulis,
režisierius Andrius Kurienius. Groja ir vaidina: Giedrius
Prunskus (baritonas), Remigijus Endriukaitis (aktorius),
Ligija Krištaponytė (fleita), Kauno fortepijoninis trio: Lina
Krėpštaitė (fortepijonas), Indrė Andruškevičiūtė (smuikas),
Asta Krištaponienė (violončelė); vaikų ir jaunimo dai
navimo studija „DND“. Bilieto kaina – 4 Eur.
26 d., antradienį, 18 val. Vytauto Šiškausko koncertas.
Bilietų kainos – 10, 12, 15 Eur.
28 d., ketvirtadienį, 18 val. V tarptautinio kamerinės
muzikos festivalio ,,Avanti“ uždarymo koncertas: Antonio
Vivaldi „Juditos triumfas“, oratorijos sukūrimo 300-ųjų
metinių proga. VDU kamerinis orkestras, VDU Muzikos akademijos mišrus choras. Solistai: Rita Novikaitė (mecosopranas), Ingrida Laurinaitienė (sopranas), Julija Stankevičiūtė
(mecosopranas), Jurgita Žilinskaitė (sopranas), Martynas
Beinaris (baritonas). Dirigentas Jonas Janulevičius. Bilietų
kainos – 5, 7 Eur.
29 d., penktadienį, 18 val. Violončelės muzikos vakaras,
skirtas mokytojo eksperto Vilniaus Petrausko 60-ies metų
pedagoginės ir kūrybinės veiklos sukakčiai paminėti. Dalyvaus J. Naujalio muzikos gimnazijos mokytojo eksperto Vilniaus Petrausko violončelės klasės absolventai bei mokiniai
violončelininkai: T. Ramančiūnas, D. Paulauskaitė, T. Grigas,
V. Sodaitytė, A. Malcys, V. Pocius, V. Tamulis, S. Bartulis,
G. Stasiūnaitė, L. Barkauskaitė, T. Šatas, N. Veršulis,
D. Veršulis, G. Krištaponis, S. Vėbraitė, R. Jasiukaitis, J. Karbauskas. Akompanuos: A. Gelusevičienė, R. Karaškienė,
E. Vladimirskaja, G. Zalatorienė. Koncerto svečiai – styginių
kvartetas „Bass arco“. Įėjimas nemokamas.
30 d., šeštadienį, 17 val. Mažojoje salėje – vokalinės
muzikos vakaras. Romanas Kudriašovas (baritonas), Giedrė
Muralytė-Eriksonė (fortepijonas). Bilieto kaina – 4 Eur.
30 d., šeštadienį, 14 val. Lietuvos berniukų ir jaunuolių
chorų festivalis-akcija „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir
narkomaniją 2016 Kaune“ Dalyvaus: Vilniaus berniukų ir
jaunuolių choras„Ąžuoliukas“, Šiaulių berniukų ir jaunuolių
choras „Dagilėlis“, Klaipėdos berniukų ir jaunuolių choras
„Gintarėlis“, Kauno berniukų ir jaunuolių choras „Varpelis“,
kamerinis orkestras „Varpelis“, Sauliaus Gudo instrumentinis ansamblis. Solistai: Kristina Zmailaitė (sopranas), Rita
Novikaitė (mecosopranas), Edmundas Seilius (tenoras),
Egidijus Dauskurdis (bosas). Bilieto kaina – 3 Eur.
Gegužės 1 d., sekmadienį, 17 val. Gala koncertas, skirtas
Motinos dienai, bendradarbiaujant su Lichtenšteino„Sic itur
ad astra [siaa]“ fondu. Kauno miesto simfoninis orkestras,
solistai: Alexandra Flood (sopranas, Australija), Cassandra
Wyss (sopranas, fortepijonas, Lichtenšteinas), Brigitta Simon
(sopranas, Vengrija), Eglė Šidlauskaitė (mecosopranas,
Lietuva), Salina Aleksandrova (mecosopranas, Bulgarija),
Sara Jo Benoot (mecosopranas, Belgija), Andi Früh (tenoras,
Šveicarija), Kartal Karagedik (baritonas, Turkija), Alejandro
Armenta (bosas-baritonas, Meksika). Dirigentas Rune Bergmann (Norvegija). Bilietų kainos – 8, 10, 12 Eur.
4 d., trečiadienį, 18 val. operetės spektaklis „Skaniausias
kokteilis“. Ona Kolobovaitė, Liudas Mikalauskas, Egidijus
Bavikinas, Vytautas Lukočius. Bilietų kainos – 10, 12, 15 Eur.
Filharmonijos kasa dirba II–VI 14–18 val., tel. 20 04 78.
Bilietus taip pat platina „Tiketa“.

28 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros
muziejus (Rotušės a. 13) kviečia į prozininkės, literatūros kritikės, publicistės Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
155-ųjų gimimo metinių minėjimą. Dalyvaus knygų
„Karo meto dienoraštis“ ir „Gabrielė – sielos, ne luomo
bajorė“ sudarytoja ir leidėja Jerutė Vaičekauskienė,
Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
bibliotekininkė Albina Saladūnaitė, rašytojas Petras
Palilionis, muziejininkė Nijolė Raižytė, aktorė Olita
Dautartaitė. Renginį ves muziejaus direktorė Aldona
Ruseckaitė. Taip pat kviečiame aplankyti parodą
„Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gyvenimas ir veikla
Puziniškio dvare“, kurią parengė Senosios literatūros
skyriaus muziejininkė Nijolė Raižytė, apipavidalino
dailininkė Inga Zamulskienė.

Leidžiamas nuo 1967 m. balandžio mėn.
Išeina ketvirtadieniais du kartus per mėnesį
M. Daukšos g. 34, 44283 Kaunas
Telefonas – (8-37) 322244
El. paštas: nemunasredakcija@gmail.com
Internetinis adresas: http://www.nemunas.net
Indeksas 0079
Steigėjas ir leidėjas — Lietuvos rašytojų sąjunga
Steigimo liudijimas Nr. 405
Spausdino Taurapolis
Tiražas 1000
Rankraščių nerecenzuojame ir negrąžiname.

Vyriausiasis redaktorius
Viktoras Rudžianskas –
tel.: (8-37) 322244, (8-610) 67255
Vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja –
Gražina Viktorija Petrošienė
tel.: (8-37) 322266
21 d., ketvirtadienį, 18 val. Kamerinių ansamblių vakaras–
instrumentinis trio: Ugnius Dičiūnas (obojus), Robertas
Šidiškis (fogotas) ir Anastasija Avdejeva (fortepijonas);
pučiamųjų instrumentų kvartetas: Beata Preisaitė (fleita),
Ernestas Šidiškis (klarnetas), Ugnius Dičiūnas (obojus),
Robertas Šidiškis (fogotas); vokalinis-instrumentinis trio:
Marija Arutiunova (sopranas), Ernestas Šidiškis (klarnetas)
ir Grytė Navardauskaitė (fortepijonas); duetas: Ugnius
Dičiūnas (obojus), Anastasija Avdejeva (fortepijonas). Programoje skambės kompozitorių F. Poulenco, F. Schuberto,
H. Dutilleux, J. Francaix kūriniai. Įėjimas nemokamas.
25 d., pirmadienį, 18 val. Kauno J. Naujalio muzikos
gimnazijos abiturienčių – Mildos Kraujutaitytės (smuikas)
ir Gabrielės Sutkutės (fortepijonas) koncertas „Prieš didįjį
skrydį…“ Koncertmeisterė Daiva Stulgytė-Povilaitienė.
Įėjimas nemokamas.
28 d., ketvirtadienį, 18 val. muzikos ir poezijos vakaras „Mylimai mamai“. Dalyvaus: Monika Lasinskienė, Gintaras Jonas Aleknavičius. Smuiko garsais džiugins Milda
Čepinskienė. Skambės visiems gerai žinomos ir dar
negirdėtos dainos. Renginį savo paveikslais papuoš ir
poeziją skaitys Karolina Vitkauskaitė-Tarnauskienė. Įėjimas
nemokamas.

Referentė – Aurina Venislovaitė –
tel. (8-37) 322244
Naujienų redaktoriai:
Audronė Meškauskaitė –
tel. (8-37) 322235, (8-615) 24983
Andrius Jakučiūnas –
tel. (8-611) 98945,
el. paštas: jakuciunas@gmail.com
Knygų apžvalgos – Ramūnas Čičelis
Maketuotoja – Inga Zamulskienė
Buhalterė – Irena Kavaliauskienė –
tel. (8-37) 322266, (8-656) 41705
Talkininkai:
Aldona Ruseckaitė (literatūros istorija)
Romualdas Rakauskas (fotografija)
Eugenija Žakienė (muzika)
Gediminas Jankauskas (kinas)
Gediminas Jankus (teatras)
Zenonas Baltrušis (fotografija)
Lina Navickaitė (kalba)

Rėmėjai:

23 d., šeštadienį, 14 val. Kauno kultūros centre „Tautos
namai“ (Vytauto pr. 79) – respublikinis liaudiškų šokių
festivalis, skirtas „Suktinio“ jubiliejiniams 80-iesiems
metams, „Šoki trypki 2016“. Dalyvaus: Kauno kultūros
centro „Tautos namai“ vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas „Suktinis“, Elektrėnų kultūros centro vyresniųjų
liaudiškų šokių kolektyvas „Vijūnas“, Šilutės rajono Juknaičių seniūnijos vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas
„Juknaičiai“, Anykščių kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas „Gojus“, Panevėžio bendruomenių
rūmų vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas „Miestelėnai“, Garliavos kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių
kolektyvas „Ąžuolas“. Įėjimas nemokamas.

„Nemuno“ sąskaitos AB banke „Swedbank“:
LT 147300010002256121 — einamoji sąskaita;
LT 097300010002230312 — biudžetinė sąskaita;
LT 757300010034284035 — valiutinė sąskaita.

Prenumeratos kaina mėnesiui — 2,6 Eur
Prenumerata priimama
visuose pašto skyriuose,
internetu www.post.lt ir www.prenumerata.lt
arba redakcijoje
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Eugenija ŽAKIENĖ

Kauno muzikinio teatro repertuare sužibo naujo žanro spektaklis, komiška fantastinė Otto Nikolai opera „Vindzoro šmaikštuolės“. Šio veikalo stilių vienareikšmiškai apibūdinti nelengva – vokiečių komiškos operos tradicijos čia susipynė su stipriomis italų įtakomis; partitūroje randame ankstyvojo romantizmo
orkestrinių kūrinių, ansamblinių finalų iš W. A. Mozarto operų buffa, liaudies dainų ir dramatiškų arijų pėdsakų. Tuo pačiu metu – ir labai daug šmaikštumo,
muzika tarytum viską paverčia pokštu, parodija – tai būtų prancūzų himno intonacijos, medžiotojų ragų garsai, herojinės ar liūdesio kupinos arijos. Ko gero,
šį mišinį labiausiai tiktų vadinti harmoninga eklektika.
Panašu, kad į Kauną atvykę italų menininkai – režisierius ir choreografas Gianni’s Santucci’s, scenografas Alessandro Camera ir kostiumų bei grimo dailininkė Maria Carla Ricotti – sąmoningai akcentavo ne istorinius interjerus ir drabužius, o kūrė kontrastus ir šmaikščią nuotaiką. Išmoningai transformuojama scenografija, puikūs ryškūs kostiumai padėjo sukurti spalvingą, lengvą, dinamišką situacijų komediją. Ypač daug dėmesio šiame išties „muzikaliame“ pastatyme
skiriama plastikai, atlikėjų judesiams, beveik tiksliai atliepiantiems muzikos ar veiksmo posūkius.
„Vindzoro šmaikštuolių“ premjerą kartu su svečiais rengė dirigentas Jonas Janulevičius, šviesų dailininkas Audrius Jankauskas, chormeisteriai Ramūnas
Tilvikas ir Rasa Vaitkevičiūtė, didelis būrys solistų, choro artistų, orkestro muzikų bei šokėjų. Ko gero, darbas su tokio lygio užsienio teatro profesionalais –
pirmas mūsų atlikėjams, taigi savotiškas iššūkis. Pirmose premjerose jau galėjome įvertinti mūsų dainininkų aktorinį išradingumą, įgyvendinant režisieriaus
sumanymą. Puikios save komiškame žanre atradusios Raminta Vaicekauskaitė
ir Gitana Pečkytė – jų vokalas lengvas, o vaidyba kiekvieną akimirką organiška. Pagyrimo nusipelnė Nelė Kovalenkaitė, didvyriškai atlaikiusi visų trijų
premjerų išbandymus; žaismingi atrodė Ramūnas Urbietis, Andrius Apšega ir
ypač Egidijus Bavykinas. Na, o Liudas Mikalauskas Falstafo vaidmenį nuo šiol
galės vadinti savuoju – jo personažas trykšta gyvybe ir sąmoju. Šie atlikėjai jau
įsiliejo į nuotaikingą spektaklį, kiti, neabejoju, dar paieškos savo personažams
įtaigesnių spalvų.
Turėjau klausimų režisieriui G. Santucci’ui. Susitikome prieš pat premjerą,
tad pokalbyje dar galima užčiuopti įtemptų repeticijų, ginčių ir atradimų atgarsių.
– Jūsų kūrybinis kelias įvairus – nuo šokėjo, choreografo, mokytojo iki režisieriaus. Kuri veiklos sritis jums brangiausia, įdomiausia? Kokie spektakliai bręsta be
šio kaunietiškojo?
– Svarbiausia, ko šiandien siekiu, yra šou, tad būdamas režisieriumi kartu esu ir choreografas, ir mokytojas, ir šokėjas. Mėgstu visas šios veiklos dalis, man
patinka jas sujungti. Tai ir įvardiju kaip „šou“... Nemažai keliauju po Europą, rengiu ir atnaujinu spektaklius, šiuo metu turiu planų mažiausiai dvejiems metams.
Iškart po premjeros Kauno teatre išvykstu į Belgiją, Lježe statysiu „Traviatą“ ir atnaujinsiu „Bohemą“, paskui ketinu išnaudoti nedidelį tvarkaraščio „langelį“ –
statysiu „Falstafą“ Vengrijoje.
– Jūsų pasisakymuose pastebima pagarba veikalo istoriniam aspektui, jo įgyvendinimo tikslumui, logiškumui. Anot O. Nikolai, jo opera „Vindzoro šmaikštuolės“
yra vokiškas zingšpylis su juntamomis italų įtakomis. Kokį spektaklį – vokišką ar itališką – išvysime?
– Ne, vokišku šio spektaklio nepavadinsi, veikiau tai komiška italų opera. Vokietijoje matyti pastatymai man pasirodė kiek tiesmuki, minimalistiški, mano
galva, jiems trūksta jausmingumo. Mane vokiečiai vadina „juokingu besišypsančiu Gianni’u“, būtent tokios nuotaikos norėjau išlikti statydamas šią operą.
Manau, jos veiksmas reikalauja nuolatinio judėjimo, kuris akivaizdus W. Shakespeare’o dramoje. Kompozitorius nuveikė didelį darbą, bet, kad jis virstų teatriniu veikalu, turėtum gerai suprasti žodinį bei muzikinį tekstą ir net kartais skaityti tarp eilučių. Su atlikėjais daug dirbome prie teksto, stengėmės suprasti visas
žodžių prasmes, santykius tarp veikėjų, bandėme nubrėžti kiekvieno personažo liniją nuo pradžios iki pabaigos. Norėjome, kad operos charakteriai būtų
vientisi ir plėtojami. Manau, spektakliui suteikiau ne tik Gianni’o prieskonį (šypsosi), bet ir itališko operinio humoro – mūsų vaidinimo stilius ir jausmų pateikimo būdas yra itališki.
– Kas, jūsų manymu, svarbiau statant operą šiuolaikiniame teatre – pagarbus kūrinio partitūros perskaitymas ar laisvas režisieriaus vizijų įgyvendinimas?
– Pateiksiu dažną pavyzdį – vienaip dainininkai dirba su režisieriumi per scenines repeticijas ir kiek kitaip, kai ateina laikas dainuoti su orkestru. Ši praktika
rodo, kad muzika yra svarbiausia operinio pastatymo dalis, o dirigentas – nepaprastai svarbi ir įtaigi figūra. Bet aš teigčiau, kad tokia praktika nėra visiškai
logiška. Jeigu per repeticijas solistas viską atlieka teisingai, ir dirbant su orkestru niekas neturėtų keistis (išskyrus tai, kad dainuoti su orkestru daug patogiau).
Kartais žodį „šou“ pakeičiu mėgstamesniu terminu „totalusis teatras“ („total theater“) – tokiame spektaklyje muzika yra tokia pat svarbi, kaip ir žodis, drama,
dekoracija, judesys. Viskas viename – net ir smulkiausios detalės svarbios teatriniam efektui išgauti.
– Kaip žinia, Lietuvoje dirbate ne pirmą kartą, dalyvavote statant operą „Karmen“ Vilniuje. Ar radote bendraminčių Kauno teatro trupėje? Kaip sekėsi įgyvendinti
savo siekius? Ar teko kiek nors koreguoti spektaklio viziją, atsižvelgiant į trupės pajėgumą?
– Pačią pirmą dieną susitikęs su trupės artistais pradėjau kurti šou. Man buvo labai svarbu juos uždegti bendram darbui, tad ieškojau logiškų sprendimų,
ypač draminio veiksmo plotmėje. Dainininkai uždavė nemažai klausimų, ir aš turėjau jiems atsakyti. Atskleisdami kiekvieno žodžio, gesto, žvilgsnio prasmę,
manyčiau, visi kartu judame pirmyn. Kita vertus, mes jaučiame vieni kitus – kasdien duodu vis sudėtingesnę užduotį arba keičiu ją, jeigu matau, kad ji nepakankamai gera. Dirbame labai gerai, dėl to esu laimingas.
Spektaklio idėjos visiškai nekeičiau, didžioji jos dalis
slypi muzikoje. Uoliai studijavau partitūrą, klausiausi
jos valandų valandas, dienų dienas. Atradau labai daug
teatrinių efektų, bandžiau juos išskaityti ir įgyvendinti.
Kita vertus, idėją brandino ir tekstas, tad skaičiau W.
Shakespeare’o kūrinį, tikslinausi, kaip vaidina aktoriai
šio dramaturgo veikaluose. Teko dirbti su trimis atlikėjų
sudėtimis – kiekvienam jų turėjau išaiškinti savo idėją.
Tad, nekeisdamas esmės, keičiau užduočių formulavimą,
šiek tiek koregavau judėjimo ar bendravimo niuansus.
Labai norėčiau, kad viskas, ką atradome statydami operą,
pasiektų publiką. Labai tuo tikiuosi.
– Dėkoju už pokalbį.
Martyno Aleksos ir Giedrės Bagušaitės nuotraukos
2016 m. balandžio 21–gegužės 4 d., Nr. 8 (968)

