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„Smetanska“ Kauno inteligentija, apie kurią tiek pašai-
pių tarybinės tautosakos gaidų iki dabar pagiedama 
su patyčiomis kovojančių lietuvių gerklėmis, neabe-
jotinai sietina su humanitarine visuomene ir Lietuvos 
universitetu, iškilmingai atidarytu 1922 m. vasario 16 
d. Idealistai ir šviesuoliai, per kelis metus pasiekę pui-
kių rezultatų valstybės statyme, 1930-aisiais iškėlė 
savo vienintelio mitinio herojaus Vytauto Didžiojo vė-
liavą, kad būtų jiems ir toliau kuo sekti ir į ką lygiuotis. 
Universiteto pervadinimas kunigaikščio vardu tebuvo 
vienas iš tūkstančių judesių, atliktų tais metais LDK 
valdovo garbei. Nors tas alma mater pavadinimas ab-
soliučiai nepakeitė esminės krypties – valstybės prio-
riteto investuoti į švietimą ir kultūrą.

VDU Teologijos-filosofijos, Evangelikų teologijos, 
Humanitarinių mokslų, Teisės, Matematikos-gamtos, 
Medicinos ir Technikos fakultetuose ugdytiniai buvo 
visapusiškai išsilavinę, keliomis kalbomis kalbantys, 
kultūrą puoselėjantys ir tėvynės labui dirbantys bei 
kuriantys žmonės. Tiesa, ir studentai, ir dėstytojai 
mielai pasitrankydavo po Europą, kad prisigaudytų 
įspūdžių, patirties, madų, bet ilgai ten neužsibūdavo. 
Kaunan grįžęs jaunimėlis, velnių prisišveitę vyresnie-
ji ir vienas kitas Laikinąją sostinę pamilęs užsienietis 
čia pamėgino įgyvendinti svajonę – sukurti šiuolaikiš-
kiausią Europos miestą. Ir iš dalies jiems tai pavyko. 

Pokario Kaunas neteko ne tik VDU ir „smetanskos“ inte-
ligentijos, bet ir buvo verčiamas pramoniniu didmiesčiu, 
kuriame neturėjo likti pačios „baisiausios“ visuomenės 
dalies – humanitarų. Šios srities fakultetai iškelti arčiau 
centrinės valdžios ir kontrolės institucijų – į Vilnių, o 

LŪŽIO KVADRATAS
ERIKA DRUNGYTĖ

kauniečiams perauklėti pasitelktos nuoseklios priemo-
nės: kalkėm užpiltas Vytauto Didžiojo vardas, sukurtas 
Politechnikos institutas, fabrikai ir gamyklos sukelti į 
miesto centrą. 

Lūžis įvyko tik 1967 m., kai sumanyta leisti žurnalą 
jaunimui ne Vilniuje, o Kaune. „Nemunas“ tapo viltingu 
ženklu, galimybe atgimti humanitarinei visuomenei 
šiame išniekintame mieste, kuris niekada nepamiršo, 
kuo buvo ir kokia yra jo esmė. 

„Laukiu žurnalo kūrybiškai drąsaus, kovojančio prieš 
minčių sustingimą, mokančio jaunimą filosofiškai 
mąstyti. Reikia kovoti už teisę filosofinės intervencijos 
į gyvenimą. Reikia informuoti apie užsienio kultūrinio 
gyvenimo reiškinius, apie avangardistines meno ir li-
teratūros sroves, nes mūsų humanitarinė jaunuomenė 
(ir ne tik humanitarinė), nežinodama jų esmės, suku-
ria fantastiškiausius mitus. Žmonės nėra tokie kvaili ir 
minkšti. Duokit jiems pačiupinėti daiktą, ir jie pasakys 
tikrą jo vertę. Žurnalo uždavinys – kelti humanistinę 
kultūrą, neužmirštant didžiųjų pasaulio minties veika-
lų“. 

2017 metais šiuos Juozo Grušo žodžius, įrašytus pir-
majame 1967 metų „Nemuno“ numeryje, verta išgirsti 
ne tik istorinio konteksto šviesoje. Anuomet jie buvo 
beprotiškai drąsūs ir labai reikalingi. Bet ne mažiau 
svarbūs ir šiandieną. Ne mažiau aktualūs. Juk jau pri-
brendo laikas jaunimui ir vėl būti kultūros avangarde, 
kuriant naujųjų laikų metatekstą, kuriuo būtų aiškiai 
atsiribota ne tik nuo liumpeniškų artefaktų, bet ir nuo 
slydimo paviršiumi ekstazės.
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Robertas Keturakis

Saulius Keturakis gOLAS Į ATEITĮ. Poetą Robertą Ke-
turakį kalbina profesorius Saulius Keturakis, mėginda-
mas išpešti legendos kūrimo virtuvės paslaptis.

Algirdas Pakeliūnas

Perpetua Dumšienė BŪTŲ gERAI, JEIgU KAS PA-
SAKYTŲ, KAD AŠ TĖVYNEI REIKALINgAS. Inty-
mus tekstas apie skaudų dailininko Algirdo Pakeliūno, 
sukūrusio „Nemuno“ kvadratą ir stilistiką, likimą.

Neringa Butnoriūtė 

Romualdas Rakauskas
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ERDVĖ, SVETINgA DŽOISAMS. Jauna literatūrologė 
Neringa Butnoriūtė tyrinėja „Nemuno“ populiarumo 
fenomeną ir išskiria įvairius jo „nepatogumo“ kampus, 
erdvę, svetingą saviems džoisams.
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Laimonas Inis

MES KITŲ AKIMIS. „Visi pripažino, kad publikuotis „Ne-
mune“ – garbė ir įvertinimas, o kartelė buvo pakelta 
aukštai,“ – prisimena antrasis žurnalo redaktorius Lai-
monas Inis.
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Antanas Drilinga

Pirmasis „Nemuno“ redaktorius: „Per vieną visasąjun-
ginį plenumą SSRS komjaunimo CK sekretorius tri-
būnoje iškėlęs rankoje mosavo „Nemunu“: žiūrėkite, 
kas darosi Lietuvoje – leidžiamas pornografinis žur-
nalas!“
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Rimantas Dichavičius
 

20 ––––  23

Viktoras Rudžianskas 26––––  27

Ketvirtasis žurnalo redaktorius Viktoras Rudžianskas 
publikuotis „Nemune“ liovėsi, pradėjęs eiti vadovo 
pareigas. Naujausi jo eilėraščiai – vėl „Nemuno“ pus-
lapiuose.

14––––  15
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Algimantas Mikuta

Keturi iš penkių „Nemuno“ redaktorių – poetai. Tre-
čiasis redaktorius Algimantas Mikuta skelbia pluoš-
tą šiandieninės savo kūrybos.
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Jurgis gimberis

Apie tai, jog ir pats nesupranta, ar kalba rimtai, ar juo-
kauja, prisipažįsta Šančių satyrikas Jurgis Gimberis, ku-
rio niekas niekada nepavadintų 80-mečio laukiančiu 
senjoru.

28––––  29

„Jei ne grybai ir ne uogos“... tinka dzūkams. O „Nemu-
nui“ – jei ne Romualdas Rakauskas.

Lietuvos fotomenininkų ikona Rimantas Dichavičius 
pirmuosius moterų aktus galėjo rodyti vienintelėje 
parodų salėje – „Nemuno“ puslapiuose.

Rėmėjai

Sandra Bernotaitė

UTOPISTAI PRIEŠ VISKĄ. Amerikietis Markas Greifas 
į lietuvių kalbą dar neišverstas. Bet gal šis intriguo-
jantis pasakojimas apie jo kūrybą paskatins to imtis.

Meno ABĖCĖLĖ 68 ––––  70
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Kartu su meno kritikais Vidu Poškum ir Ignu Kazakevi-
čium tęsiame linksmosios menotyros kursą, iliustruotą 
Miglės Anušauskaitės komiksais. 

Kęstutis Lušas 38 ––––  39

Nathaniel Woo 51 ––––  55

Dainius Trumpis 40 ––––  45
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Liudas Mockūnas

Julijus grickevičius LIUDAS MOCKŪNAS: SKRYDIS 
VIRŠ MUZIKOS. Apie improvizuojančio muzikanto 
kūrybą, menininko ir funkcionieriaus skirtumus, ribos 
tarp savęs ir kūrinio nutrynimą pasakoja džiazo scenų 
liūtas, saksofonininkas Liudas Mockūnas.

Ugnė Marija Makauskaitė46 ––––  48 66 ––––  67
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Karolis Strautniekas 56 ––––  65

Hipių alėja

Rita BANY  OB-LA-DI, OB-LA-DA. Algimantas Šešelgis 
pacifizmo ženklu pasipuošęs tarnavo sovietų armijoje, 
1967 m. savo bute įsteigė big beato klubą ir, įstojęs į 
komjaunimą, Kaune suorganizavo pirmąją diskoteką 
Tarybų Sąjungoje.

Remigijus Sederevičius

30 ––––  33

34 ––––  37

Edita grudzinskaitė TADA JIS NEPAREINA. Įnoringa ir su 
trapumu asocijuojama medžiaga porcelianas nebūtinai 
virsta damų galvelėmis, kavos puodeliais ir vazelėmis. 
Apie „voblerius“ ir erotiką – Editos Grudzinskaitės pasa-
kojime.

Pristatyti Dainių Trumpį trumpai – sunki užduotis. Tad 
gal geriau tiesiog imti ir pamatyti puikią jo tapybą 
bei instaliacijas.

Eglė Petreikienė LAURAI KITOKIAM POŽIŪRIUI. Ka-
rolis Strautniekas – vienas jauniausių Lietuvos me-
nininkų, sulaukęs pasaulinio pripažinimo. Savitas ir 
įdomus jo požiūris – specialiame interviu „Nemunui“.

10 KEISTŲ LITERATŪRINIŲ JUDĖJIMŲ IR ŽAN-
RŲ. Kartais literatūros žanrai net neapibrėžiami. Pasi-
naudokime užsienio kolegų sudarytu keistųjų rašymo 
formų dešimtuku ir sužinokime jų istoriją.

MENO VEKTORIAI. Galerijų savaitgalis – populiari 
šiuolaikinio meno eksponavimo forma, leidžianti 
atskleisti kultūrinių organizacijų bendradarbiavimo 
galimybes ir komunikuoti su plačiąja visuomene.

IN MEMORIAM. Genialiam džiazo atlikėjui ir kom-
pozitoriui Kęstučiui Lušui birželį būtų sukakę 60. 
Deja, kovo mėnesį jis mirė, taip ir nesulaukęs deramo 
įvertinimo.
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REDAKTORIUS NAUJOSE ROGĖSE

Prieš skirdamos redaktorių, politinės institucijos pirmiausia gerai apsižval-
gydavo ir patikrindavo, ar, pirmiausiai, jis šiam darbui tinkamas politiškai, 
o tik po to – profesionaliai. Kadangi tuo metu įkūriau „Moksleivio“ žurnalą 
ir ėjau redaktoriaus pareigas, manęs tikrinti lyg ir nereikėjo, tuo labiau, 
kad buvau rašytojas. Tad vieną vakarą sulaukiau skambučio iš kompartijos 
CK ir išgirdau klausimą, ar sutinku organizuoti naują žurnalą „Nemunas“ 
Kaune. Paprašiau leisti pagalvoti, bet jie atsakė, kad galvot nėra kada, girdi, 
mes čia apsitarėme (suprask, CK ir Rašytojų sąjunga), o rytoj biuro posė-
dyje svarstysime tą klausimą ir tave patvirtinsime. Taip buvau pasodintas 
į naujas roges (beje, 1966 m. gruodį, t. y., žiemą), kurios pradėjo važiuoti 
Laisvės alėja tik po pusmečio.

Jau kelintus metus rašytojai ir tarpusavyje, ir viešai nesiliovė kalbėję 
apie naują literatūrinį žurnalą jaunimui, kol valdžia neapsikentė ir gavo 
Maskvos leidimą tokį žurnalą leisti Kaune. Be Maskvos leidimo kalbos 
būtų likę tik kalbomis. Kaunas pasirinktas ne šiaip sau. Šis miestas turėjo 
gilias kultūrines tradicijas, o po karo buvo „priblukęs“, „suprovincialėjęs“. 
Jame buvo leidžiamas tik vienas periodinis leidinys „Kauno tiesa“, todėl 
kauniškiai naujo žurnalo pasirodymą sutiko entuziastingai.

„NEMUNO“ KOMANDA IR VAKARIETIŠKOS TEMOS: 
BURŽUAZIJOS DEMASKAVIMAS 

Atvažiavęs į Kauną, apsigyvenau viešbutyje – neturėjau nei pažinčių, nei 
kontaktų. Pirmasis žmogus, su kuriuo susitikau, buvo Juozas Grušas, jau 

ANTANAS DRILINGA – „NEMUNO“ GIMDYTOJAS,  
PRIBUVĖJAS IR KRIKŠTATĖVIS

tada tituluojamas literatūros klasiku. Man rūpėjo „atsiremti“ į rašytojus, juk 
žurnalas – Rašytojų sąjungos ir Komjaunimo CK „organas“. Bet 1966-aisiais 
tų rašytojų Kaune gyveno gal tik keletas, ir pusė karšinčių, taigi, pamaniau, 
reikėtų literatų į miestą pasikviesti daugiau. Teko ieškoti kitur, tartis su 
kauniškiais žurnalistais, kol pagaliau, per mėnesį, kitą, susiformavo redak-
cija: išskyrus seną žurnalistikos vilką Algirdą Kadžiulį, visi kiti jauni, netu-
rintys leidybinės patirties, tačiau talentingi žmonės, kurių galvose šokinėjo 
velniukai, drumsčiantys ideologiniu ledu aptrauktą „brandaus socializmo“ 
vandenį. Tada mąsčiau: atvirai laužyti ideologinių principų nepavyks, bet 
juos apeiti galbūt įmanoma, vengiant nuvalkiotų „kuriančios komunizmą“ 
visuomenės postulatų, propagandinių štampų, schematizmo, pabandy-
ti kalbėti paprasta, normalia gyvų žmonių kalba. Taip atsirado netikėtas 
ir nestandartinis to meto spaudai kvadrato pavidalo formatas, dėl kurio 
techninio įgyvendinimo su leidyklos „Periodika“ direktoriumi Algiu Gar-
liausku ilgai laužėm galvą. Svarbiausia – ieškojome jaunų, savitai mąstan-
čių autorių, kuriančių naujoviškus tekstus, su kitokia, savita informacija ir 
originalia jos išraiška.

Jau buvau matęs šiek tiek pasaulio, vartęs vakarietiškus leidinius ir norė-
jau, kad mūsų skaitytojas nors viena akimi galėtų žvilgtelti į tą „supuvusį 
kapitalizmą“ (tada buvo populiarus toks anekdotas: „Taip, pūna kapitaliz-
mas, pūna, bet koks kvapas!“) ir, visų pirma, į moderniosios Vakarų litera-
tūros kūrinius ir jų komentarus. Taip žurnale atsirado Salingerio, Joyce’o, 
Prousto pavardės. Taip pat Sovietų Sąjungoje viešai netoleruoto JAV miu-
ziklo „Vest Saido istorija“ libretas. Daug kitų, taip pat – bitnikų literatūros 
autorių, deja, pristatyti fragmentiškai. Vos ne po kiekvieno numerio pasi-
rodymo mane kviesdavosi į CK ir baksnodavo pirštu: „Ką čia spausdinat? 
Ar nebėra apie ką rašyti Lietuvoje? Ar jums neįdomios broliškos respu-
blikos? Jums parūpo buržuazinis gyvenimo būdas?“

Aš teisindavausi, kad tai, ką mes publikuojame, yra kontrpropaganda – 
kapitalizmo demaskavimas. Bet mane vis tiek pliekė už nepakankamą 
ideologinį brandumą. Kartą Kaune vykusiame pasitarime prisipažinau 
„klydęs“. Vienam funkcionieriui iš Vilniaus, pamenu, A. Kadžiulis pasakė: 
„Matai, Drilinga gerai kalba“. O vilnietis atkerta: „Jis visada gerai kalba, 
bet pažiūrėk, ką jis daro!“ O kitą kartą sutiktas vienas CK veikėjas tiesiog 
rėžė: „Ne taip reikia auklėti jaunimą! Ne taip!“ Išbartas kaip mokinukas, 
sakydavau: „Daugiau taip nedarysiu!“ Bet redakcijos jaunimėlio galvose 
šokinėjantys velniukai darė savo.

„NEMUNO“ TRIUMFAS IR ARTĖJANTI AUDRA

„Nemuno“ žurnalo populiarumas augo ne mėnesiais, o dienomis. Dalį pir-
mojo tiražo kažkas nušvilpė (o gal papildomai išspausdino) spaustuvėje 
ir Kaune, jis, aišku, iš po skverno buvo pardavinėjamas už dešimterio-
pai didesnę kainą. Antrą numerį išprašiau leisti jau didesniu tiražu, apie 
7000 egzempliorių. Vėliau tiražas kilo kaip ant mielių, kol galiausiai pa-
siekė šiais laikais sunkiai įsivaizduojamą 75 000 egzempliorių tiražą. Po 

Poetas, prozininkas, vertėjas, žurnalistas, redaktorius, leidėjas AntAnAs 
DrilingA gimė 1935 m. Anykščių rajone, Plikiškių kaime. Dirbo įvairių 
žurnalų ir laikraščių – „Švyturio“, „Moksleivio“, „Komjaunimo tiesos“ – litera-
tūrinės dalies vadovu. 1967 m. paskirtas sukurti žurnalą jaunimui ir leisti jį 
Kaune. Kaip bebūtų keista, didelį pasitikėjimą tuometinėje Lietuvos komu-
nistų partijoje pelnęs A. Drilinga ėmėsi pačių novatoriškiausių ir drąsiausių 
žygių, kad „Nemunas“ iš tiesų būtų išskirtinis – ir forma, ir turiniu. Per gerą 
penkmetį drauge su jaunu kūrybingu redakcijos kolektyvu jis pasiekė, ko 
norėjo, – „Nemunas“ tapo reiškiniu, žinomu ne tik visoje Tarybų Sąjungoje, 
bet ir užsienio valstybėse. Vos ne kas mėnesį LKP CK (Lietuvos Komunistų 
partijos Centro Komiteto) „tarkuojamas“ dėl įvairiausių „nusižengimų“ tary-
binei moralei ir ideologijai, jauniausias iš visų tuometės Tarybų Sąjungos 
vyriausiųjų redaktorių A. Drilinga vis glostė šunį prieš plauką. Tačiau 1972 
metais, po R. Kalantos susideginimo ir pirmųjų visuotinių protestų, o taip 
pat dėl išspausdinto V. Kubiliaus straipsnio „Talento mįslės“, kuriame su-
abejota socialistiniu realizmu literatūroje, redaktorius buvo atleistas. Ne 
kas kitas, o „Nemunas“ apkaltintas užauginęs tokius žmones, kurie sukėlė 
neramumus Kaune. Vėliau, 1985–1989 m., A. Drilinga vadovavo ir kitam 
Lietuvos rašytojų sąjungos leidiniui – „Literatūrai ir menui“.
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to tiražo augimas buvo sustabdytas. Neįtikėtina? Bet tai tiesa. Jaučiau, 
kad virš mano galvos jau kaupiasi debesys, bet lyg niekur nieko dirbau 
toliau. Sistemingai buvau kviečiamas į Vilnių „ant kilimo“ ir, kalbėdamasis 
su vienu iš „globėjų“, supykau: „Kiek galima mane tampyti? Atleiskit iš 
pareigų!“

Man buvo atsakyta: „Jaunų kadrų mes neatleidinėjame, jaunus kadrus 
mes auklėjame“. Ir „auklėjo“ toliau. Asmeniškai ir viešai, iš tribūnų. Kartą 
vienas provincijos veikėjas (rodos, iš Švenčionių) pasiūlė net uždaryti 
žurnalą, kad netvirkintų jaunimo. Beje, būta rizikos, bet, galimas daik-
tas, šioks toks mano „stogas“ buvo poezija: na, jis poetas, o visi poetai, 
žinote.. . Nors, kaip pasirodė po penkerių darbo metų „Nemune“, kai bu-
vau išvarytas su vilko bilietu, poezijos „alibiu“ nepavadinsi. Antra vertus, 
žurnalas, leidžiamas Kaune, šiek tiek laisviau kvėpavo, mat Kaunas nė 
kiek nebuvo praradęs lietuviškumo, dar buvo išlikę laisvos tarpukario 
Lietuvos kultūros bruožų, be to, miestas toliau nuo sostinės – mažiau 
kontrolierių ir visokių kitokių.. . 

PROVOKUOJANTIS TURINYS: PUBLICISTIKA IR MENINIAI FOTO 
AKTAI 

Nemažai vietos žurnale užėmė ne tik literatūra, bet ir kritika, publicis-
tiniai tekstai ir aktualijų analizė. Išspausdinome mokytojo V. Brindzos 
straipsnį „Karti mokytojo duona“ (beje, man rodos, ji ir dabar ne ką sal-
desnė) apie realią švietimo sistemos situaciją. Mane vėl išsikvietė į CK. 
Visokiuose posėdžiuose ir pasitarimuose „linksniavo“. Debesys tamsėjo. 
Pasirodė Česlovo Norvaišos publikacija „Valsas ir striptizas“ apie užsienio 
gyvenimo margumynus. Man buvo pasakyta: „Keliate susižavėjimą mums 
priešiška santvarka“. Netrukus pasirodė Alberto Zalatoriaus straipsnis 
apie lietuviško romano problemas. Kilo triukšmas: „Niekinate tarybinę 
lietuvių literatūrą!“ Be to, tuo laiku vis aktyviau ėmė kurti Lietuvos fo-
tomenininkai, mane žavėjo netikėti jų meniniai sprendimai. Kiekviena-
me numeryje publikavome jų nuotraukas. Negalėjome „apeiti“ sparčiai 
kylančios fotografijos meno bangos – ji mus užliejo savo foto aktais! 
Kažkoks bildukas pakišo numerį su Rimanto Dichavičiaus nuotraukomis 
Maskvai. Per vieną visasąjunginį plenumą SSRS komjaunimo CK sekre-
torius tribūnoje iškėlęs rankoje mosavo „Nemunu“: žiūrėkite, kas darosi 
Lietuvoje – leidžiamas pornografinis žurnalas! Dar blogiau: kai kurių už-
sienio šalių spauda atkreipė dėmesį, kad „Nemunas“ – vienintelis žurna-
las SSRS, kuris publikuoja foto aktus.

Debesys ir toliau tirštėjo... Išspausdinome Sauliaus Šaltenio apysaką 
„Mėnesiena“. Ir vėl kažkoks paslaugus šnipelis nusiuntė vertimą, o gal 
skundą į Maskvą. Nežinia, kaip reagavo Maskva, o aš gavau generolo Pra-
no Petronio raštą, kuriame išaiškinta, kad S. Šaltenio paskvilis šmeižia 
sovietinę armiją. Ir pridurta: net nuotraukoje autorius su miline, tačiau 
be diržo, vadinasi, jis buvo nubaustas gaubtvachtu. Skambinu aš gene-
rolui Petroniui, aiškinu, kad tai meninis kūrinys, jame politikos įžiūrėti 
nevertėtų, o generolas sako: „Dėl manęs tai tegu būna, bet kad mane 
spaudžia!“

„Nemune“ dirbantys žmonės, manau, tų peripetijų nejautė: jų niekas vie-
šai nebarė, asmeniškai nesmerkė. Skaitytojai, atvirkščiai – gerbė ir darbą 
„Nemune“ laikė prestižiniu. O jeigu kuriam ir išsakydavau pastabas, tai ne 

dėl politikos, o dėl prastai ar nekokybiškai parengto teksto. Šiuo požiū-
riu gal ir buvo už ką priekaištauti, nes dauguma dirbančiųjų redakcijoje 
neturėjo filologinio išsilavinimo. Bet tai ne didžiausia bėda, jei žmogus 
talentingas. Ir dar. Apie redakcijos žmones čia beveik nepasakoju asme-
niškai – tai kita tema, nes kiekviena asmenybė – atskira, keliais sakiniais 
nenusakoma gyvenimo istorija.

APIE AUTORIUS IR „ATŠILUSIą“ ATMOSFERą KAUNE

Savo naujausius kūrinius „Nemune“ spausdino daugelis tuomet pagar-
sėjusių rašytojų, o greta jų kiekviename numeryje stengėmės publikuoti 
jaunų autorių, dažniausiai – debiutantų, kurių pavardės iki tol nebuvo 
žinomos, kūrybą. Pirmą kartą viešai „Nemune“ pasirodė Vytautas Martin-
kus, Ramūnas Klimas, Dalia Saukaitytė, Almis Grybauskas, Gražina Cieš-
kaitė ir t. t. O pirmajam numeriui savo naują šedevrą „Ir nusinešė saulę 
miškai“ įteikė Paulius Širvys, itin retai besukurdavęs kokį eilėraštį. Beje, 
keletą mėnesių Paulius dirbo mūsų redakcijoje, kol pats prisipažino, kad 
šis darbas – ne jam.

Tiesa, vienu iš savo tikslų laikiau burti prie žurnalo „literatūrinį jaunimą“, 
ir tai pasiteisino. Jei neklystu, po penkerių metų Kaune įkurtas Lietuvos 
rašytojų sąjungos skyrius, jungęs jau keliolika narių, kuriam aš pats porą 
metų vadovavau. Vadinasi, Kauno kultūra praturtėjo.

Apskritai, tuo laiku visame Kaune prasidėjo savotiškas atsinaujinimas: 
ligi tol negalėję pasigirti dideliu žiūrovų antplūdžiu, atsigavo teatrai. 
Kauno muzikiniam teatrui pradėjo vadovauti iš tuometinio Leningrado 
(Sankt Peterburgo) sugrįžęs dirigentas Stasys Domarkas, prie Kauno dra-
mos teatro susikūrė latvio Modrio Tenisono pantomimos grupė, jaunas 
dirigentas Petras Bingelis, baigęs konservatoriją, buvo paskirtas Kauno 
valstybinio choro vadovu. Pagreitį įgijo kompozitoriaus Giedriaus Ku-
previčiaus kūryba, į Dramos teatrą atėjo Jonas Jurašas. „Nemune“ buvo 
publikuotas rašytojo Leonido Jacinevičiaus straipsnis „Atėjo naujas“ apie 
originalius režisieriaus pastatymus. Žinoma, už tą tekstą aš taip pat ga-
vau velnių. „Poezijos pavasaris“ Kaune aprėpė vis didesnį diapazoną ir 
taip toliau... Susidarė palanki atmosfera kultūrai skleistis, ne paskutinį 
vaidmenį vaidino ir „Nemunas“, aplinkui save burdamas kūrybinę inte-
ligentiją.

Nesakau, kad mes tada buvome kankiniai ar revoliucionieriai (kaip da-
bar save kai kas stengiasi vaizduoti ar tokiais apsimetinėti). Nors maišto 
elementų būta. Dirbome savo darbą ir labai norėjome, kad jis, nepaisant 
sudėtingų istorinių ir politinių aplinkybių, kurių pasirinkti negalėjome, 
būtų reikalingas Lietuvos kultūrai. Dirbome ir kūrėme, suvokdami, kokia 
yra realybė ir tai, be abejo, mums teikė vidinį pasitenkinimą.

GERAS POETAS, BET LIBERALUS REDAKTORIUS: MANO KARJE-
ROS KAUNE PABAIGA

Tą pavasarį išspausdinome Vytauto Kubiliaus tekstą „Talento mįslės“. 
Lemtingą „Nemuno“ tėkmei. Publikacija palietė kai kuriuos santvarkos 
puvinius, susijusius su KGB. Mačiau, kad viena kita straipsnio vieta gali 
užkliūti cenzūrai, bet ji į mus žiūrėjo lyg ir liberaliai. Cenzūros atstovas 
Kaune Jurborskis beveik nesikišo, tik perduodavo savo abejones Vilniaus 
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Kartais sakoma: kas buvo – pražuvo. „Nemunas“ 
tikrai nepražuvo. Gaivalingom bangom suvilni-
jęs prieš penkiasdešimt metų, iškilus forma ir 
turiniu urduliais, o kartais ir tyliai ritosi per bras-
tas ir visokias pačių „nemuniečių“ susigalvotas 
ar spaudos prižiūrėtojų statomas užtvaras, neiš-
vengė ir nemalonių nuopuolių, bet ir vėl atgyda-
vo su nauja jėga, užmojais ir ambicijom.

Kas įstrigo atminty iš tų laikų, kai „gyvenau“ 
„Nemune“ (1972–1990)? Daug kas. Nemažai 
ir pasimiršo. Tikitės, kad pažersiu kokių pikan-
tiškų istorijų? Galėčiau, bet, manau, jubiliejaus 
proga nederėtų.

Atverčiau anais laikais gautų laiškų (jų – keli 
šimtai) aplankus ir pradėjau skaityti. Nuoširdūs, 
kupini dėkingumo ir irzlūs, pikti žodžiai... 

„LYDINTIEJI RAŠTAI“

Dauguma tų laiškų – trumpi, tarsi „lydintie-
ji raštai“: „Tikiuosi, kad šis mano darbas Jus 

MES KITŲ AKIMIS Atsiminimų nuotrupos ir laiškų fragmentai
LAIMONAS INIS 

Bibliotekininkas, žurnalistas, redaktorius, rašy-
tojas, vertėjas LAiMoNAS iNiS gimė 1938 m. 
Mažeikių rajone, Kentaučių kaime. ilgą laiką dir-
bo laikraščio redaktoriumi Skuodo rajone, o nuo 
1970-ųjų ėjo „Komjaunimo tiesos“ redaktoriaus 
pavaduotojo pareigas. 1972 m. spalio mėnesį 
paskirtas „Nemuno“ vyriausiuoju redaktoriumi, 
juo dirbo 18 metų. Po kalantinių Kaune buvo 
nelengva, tad „Nemunas“ taip pat pritilo, griež-
čiau laikėsi partijos nurodytos linijos, drąsiau 
kalbėti nedrįso ir patys rašytojai. Bet kad ir kaip 
stengėsi įtikti, žurnalo redaktorius nuo LKP CK 
sekretoriaus Liongino Šepečio ne kartą gavo py-
los – už moterų aktus, už „praleistus“ be cenzūros 
žodžius ar faktus (pavyzdžiui, už žodį „ruseliai“ 
M. Karčiausko kūrinyje), už R. Rakausko padarytą 
Gyčio Padegimo portretą, kuriame režisierius – 
išsidraikiusiais ilgais plaukais, o tarybinis me-
nininkas juk negali taip atrodyti, už dainininko 
Liutauro Čepracko nuotrauką su Amerikos vė-
liava ant marškinėlių... Laimonas inis iš parei-
gų pasitraukė po Nepriklausomybės atgavimo, 
1990-ųjų pabaigoje.

glavlitui, kur dirbo tada savo agresyviais veiksmais literatūroje pagarsė-
jęs Gurvičius. Kubiliaus straipsnis cenzūrai neužkliuvo (gal ne itin raš-
tingi cenzoriai pražiopsojo?), bet CK funkcionieriams publikacija sukėlė 
pasipiktinimą. Gana greitai teko pajusti tai savo kailiu. Lyg tyčia, panašiu 
laiku, kai pasirodė numeris, susidegino Romas Kalanta. Laisvės alėja pa-
tvino maištaujančiu jaunimu. Gyvenau Maironio gatvėje, priešais tuome-
tinę milicijos mokyklą, ir pro savo langą mačiau, kaip atsivėrė jos vartai 
ir į gatvę pasipylė kursantai su bananais rankose. Išbėgau į Donelaičio 
gatvę: ja važiavo sunkvežimiai su kareiviais, ginkluotais automatais, virš 
miesto nuburzgė malūnsparnis. Į Laisvės alėją prasibrauti jau nebegalė-
jau – ją kertančias gatves buvo užtvėrę milicininkai.

Po šių įvykių dirbome toliau, bet mane netrukus pakvietė į vadinamąjį 
„respublikos aktyvo“ pasitarimą, kuriame buvo aptariami Kauno įvykiai. 
Kalbėjo Antanas Sniečkus. Aiškino, koks politinis nebrandumas buvo 
parodytas Kaune. Jo rėksmingi vertinimai privertė suklusti visą salę 

(tokiuose pasitarimuose dažnas paprastai užsnūsdavo), staiga girdžiu: 
„Būtina taisyti žurnalo „Nemunas“ klaidas, kurių nuolatos ten pasitaiko, 
būtina...“ Toliau – bambėjimai apie jaunimo idėjinį auklėjimą ir frazė: 
„Nemuno“ redaktorius Antanas Drilinga yra geras poetas, bet kaip redak-
torius – jis perpuvęs liberalas!“ Štai tau ir pabaiga. Suvokiau, kad man jau 
parašytas nuosprendis. Gal po mėnesio ar dviejų buvau atleistas. Man 
nepasiūlė jokio kito darbo, nes tada dar buvau ir Rašytojų Sąjungos Kau-
no skyriaus sekretorius; šias pareigas irgi buvau priverstas palikti.

Tai štai tokia istorija, nulėmusi tolesnio mano gyvenimo Kaune pabaigą. 
Bet žurnalas „Nemunas“, jį kūrę žmonės ligi šiolei liko mano sentimentų 
ir jaunystės nostalgijos objektu.

Pagal Antano Drilingos pasakojimą parengė Rita Bany

sudomins“, „Norėčiau pasiūlyti naujausių ei-
lėraščių“, „Būčiau dėkingas, jeigu perskaitytu-
mėte ir išspausdintumėte“, „Labai būtų malo-
nu, jei tie atsiminimai tiktų „Nemunui“ ir pan.

Gera būdavo išgirsti padėkos žodį, nuoširdų įver-
tinimą. „Nemunas“ – vienas iš mylimiausių mano 
žurnalų“ (Jonas Mačiukevičius), „Džiaugiuos 
Jūsų redaguojamo „Nemuno“ sėkme skaitytojų, 
visų pirma jaunimo tarpe, pastoviai augančiu 
jo populiarumu, stiprėjančiu autoritetu“ (Juozas 
Baltušis), „Vis neprisiruošiau padėkoti už „Milžin-
kapio“ atspausdinimą“ ir palinkėjimas visai re-
dakcijos vyrijai: „Su Naujaisiais, linkiu daugybės 
gerų kūrinių, pinigų ir gražių mergų...“ (Vytautas 
Petkevičius), „Rašau prašydama, kad nepamirštu-
mėte pažado gruody įdėti mano darbelį apie Br. 
Dovydaitį...“ (Marija Macijauskienė).

APIE ĮKVĖPIMą IR KITKą

Dažnai rašytojai „atverdavo širdį“, papasakoda-
vo apie savo gyvenimą, vertindavo literatūros 
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reiškinius, polemizuodavo. Bene vieni nuo-
širdžiausių – mūsų literatūros klasiko Juozo 
Paukštelio laiškai, tarsi išpažintys, atverian-
tys kūrybinės psichologijos ir rašytojo darbo 
paslaptis: „Artimiausia man tema – atskleisti 
žmogaus vidų, jo gėrį ir grožį. Rašau kaip man 
vaizduotė sako, kaip jaučiu, kaip mąstau. Me-
džiagos nekaupiu, dienoraščiais nesinaudoju. 
Ką parašau, visa tai daugiausia kuriamosios 
fantazijos, intuicijos, didelio darbo išdava. 
Įkvėpimas man yra kaip aliejus ant žarijų – be 
jo neužsipliekstų kūrybinė ugnis. Be įkvėpimo 
nieko neverta būtų mano kūryba. Jaunesnis 
būdamas rašydavau bet kuriuo metu, kartais 
net naktį pabudęs – mat ateidavo įkvėpimas. 

Žurnalo 100-ojo numerio išleidimo proga (1975 m., liepa) ant Kauko laiptų sustojome tokia tvarka, kaip pradėjome dirbti. 
Pirmas, žinoma, Romualdas Rakauskas – redakcijoje ko ne nuo pirmojo numerio 1967-aisiais. Toliau kiek vėliau redakcijos 
duris pravėrę Robertas Keturakis ir Algirdas Jurėnas. O tada jau – visi kiti: Alvydas Dargis, Romualdas Tumėnas, Leonas Gudai-
tis, Laimonas Inis, Romualdas Norkus, Vaidotas Oškinis, Irena Navickienė, Gediminas Butkus, Vidas Beitnaras, Jūratė Čirūnaitė, 
Marina Baublienė, Jonas Vabuolas. Romualdo Rakausko nuotrauka

Dabar rašau tik priešokiais. Rašau užsida-
ręs kambaryje vienas – nepakeliu mažiausio 
triukšmo, rašau labai pamažu, su pieštuku...“

Juozas Baltušis prisipažino: „Gimtosios lietuvių 
kalbos mokiausi visą gyvenimą, semdamasis 
jėgų iš dviejų šaltinių: gyvosios žmonių kalbos 
ir geriausių rašytojų. Atvirai pasakius, pats aš 
nesu patenkintas „Sakme apie Juzą“, laikui bė-
gant matau vis daugiau joje trūkumų... Pasta-
ruoju metu sėdžiu prie šitos „Sakmės“, atkakliai 
dirbu prie stiliaus ir kalbos. Turiu vilties užbaig-
ti šios knygos šarpavimo ir obliavimo darbus 
iki šio mėnesio pabaigos, tada pasilaisvinsiu 
rankas...“

„Ar mes žinome, ką savy nešiojame? Kuo mes 
galėtume būti – mokytojais, tėvais? – o nori 
save išreikšti savo humanitariniu pradu...“ – 
samprotavo Jokūbas Skliutauskas. Ir nuoširdžiai 
patarė, jog redakcijos uždavinys – „padėti auto-
riui, paremti, dirbti su juo, jokiu būdu neparo-
dyti jam abejingumo, paniekos ar nepagarbos.“

BUVO VISKO...

Ne vien palankūs žodžiai maloniai kuteno ausį. 
Nesakyčiau, kad priekaištai liejosi upeliais, bet...

„Labai pageidaučiau, kad būtų gerbiama „au-
torinė autonomija“ ir be mano žinios nebūtų 
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daromi „taisymai“, – rūstavo Eugenijus Matuze-
vičius. „Išėjo šioks toks konfliktas tarp manęs ir 
„Nemuno“. O kalta ta nelemtoji poema. Niekuo 
nepateisinamas atmetimas, darant nekalto avi-
nėlio išraišką“, – tai fragmentėlis iš ilgo Jono 
Jakšto laiško. Smarkiai įširdo Jonas Avyžius: 
„Ištrauka [romano „Chameleono spalvos“ fra-
gmentas. – L. I.] stovi paruošta beveik mėnuo, 
o iš Jūsų jokios žinelės. Nerimta. Nebijokit, ne-
bruksiu per prievartą. Laukiu prisiunčiant. Ge-
riausiai registruotu laišku.“

Panašų laišką, įsižeidęs dėl atsainaus poezijos 
skyriaus redaktoriaus atsakymo, kad nespausdi-
nome rašinio apie poetą Arthurą Rimbaud, parašė 
Stasys Lipskis: „Aš iš tų autorių, kurie tikrai nerei-
kalauja spausdinti visų pateiktų rašinių. Gal sun-
kokai verčiatės su pašto ženklais? Todėl pridedu 
pašto ženklų ir prašau grąžinti rašinį paštu“. 

Poetas Petras Palilionis iki šiol prisimena gerus „Nemuno“ honorarus, o 
redakcijos darbuotojai – jo kritiškumą ir reiklumą

„SIAUBūNAI“

Reikia pasakyti, „Nemunas“ buvo (tikiuosi, ir yra) 
ne tik žurnalistikos, bet ir kūrybos mokykla. Ra-
šytojai ir dailininkai redakcijoje buvo laukiami 
svečiai. Gerbėme kiekvieno kūrėjo asmenybę, 
stengėmės tolerantiškai vertinti jų kūrybą. Gra-
žiai bendravome, o tai – vertingiausia patirtis.

Juk mes ne tik spausdinome naujausią rašy-
tojų kūrybą, bet, drįsčiau pasakyti, formavome 
ir literatūros politiką. Kvalifikuoti, spausdintą 
žodį gerbiantys ir grūdus nuo pelų atskirti su-
gebantys, principingi ir aukštos kvalifikacijos 
Literatūros, Publicistikos, Meno skyrių darbuo-
tojai – puikus kolektyvas, ir visus „nemuniečius“ 
bendradarbius su pagarba prisimenu iki šiol. 

O tie konfliktėliai... įsižiebdavo ir užgesdavo. 
Visi pripažino, kad publikuotis „Nemune“ – gar-
bė ir įvertinimas, o kartelė buvo pakelta aukš-
tai.

Į „Nemuną“ stengėsi pakliūti ir įvairaus plauko 
rašeivos. Buvęs LTSR rašytojų sąjungos pirmi-
ninkas Alfonsas Maldonis viename laiške at-
pasakojo kauniečio dailininko „išpažintį“, kaip 
jis kovęsis su siaubūnais iš „Nemuno“ žurnalo 
redakcijos. Mat nespausdinome jo kūrybos. A. 
Maldonis, ją perskaitęs, pripažino – bevertė. 
„Reikia ryžtingiau vertinti gaunamą „produkci-
ją“, – rašė man A. Maldonis, – ir nepuoselėkite 
iliuzorinės „perspektyvos“ tiems, kurių pateik-
ti darbai to nerodo. Mėgėjiškos „literatūros“ 
antplūdis didėja ir, manau, reikia iš to daryti 
išvadas. Ir patys tos literatūros kūrėjai darosi 
vis karingesni, tai ko vertintojams reikia būti 
droviems?“ O moteriškė iš Plungės atkakliai 
beldėsi į „Literatūros ir meno“ redakcijos duris, 
bet ši jos „kūrybos“ atsisakė. Tada atsiuntė man: 
„Dabar visą tą bylą siunčiu Jums. Gal savo vardu 
kur atspausdintumėte?“ Štai net taip!

BEVEIK NUSIKALTIMAI…

Žinoma, „Nemuno“ publikacijos sulaukdavo 
įvairių, kartais gana piktų komentarų, vertini-
mų ir net grasinimų. Antai išspausdinome E. 
Mieželaičio, autoriaus apibūdinimu – „šiek tiek 
pedagogišką, didaktinę eseistiką „Juodosios ži-
buoklės“. Rašinyje gana nepalankiai atsiliepta 
apie poetą Juozą Kruminą ir jo veiklą karo me-
tais. Kultūrologas Kazimieras Skebėra bemat 
pasmerkė „melą, falšą ir piktas insinuacijas“, 

Redakcijos portfelis visuomet buvo pilnas, 
tad publikuoti viską, ką gaudavome, papras-
čiausiai buvo neįmanoma. Susidarydavo eilė. 
Be to, produktyviausių rašytojų kūrybos vers-
mė neišsenkanti ir visi norėjo, kad jų kūriniai 
kuo greičiau būtų paskelbti. Kadangi rūpėjo 
plačiau atverti duris jauniesiems (daugelio 
dabar gerai žinomų rašytojų pirmosios publi-
kacijos išspausdintos „Nemune“) „veteranams“ 
tekdavo ilgiau palaukti. Dėl to dažniausiai ir 
įsiplieksdavo konfliktai. „Kažkaip su „Nemu-
nu“ man ne per daug sekasi bendrauti. Ne visi 
eilėraščiai išlaiko Jūsų reiklumo ir skonio kri-
terijus“, – užsiminė Vacys Reimeris. O Aleksys 
Churginas rėžė: „Išmaldos prašyti, be abejo, 
neleidžia man nei etika, nei paprastas žmogiš-
kas orumas. Jeigu šių metų bėgyje mano ei-
lėraščių nespausdinsite, būkite malonus man 
juos grąžinti.“ 
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nes poetas J. Kruminas buvęs „kaip joks kitas 
iš literatų krištoliškai tyras visais atžvilgiais“ 
ir t. t. O po kurio laiko sulaukiau grasinančio 
K. Skebėros laiško, tiesa, jau rašyto ne tik savo, 
bet tariamai blagaslaviškiečių (autorius gyveno 
Blagaslaviškiuose) vardu: „Jei negausime Jūsų 
atsakymo, išsamaus ir dalykiško, mes, pasinau-
doję pažintimi, kreipsimės pas CK narį drg. L. 
Šepetį [tuometinį LKP CK sekretorių. – L. I.], pra-
šydami jo intervencijos.“

Audrą vandens stiklinėje sukėlė muzikologo 
Bonio Šidiškio straipsnis „Džiazo populiarumo 
paslaptis“. 1982 m. rašyti apie džiazą – beveik 
nusikaltimas. Rašytojų sąjunga ir „Literatūros 
ir meno“ redakcija gavo muzikologo Vytauto 
Landsbergio rašinį „Apie džiazą ir kitką“. Autorius 
B. Šidiškiui pažėrė daug priekaištų dėl „kvailoko 
straipsnio“ ir „primityvios painiavos“. Taip pat iš-
peikė redakciją („ar šis žurnalas viską, kas įkrito, 
turi jau nešti į skaitytojų marias giliausias?“) ir, 
tikėdamasis pritarimo, prašė paveikti „Literatū-
ros ir meno“ redakciją, kad jo straipsnį išspaus-
dintų „kaip skaitytojo laišką, tuo bent iš dalies 
atitaisant „Nemuno“ padarytą žalą“. Rašytojų są-
junga persiuntė man V. Landsbergio straipsnio 
kopiją. Ją saugau kaip „svarbų dokumentą“. 

Nors Rašytojų sąjungos vadovybė šiaip jau re-
tai kada kišdavosi į žurnalo reikalus ir neprie-
kabiaudavo dėl publikacijų, bet kai išspausdi-
nome Alfonsos Žegliūnaitės-Liolienės poeto 
Pauliaus Širvio jai rašytus laiškus su eilėraš-
čiais, Valdybos posėdyje kilo aštri diskusija, kai 
kurie kolegos smarkiai mane puolė – kam rei-
kėjo, per daug intymu, juk menkina poetą ir t. t. 

Plačiau komentuoti šias (ir panašias) istorijas ne-
verta – redakcija (kaip visuomet) rasdavo išeitį…

Kur kas rimtesni dalykai dėjosi su cenzūra, 
spaudą atidžiai prižiūrinčiomis komjaunimo ir 
kompartijos struktūromis. Nunešęs cenzoriui pa-
sirašyti eilinį numerį, nekantriai laukdavau – ar 
reikės ką išimti, ar teks ką taisyti? O kiekvieno 
mėnesio pirmą antradienį kompartijos centro 
komitete vykdavo vadinamosios „Kuolelio mė-
nesinės“ [Juozas Kuolelis dirbo propagandos ir 
agitacijos skyriaus vedėju – L. I.]. Čia sistemin-
gai kedendavo laikraščių ir žurnalų redakto-
rius (gal todėl ne vienas per anksti pražilo…) O 
„Nemunui“ dažniausiai kliūdavo už fotografijas. 
Paradoksas – daugelis anuometinio žurnalo 
gerbėjų iki šiol prisimena apnuogintų mergelių 

Karikatūristas Jonas Varnas 
dažnai pralinksmindavo savo 
piešiniais ir laiškais

publicistikos komisija Šiauliuose surengėme 
dviejų dienų pasikalbėjimus. Pirmoji diena 
užsitęsė iki išnaktų. Išaušus – nauji pasibė-
giojimai. Ieškojome R. Keturakio – po vaka-
rykštės įtemptos dienos niekas jo nebematė. 
Ant stalo radau laiškelį: „Laimonai, pamatęs, 
kad prakaitu pažliugęs odos apipjaustytojas 
„Elnio“ susivienijime per 10 min. padaro daug 
daugiau, negu mes visi ketiname padaryti per 
dvi paras, nuleidęs galvą išvykstu į Kauną. Sė-
kmės Jums!“

nuotraukas, o prozą ir poeziją pamiršo… Bet čia 
jau atskira tema.

***
O kiek surengta įdomių susitikimų su skaityto-
jais: knygų pristatymai, aptarimai, diskusijos! 
Aktyviausi jų dalyviai buvo Leonas Gudaitis, 
Robertas Keturakis, Aleksas Dabulskis, Romual-
das Norkus. „Kardiologijos institute į mus žiū-
rėjo kaip į šamanus, kurie valdo visas dangaus 
ir žemės jėgas, viską žino – bent jau šimtmečiu 
priekin…“ – užsirašiau.

Pasitaikė ir beprasmiškų išvykų, nuobodžių 
vakaronių. Antai kartą su Rašytojų sąjungos 
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ROMUALDAS RAKAUSKAS

Fotožurnalistas, fotomenininkas ROMUALDAS RAKAUSKAS gimė 
1941 m. Akmenėje. Studijavo žurnalistiką, bet į rankas paėmęs fotoapa-
ratą nebegalėjo sustoti. Nors Vilniuje blaškėsi nuo „Literatūros ir meno“ 
iki žurnalo „Mūsų gamta“, bet išsipildymo nepatyrė. 1967 m. „Nemuno“ 
vyriausiasis redaktorius A. Drilinga jaunam fotografui pasiūlė keltis į 
Kauną ir vadovauti Iliustracijų skyriui. Mėnraštyje R. Rakauskas dirbo iki 
2004 m., o vėliau tapo savaitraščio bendradarbiu. Visus 50 m., praleistų 
su „Nemunu“, R. Rakauskas laiko nuostabiausiais savo gyvenime. 1967 m. 
gimė fotografijų ciklas „Švelnumas“, vėliau – daugybė kitų fotomeninin-
ką pasaulyje išgarsinusių darbų („Žydėjimas“, „Įkvėpimo žemė“, „Pavasario 

mergaitės“ ir t. t.). Žurnale jis galėjo publikuoti drąsiausius, įdomiausius 
savo kūrinius, atrinkti ir skaitytojams parodyti įvairiausios stilistikos ko-
legų kūrybą. R. Rakauskas pasauliui pristatė Antaną Sutkų, Romualdą Po-
žerskį, Vitą Luckų, Rimantą Dichavičių, Liudą Ruiką ir daugybę kitų. Tai 
jo rūpesčiu „Nemunas“ tapo pirmuoju Tarybų Sąjungos meno leidiniu, 
publikavusiu moterų aktus, skatinusiu eksperimentus, skirtingas techni-
kas ir netikėtus objektyvo rakursus. Legendiniu „Nemunas“ tapo dėl visos 
redakcijos pastangų, bet ypač – dėl Romualdo Rakausko kūrybiškumo ir 
drąsos.

Iš ciklo „ŽYDĖJIMAS“ (1974-1984)

10
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Taip kažkada kalbėjo, – ne, ne Zaratustra, – o 
dailininkas Algirdas Pakeliūnas. 
 
Jaučiu, kad dabar laikas šio dailininko kūrybą 
ir nuopelnus prisiminti, palankios tam sąlygos, 
nes atsinaujinimo energija veikia kaip grandi-
ninė reakcija; sausio mėnesį kultūros leidinys 
„Nemunas“ sugrįžo prie 1967 metų žurnalo for-
mato ir principinio maketo. Leidėjai užsiminė, 
jog gaila, kad jie nežino, kas buvo senosios žur-
nalo stilistikos kūrėjas. Tada pagalvojau – žinau!
 
Tas dailininkas – Algirdas Pakeliūnas – jau mi-
ręs, o jo darbai ir gyvenimo istorija vargsta už-
skliausta keliose enciklopedijos eilutėse. 
 
PERKOPęS Į XXI A. 
 
Gerai prisimenu A. Pakeliūno darbą, skirtą 
tiems, kurie perkops į XXI amžių. Jis buvo su-
kurtas 2000-ųjų šventės išvakarėse. Pats daili-
ninkas naujajame tūkstantmetyje tepagyveno 
dvejus metus, bet neturėtume jo palikti vien 
XX amžiui, nes jo darbai daugybę metų bus 
reikšmingi, ypač Kauno miestui. Ruošdamiesi 
Lietuvos atkūrimo šimtmečiui, Europos kultū-
ros sostinės vyksmui, pasiimkime į kelią tuos, 
kurie Kauną mene įamžino su meile ir dideliu 
profesiniu meistriškumu. 
 
Apie Kaune kūrusius menininkus mąstydami 
pakylėtomis kategorijomis, dailininką A. Pake-
liūną galėtume pavadinti senamiesčio legenda. 
Pagal jo medžio raižinių ciklą „Kauno sena-
miestis“, išleistą atskiru albumu, būtų galima 
rengti turistinius maršrutus ir gal net pasiūlyti 
pasivaikščiojimus po sakralines miesto vietas, 
nes dailininkas yra išraižęs visas senojo rajono 
bažnyčias. Vilnius rengia išvykas po Kristinos 
Sabaliauskaitės knygose aprašytas vietas, o 
mes sukurkime savus takus. 
 
Bet grįžkime į tuos metus, kai A. Pakeliūnas 
pradėjo dirbti ir kurti Kaune. Jaunas dailinin-
kas buvo labai veržlus, 1965-aisiais baigęs 
Vilniaus dailės institutą, jis savo kūrinių ciklu 

„Šiaurės Lietuvos malūnai“ papuošė pirmąjį 
„Poezijos pavasario“ almanacho numerį, o vos 
tik susikūrus „Nemuno“ redakcijai, pradėjo joje 
dirbti etatiniu dailininku. Būtent A. Pakeliūnas 
yra žurnalo meninio apipavidalinimo principi-
nio maketo, formato autorius. Prieš ateidamas 
į „Nemuną“ jis jau turėjo šios srities darbo įgū-
džių, nes nuo 1965 m. dirbo „Šviesos” leidyklos 
meniniu redaktoriumi. 

KALI JUGOS PABAIGA?
 
Gyvenimo aplinkybės mus suvedė 1994 m. ru-
denį, ir nors atrodė neįmanoma, nes buvome 
sunkiai suderinami, – tapome artimais bičiu-
liais. Susitikdavom kiekvieną ketvirtadienį: kal-
bėdavomės, lankėm parodas, skaitėm Blavats-
kają, Klizovskį, Kabalą ir Koraną, dzenbudizmui 
skirtus veikalus ir Jungo tipologiją, Rericho 
„Morijos gėles“ ir Vėliaus mitologiją. Beveik visi 
veikalai buvo išleisti ne Lietuvoje, parsivežti 
iš Leningrado arba išsirašomi iš Novosibirske 
veikusios leidyklos. Kartu eidavome į tuo metu 
garsaus dvasinio lyderio Mečislovo Litvinskio 
rengiamus vakarus, skirtus senajai arabų po-
ezijai ir visuomenei atvirą seminarą „Muzikos 
hermeneutika“. Retkarčiais apsilankydavome 
Laisvės alėjos „Spurginėje“ ar Vilniaus gatvės 
kavinėje priešais Katedrą. Ypatingai mėgda-
vom klaidžioti po Kauno Senamiestį ar Santa-
ką. A. Pakeliūnas gyveno už Katedros esančioje 
Kumelių gatvėje, 8-uoju numeriu, kurio ženklą 
buvo meniškai apipavidalinęs savomis ranko-
mis, pažymėtame name. 
 
Savaitgaliais vykdavom į gamtą – miškų kirta-
vietes ir laukines pievas Kazlų Rūdos giriose, 
įvairius miestelius abipus Nemuno (Zapyškį, Pa-
vilkijį, Raudondvarį, Paštuvą, Kulautuvą, Vilkiją, 
Seredžių, Veliuoną). Ten lankydavom bažnyčias, 
dvarus, parkus, piliakalnius, ypač mėgdavom 
žydinčias Nemuno pakrančių lankas, laukines 
giraites, į upę įsiterpusius pusiasalius. Kūrenda-
vom laužus, virdavom arbatą, Algirdas piešdavo 
ar tapydavo, o aš, įsitaisius po žydinčiom liepom 
ar laukinių smilgų jūroje, skaitydavau knygas.
 

Tuo metu, dirbdama „Šviesos“ leidykloje, turė-
jau didelį atskirą kabinetą – jame rengdavau 
A. Pakeliūno kūrinių parodėles, kai kuriuos iš 
jų parduodavau, nes tuo metu dailininkas jokių 
pajamų neturėjo. 
 
2003-aisais A. Pakeliūną lankydavau onkologi-
niame dispanseryje. Į jo gimtąjį Dovydų kaimą 
vykau išlydėti paskutinėn kelionėn. Taigi mūsų 
bičiulystė tęsėsi dešimt metų. Girdėjau Algir-
do filosofines pažiūras, stebėjau jų kaitą, die-
voiešką, kūrybos periodus, įsiminiau mintis apie 
meną ir savo profesiją, žinau ne vieno kūrinio 
sukūrimo genezę. 
 
Po mirties kartu su jo meninio palikimo saugo-
toja, brolio dukra Eugenija, apsilankiau dailinin-
ko studijoje ir sudariau kūrinių aprašą. Puikiai 
žinojau, kad paskutinį gyvenimo dešimtmetį A. 
Pakeliūnas buvo nutraukęs beveik visus ryšius 
su visuomene. Stengiausi bent savo užrašuose 
išsaugoti tai, kas gali būti svarbu kultūros isto-
rijai – prisikaupė kelios dešimtys puslapių. Bet 
viešoje Lietuvos kultūros politikoje dar nėra 
tradicijos rūpintis ir visuomenei pristatyti mi-
rusių autorių kūrybos turtus.
 
O gal jau atėjo tamsiosios Kali Jugos epochos 
pabaiga ir galima pradėti kalbėtis apie tuos 
meno žmones, kurie labiausiai vertino harmo-
niją, o ne destrukciją? 

INTELEKTUALIOSIOS DAILĖS ATSTOVAS

A. Pakeliūnas buvo sąmoningai apsisprendęs 
menininkas, jo kūriniai turėjo filosofinį, biblinį, 
literatūrinį pagrindą. Dailininkas nuolat pa-
brėžė, kad jam svetima ekspresionizmo dailės 
tradicija, pagrįsta betarpiška, spontaniška savi-
raiška. Buvo tvirtai pasiryžęs intelektualiam-fi-
losofiniam apmąstymui.
 
Nors ne kartą žadėjo liautis „užsiiminėti kū-
ryba“, kad išrautų iš savo širdies paskutinį 
prisirišimą, nei rūsčiausios asketinės dvasi-
nės pratybos, nei visų religijų dievų jungtinės 

„BŪTŲ GERAI, JEIGU KAS PASAKYTŲ, 
KAD AŠ TĖVYNEI REIKALINGAS“
PERPETUA DUMŠIENĖ

Nemunui – 50

pajėgos neįveikė meilės tapybai. O atsisakyti 
prisirišimų jam derėjo todėl, kad buvo nutaręs 
tapti Kaune esančio Hare Krišna ašramo vie-
nuoliu. Visgi vienuoliu A. Pakeliūnas netapo, 
į Indiją taip pat neiškeliavo. Galiausiai vėl su-
grįždavo prie lietuvių tautosakos, mitologijos, 
Žiemgalos krašto kaip prarastojo Eldorado 
suvokimo. 
 
Visi dvasiniai ieškojimai matyti skirtingų lai-
kotarpių kūriniuose. Jis piešė, raižė, tapė, kūrė 
nuostabias medžio žvakides, liejo žvakes, o kai 
neturėdavo pinigų geriems dažams, štrichavo 
juodu tušu ir tapė mėlynu guašu. Akompa-
nuodamas gitara bardų stiliumi išdainuoda-
vo savo eilėraščius, teko girdėti ir atliekamas 
senovines Žiemgalos dainas ar net Motiejaus 
Valančiaus „Litanijas apie visus šventus“. Buvo 
laikas, kai klaidžiojo po Lietuvą kurdamas ant-
kapinius medžio paminklus. Dailininko darbų 
yra ir Petrašiūnų kapinėse. Vienas nuostabus 
kūrinys skirtas jo giminei Dovydų kapinėse, 
kuriose ilsisi ir pats Algirdas. 
 
PASLAPTINGAS ŠIAURĖS VĖJO 
DVELKSMAS
 
Yra ne vienas A. Pakeliūno kūrinys, pasirašytas 
Swata Nordo slapyvardžiu. Dailininkui niekada 
nepatiko jo pavardė, bandė ją etimologiškai kil-
dinti iš suomių kalbos žodžio „pukkula“ – sau-
lėtas, šviesus. Kalbėdavo, kad norėtų pasitikti 
pavasarį tapydamas Šiaurėje, o rudenį piešti 
Himalajuose. Savyje pajutęs teisingo, stipraus 
ir gryno Šiaurės vėjo energetiką, pasivadino 
Swata Nordu.
 
Paskutiniais savo gyvenimo metais dailininkas 
bandė prakirsti langą į pasaulį, užmezgė ryšius 
su Pollocko-Krasnerio fondu, nusprendė daly-
vauti Japonijoje organizuojamame rankų darbo 
kūrinių konkurse. Kai po A. Pakeliūno mirties 
kartu su jo dukterėčia Eugenija lankėmės stu-
dijoje, mačiau nepaprastai originalų kūrinį, pa-
ruoštą siųsti į Japoniją...

Pirmojo „Nemuno“ žurnalo viršelis.  
Fotografijos autorius – Romualdas Rakauskas,  
logotipo autorius – Rimantas Dichavičius
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GOLAS Į ATEITĮ
SAULIUS KETURAKIS

Pokalbis su rašytoju Robertu Keturakiu, 1967–1991 metais vadovavusiu „Ne-
muno“ žurnalo Literatūros skyriui. 

Ar redakcija turėjo pavyzdį, kuriuo „Nemunas“ sekė? Kas nors iš 
tarpukario žurnalų ar Vakarų?

Jokio pavyzdžio neturėjome, tačiau iš pasitarimų redakcijoje buvo aišku, 
jog „Nemunas“ turėtų būti kūrybinio jaunimo žurnalas. Šituose mūsų po-
kalbiuose dažnai dalyvaudavo lietuvių literatūros klasikai: svarbiausias 
autoritetas buvo Juozas Grušas, ateidavo Viktoras Katilius, Jonas Šukys, 
Valys Drazdauskas. Nors patys rašytojai turėjo labai įvairias pažiūras, ta-
čiau šiandien manau, jog jie „Nemune“ matė tarpukario Kauno – menų, 
literatūros kupino miesto – tąsą. Tad bendravo su mumis, kvietė į namus, 
galima sakyti, formavo tam tikras kultūros vertybes. Labiausiai juos žeidė, 
jog, vietoje tarpukario menų šurmulio, sovietmečiu Kaune teliko „techninė“ 
inteligentija. „Nemunas“ turėjęs tai ištaisyti.

Kas sukūrė žurnalo dizainą?

Tai buvo pirmojo žurnalo dailininko Algirdo Pakeliūno sumanymas. Paskui 
atėjo Rimantas Dichavičius, po jo – Algirdas Jurėnas. Tačiau jie tik plėtojo 
pradinę koncepciją.

Kokia buvo darbo „Nemune“ pradžia?

„Nemune“ įsidarbinau praėjus mėnesiui nuo žurnalo įkūrimo, tuo metu 
apie pirmąjį numerį jau kalbėjo visas Kaunas. Buvau išleidęs dvi knygeles, 
kandidatavau į Lietuvos rašytojų sąjungos narius. Bešienaujant tėviškėje, 
vieną dieną pas mane atvyko Algimantas Mikuta ir kitas vilnietis rašytojas. 
Pradėjo įkalbinėti – o tai vyko likus metams iki „Nemuno“ įsteigimo – baik 
šienauti, esi literatas, štai, kuriamas žurnalas, ateik. Mama manęs pagailėjo, 
paragino vykti. Mat tėčio jau nebuvo, o visos šešios seserys mokėsi. Reikėjo 
pinigų, dirbau Kauno melioracijoje, talkinau namuose. Atėjau. Iš pradžių 
mane priėmė į Publicistikos skyrių, paskui – į Literatūros. 

Vartant „Nemuną“, susidaro įspūdis, jog siekta aprėpti beveik vi-
sas meno sritis – fotografiją, dailę, literatūrą, muziką...

Žurnale vyravo tokia nuostata, kurią mums nuolat primindavo J. Grušas – 
būti langu į visas naujoves. Jo žodis redakcinės kolegijos posėdžiuose 
visuomet būdavo lemiamas. Nuo pat pradžių „Nemune“ dirbo fotografas 
Romualdas Rakauskas, jo aktai tuomet skaitytojams kėlė šoką. Ir kitos 
nuotraukos palikdavo tokį įspūdį, jog staiga įprasti dalykai jau nebe-
atrodė įprasti. Tai buvo pamokos, kaip galima pamatyti visiškai naujai. 
Simptomiška, bet skaitytojai labai mėgo kelionių po užsienį apybraižas. 
„Nemunas“ buvo langas į pasaulį – čia pirmą kartą pasirodė Juozo Baltu-
šio, Eduardo Mieželaičio kelionių po JAV užrašai. Nors prie Vakarų perio-
dinių leidinių neprieidavome, bet kai ką pavykdavo rasti lenkiškuose – iš 
ten rinkdavome informaciją apie Vakarų kultūros įvykius. Apie muziką 

„Nemunas“ rašė rečiausiai, redakcijoje neturėjome nei vieno šios srities 
žinovo.

Mūsų pastangos buvo pastebėtos. Nuo maždaug XX a. 8-ojo dešimtme-
čio vidurio JAV ambasada Leningrade į redakciją ėmė siųsti puikų žurnalą 
„America“, kuriame buvo gausybė informacijos apie Vakarų kultūrą. Deja, 
po kelių metų, matyt, kažkas KGB susigriebė ir tos siuntos mūsų nebe-
pasiekdavo. Ne veltui žurnalo plitimą Sovietų Sąjungoje stengėsi riboti – 
nors buvo galima prenumeruoti bet kurį bet kurios sovietinės respublikos 
leidinį, tačiau užsisakyti „Nemuną“ leido tik Lietuvoje. 

Kaip atrodė redakcijos darbas? 

Aktyviai plušome: kasdien gamybinis pasitarimas, mėnesio pabaigoje – 
redakcinės kolegijos pasitarimas su visais „Nemuno“ darbuotojais. Redak-
cinėje kolegijoje svarbiausias buvo J. Grušas, kuris apgynė ir R. Rakaus-
ko nuotraukas. Be to, kiekvienas numeris būdavo aptariamas Komunistų 
partijos Centro komitete. Pora kartų ir man teko ten dalyvauti. Sykį – dėl 
kelionės prie Baikalo ežero apybraižos. Rašiau, jog susitikome grupę kitų 
keliautojų, o vienas jų įsikalbėjus papasakojo, jog jo brolis Lietuvoje buvo 
nušautas banditų. Kilo triukšmas. Tačiau mane užstojo Vytautas Petkevi-
čius, pasakęs, kad istorijos nesufalsifikuosi.

„Nemuno“ komandos gynėjas Robertas Keturakis. 
Romualdo Rakausko nuotrauka

Nemunui – 50

Beje, visas redakcijos darbas buvo nesislapstant sekamas. Ateidavo kartais 
tokia moterėlė iš kažkurio Komunistų partijos skyriaus, atsisėsdavo redak-
cijoje ir tylėdama viską stebėdavo. Gal įrašinėjo. Tas stebėjimas slėgė. 

Be to, kas mėnesį reikėdavo po savaitę ar dvi praleisti komandiruotėse 
įvairiuose Lietuvos rajonuose. Keturi, penki renginiai. Porą kartų tokiose 
išvykose teko būti su Pauliumi Širviu. Visi renginiai baigdavosi baliukais, 
kur liedavosi daug alkoholio, o aš negėriau. P. Širvys man kartą sako: „Esi 
saugumo agentas“. „Na jau, – atšaunu, – aš tik blaivininkas“. „Ne, – įsitikinęs 
P. Širvys, – aš buvęs kareivis žvalgas, permatau žmones. Žiūrėk, – sako, – jei 
paaiškės, jog esi agentas, į „Nemuną“ daugiau nebeateik“. Paskui jis prie 
manęs tokio, negeriančio, priprato.

Turėjome „Nemuno“ futbolo komandą, vykdavo tradicinės rungtynės su 
Vilniumi. Nepaprastai geras vartininkas buvo Leonas Gudaitis, A. Mikuta 
visuomet buvo dešinysis puolėjas, aš – gynėjas. 

Kuo „Nemunas“ turėjo būti kitoks?

Tuose kasdieniniuose gamybiniuose pasitarimuose apie išsiskyrimą iš kitų 
(o tuo metu be „Nemuno“ dar ėjo „Pergalė“, „Literatūra ir menas“, egzistavo 
literatūrinis „Jaunimo gretų“ puslapis, jau pasirodydavo kasmetinis „Jaunų-
jų“ almanachas) būdavo nuolat kalbama. Tik jaunųjų kūryba, tik iki trisde-
šimties metų. Negirdėti, drąsūs, jauni – tokie mus domino. Nieko, kas jau 
žinoma – vien ribų plėtimas. 

Neišvengiama buvo ir sovietinė ideologija. Redakcinės kolegijos posė-
džiuose J. Grušas, iki pat savo mirties iš esmės kūręs visą žurnalo strategiją, 
nuolat ragino spausdinti bent šiek tiek jau pripažintų sovietinių klasikų kū-
rybos ir taip maskuoti socialistinio realizmo estetiką nelabai atitinkančius 
jaunųjų eksperimentus. 

Koks buvo santykis su oficialiai pripažintais rašytojais?

Jie į „Nemuną“ žiūrėjo šiek tiek kreivai, todėl, nepaisant žurnalo populiaru-
mo, savo kūrybos siūlydavo retai. Sykį Jonas Avyžius atsiuntė didelį savo 
romano fragmentą, o mes publikavome tik dalį. Ir kai kartą, prisiminęs J. 
Grušo raginimą, paprašiau J. Avyžiaus leisti spausdinti kitus būsimųjų kny-
gų fragmentus, jis atsisakė. 

Publikuodavome E. Mieželaičio poetinius eksperimentus. Ir kartą Horacijus 
Drapakas – toks kolektyvinis autorius, kurio vardu pasirašinėdavo visa sa-
tyrikų grupė – iš poeto pasišaipė. Iš jo nuolatinės kosminės perspektyvos, 
iš besaikių eksperimentų su poetine kalba. Kilo didelis šurmulys. E. Mieže-
laitis, nežinodamas, kas slepiasi už Horacijaus Drapako pseudonimo, para-
šė man laišką. Prisimenu paskutinį sakinį: „Jeigu jums atrodo, kad sugebate 
savo kūrybėle apmyžčioti Lietuvos didžiuosius, tai ne juos, o patys save 
apmyžčiojate“. Nerodžiau to laiško niekam, bet išsigandau. Jei E. Mieželaitis 
būtų ėmęsis, „Nemuno“ nebūtų likę. Tačiau jis niekam daugiau nesiskundė.

Pasitaikė ir kitokių nuotykių. Mirus Antanui Miškiniui, pasiūliau redakci-
jai išspausdinti jo poezijos, nes iki tol poeto kūryba „Nemune“ niekada 
nebuvo publikuota. Pats rašytojas to nenorėjo. Jo žmonos paprašiau eilė-
raščių. Ji atsiuntė aštuonis, kuriuos ir išspausdinome. Po pusmečio gaunu 

Kazio Bradūno laišką. Jis rašo esąs labai dėkingas, kad išspausdinome du 
jo eilėraščius. Pasirodo, A. Miškinis juos buvo nusirašęs į savo rankraš-
čius. O žmona, pamaniusi, jog tai vyro eilės, atsiuntė „Nemunui“. 

Žurnalas buvo labai populiarus, matyt, visi norėjo jame publi-
kuotis...

Tokių buvo nesibaigiantis srautas. Literatūros skyriaus paštas per savaitę 
gaudavo 500 laiškų su kūrybos siūlymais. Bandydavau sąžiningai atsakyti 
pakomentuodamas, bet tai jau buvo vargas. 

Redakciją pasiekdavo keistų dalykų, ypač iš rajonų. Praėjusio amžiaus 
8-ojo dešimtmečio viduryje oficialioji propaganda labai ragino rašyti apie 
kolūkio gyvenimo pranašumus, brigadų darbą. Rajonų spauda tokiomis 
temomis labai mėgaudavosi. Gaunu kartą du eilėraščių ciklus. Viename 
lyrinis herojus – brigadininkas, žiūrintis, kaip saulėlydis kaimenę pargena 
į tvartus. Žiūri ir galvoja: kaip gerai, kad ne tik žmonės, bet ir gyvuliai žino, 
jog einame į komunizmą. Juk tvartuose jų laukia pilnos pašaro ėdžios! No-
rėjau atiduoti Horacijui Drapakui, bet neišdrįsau. 

Kitame cikle bandyta paeiliuoti E. Mieželaičio „Žmogaus“ stiliumi – močiu-
tė, vaikas, vakaras, žvaigždės, o berniukas kuria pasaką apie tai, kaip ateis 
komunizmas. Ir tą vaiką apima toks įkvėpimas, tokia jėga, jog jis neabe-
jodamas sako, kad ateisiąs laikas, kai iš kosmoso bus spaudžiamas sūris. 

Įdomu tai, jog taip rašydavo ne pagyvenę, bet jauni žmonės. 

Kokia „Nemuno“ įtaka tai kartai, kuri su juo užaugo?

Manau, pirmiausia „Nemunas“ paveikė kūrybinę raišką. Ji tapo drąsesnė. 
Visose meno srityse. Daugiau nebuvo iš ko šito pasimokyti, tik iš „Nemuno“. 
„Pergalėje“ jokių eksperimentų nespausdindavo, o „Nemunas“, jei tik tai es-
tetiška ir poetiška, leisdavo „eiti į lankas“. 

Be „Nemuno“ tiek ir tokios drąsos nebūtų. Nebūtų nei tokio Vytauto Mar-
tinkaus, nei Stasio Jonausko, nei Romualdo Granausko. Galima sakyti, eg-
zistavo savotiška „Nemuno“ „akademija“, kurioje avangardas ir modernas 
būdavo derinami su klasikiniu realizmu. Šitos pastangos ugdyti literatūri-
nę drąsą nenuėjo veltui.

„Nemunas“ buvo labai įvairus. Keitėsi sistemos, technologijos, medijos, 
autoriaus laisvė... Žvelgiant į visa tai, matyti, jog „Nemunas“ visuomet iš-
likdavo labai išradingas, o svarbiausia, turiningas. Be to, tai Kauno doku-
mentas. Be „Nemuno“ Kaune tikrai nebūtų užaugusi labai įdomių kūrėjų 
karta. Kalbuosi su dailininku Romualdu Čarna – jis visada pabrėžia, ką jam 
reiškė „Nemunas“, kalbuosi su skulptoriumi Robertu Antiniu – jis taip pat 
visuomet prisimena „Nemuną“. Su aktoriais, muzikais – visi taip pat. 

Visą sovietmetį „Nemunas“ buvo labai populiarus. Slenkstis, kurio nepavy-
ko peržengti – 1989 m., kai staiga Lietuvoje pradėti leisti daugiau nei trys 
tūkstančiai leidinių. Jie viską nušlavė. Ta spaudos lavina pamažu paskandi-
no daug senųjų leidinių, įskaitant „Nemuną“. 

Tačiau „Nemunas“ sugebėjo išlikti. Tikiu, jog žurnalas ras savo kelią.
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Algimantas Mikuta

Algimantas Mikuta gimė 1943 m. 
Mažeikiuose. Nors studijavo ir eko-
nomiką, ir žurnalistiką, tapo poetu ir 
vertėju. Nuo pirmųjų žurnalo įkūri-
mo metų dirbo „Nemuno“ Literatūros 
skyriuje. Po 1972-ųjų įvykių Lietu-
vos rašytojų sąjungos Kauno skyriu-
je buvo konsultantu, atsakinguoju 
sekretoriumi, ėjo ir skyriaus pirmi-
ninko pareigas. 1991 m. nemunietis 
tapo žurnalo vyriausiuoju redakto-
riumi, ėmė telkti kūrybingą kolekty-
vą, tačiau atgavus nepriklausomybę 
pasipylė įvairiausių leidinių – buvo 
galima viskas, apie viską, kiek nori, 
ir ši it cunamis nusiritusi spaudos 
banga užgožė „Nemuną“. 2004 m. 
Spaudos, radijo ir televizijos rėmi-
mo fondas nebeskyrė lėšų tolesnei 
žurnalo leidybai, motyvuodamas 
nesugebėjimu atsinaujinti. Kultū-
ros leidinio likimo klausimą ėmėsi 
spręsti Kauno miesto savivaldybė. 
Nutarta išsaugoti pavadinimą ir po-
būdį, bet pasiūlyta leisti nebe žur-
nalą, o kultūros ir meno savaitraštį. 
Algimantas Mikuta „Nemunui“ vado-
vauti atsisakė.

po nulaužtu medžiu

Jie nuėjo tolyn
fantazijų kloniais,
mus palikę kieme
po nulaužta vyšnia.
Ribuliavo vanduo, 
dangų mušė raudonis,
skliautą klojo slogi
alkana nežinia.

Vakarop šnaresys
iš tolimo klonio
akmenuotais takais
jau pasiekė ausis –
lyg suklupusio slėny
iškankinta dejonė,
lyg išvydusio grožį
nerišlus kliedesys.

Po nulaužtu medžiu
nebežinome nieko,
kas viliojo išeit
nežinion pro duris. 
Nakčiai grimstant gilyn,
iš fantazijų lieka
vien tik nuojauta baimės,
kad jie nebegrįš.

Dar truputį matau,
einu pasisiūbuodamas į šviesą.
Kas tu esi,
kad man įsakinėji?
Lyg nežinotum,
kad nesu kareivis,
baudžiauninkas ar kalinys.

Į kokį važį 
tik nebandė pakinkyti
mane varžovai, moterys, draugai,
bet niekam nepasisekė, –
likau nepažabotas,
gerokai pamuštas, apyžlibis,
bet šviesą nuo tamsos skiriu.

Senam keliautojui to ir pakanka,
griežti įsakymai tėra tušti garsai,
kurie į mano sąmonę nebepatenka
pro kalkių užtvaras...
Sakyk ką nori, šauk, patarinėk,
aš be tavęs nueisiu ten, kur liepta, –
nebetoli.

poezija

siuvėjas celestinas

Jis vadino mane Aliuku,
kaip niekas daugiau nevadino.
Todėl ir įstrigo
ant kaktos pakelti akiniai,
ant kaklo ceratinis metras.
Kai norėdavo atpažinti kudakuojančią vištą,
žvelgė pro viršų stiklaičių –
vėl ta durnelė Barbutė.
Retai kas kaime nešiojo akinius.
Atėjęs susirasdavo šviesiausią langą,
tą vietą tekdavo patuštint,
jo „zingeris“ geidė šviesos.
Man persiuvo gelžkeliečio milinę,
pradvisusią garvežio dūmais,
po dieduko mirties daug metų kabojusią prieangy,
ir vis prašė nuvežt į Šiaulius.
Kitas jo pokštas – reikalavo pirktinės arbatos,
o ramunėlėmis trindavo sąnarius.
Nevalgė lašinių, atėjęs klausdavo,
ar karvė neužtrūkus.
Užbaigęs darbus, ilgai derėjosi
su ateinančiom kviesti moteriškėm,
kol išsirinkdavo, kaip pats sakydavo,
nešpietną ir su pienu.

bičiuliai mano  
chiromantai

Kadaise jie buvo įtarūs,
ko tiktai nemėgino,
maudėsi upėj per jaunatį,
gėrė tik pienių vyną.

Tikėjo magiškais skaičiais,
linijomis delnuose,
spiritizmo seansais,
nemirštančia dvasia.

Kortomis ir vaiduokliais,
puolusiais angelais,
bylojančiais iš horoskopų
fantastiniais gyvuliais.

Vėliau pakilo į dangų,
leidosi į gelmes,
šnekėjosi su ateiviais,
klajojančiais po žvaigždes.

Išbluko ryškūs šviesylai,
beliko dievų išmintis,
kad viskas tuštybių tuštybė,
o gelbsti vien tik viltis.

Visus slenksčius numynę,
apsukę pasaulį ratu,
dabar jie laukia mesijo,
ateinančio iš Rytų.

baladė apie tapytoją

Jis bandė kažką kopijuoti,
bet nieko iš to neišėjo,
tėškė teptuką į kampą
ir pirmąkart nusidėjo.

Nupiešė keistą gyvį,
lyg šliužą, lyg dinozaurą, 
šonuose mėlyną žolę, 
keteroj spindinčią aurą.

Nupiešė jį ir nusuko
į sieną, kad nekvėpuotų
dumblynais ir kapinynais,
kad į akis nedėbsotų.

Tas padaras jį kamavo,
gąsdino, betgi ir traukė,
budino naktį nuo sienos,
skundėsi, verkė ir kaukė.

Sykį vidurnaktį žiūri, –
pasienis tuščias boluoja.
Gailėjosi ir nesuprato –
pavogė ar išropojo...
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RIMANTAS DICHAVIČIUS
Fotomenininkas, grafikas RIMANTAS DICHAVIČIUS gimė 1937 m. Kel-
mės rajone, Grimzelių kaime. Visą gyvenimą bendradarbiavo su kultūros 
ir meno leidiniais, grožinės literatūros leidyklomis, galerijomis. 1967 m., 
kai buvo paskelbta apie naujo žurnalo jaunimui kūrimą, sudalyvavo šrif-
to konkurse ir jį laimėjo. Taigi pirmasis užrašas „Nemunas“ – Rimanto 
Dichavičiaus darbas. Kaip pats sakosi, raides nusižiūrėjęs nuo tarpukario 
laikų batų tepalo dėžutės. Ilgą laiką bendradarbiavo su žurnalu, jame 
spausdino savo pasaulinio garso fotografijų ciklo „Žiedai tarp žiedų“ 

nuotraukas. Akto fotografavimas Tarybų Sąjungoje prilygo uždelsto vei-
kimo bombai – su tokiomis nuotraukomis galėjai būti net neįleistas į 
parodų sales, o štai „Nemunas“ drįsdavo jas publikuoti savo viršelyje. 
Keista, kad subtilios, lyriškos R. Dichavičiaus fotografijos piktino ne tik 
valdžią, bet ir eilinius „padorius“ piliečius, kurie „bombarduodavo“ redak-
ciją tūkstančiais laiškų. Šiais metais 80-metį atšventusiam fotomeninin-
kui 50-metį švenčiantis „Nemunas“ yra svarbiausias jo karjeros pradžios 
langas ir durys, pro kurias atsivėrė kelias į pasaulinę šlovę.

IŠ CIKLO „ŽIEDAI TARP ŽIEDų“ (1965–1989)
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ERDVĖ, SVETINGA DŽOISAMS
NERINGA BUTNORIŪTĖ

Prieš kelerius metus Kauno apskrities viešosios bibliotekos lentynoje 
„Dovanoju“ mačiau pundus senų kvadratinių „Nemuno“ žurnalų. Prie jų 
prisiartinti nebuvo lengva – lentyną apgulę vyresnio amžiaus žmonės 
glėbiais, pasišnopuodami rinkosi numerius. Kai kitą dieną užėjau pažiū-
rėti likučių, „Nemuno“ nebuvo nė padujų. Įdomu, ar šiandieninius kultū-
ros leidinius šitaip godžiai išnešiotų? Jei taip, kas skatintų taip elgtis?
 
Atsakyti į šį klausimą dar nedrįsčiau, bet galiu suprasti, kodėl tai – 
ankstyvasis „Nemunas“. Jį visuomet lydėjo intriga, užsimezgusi pirmai-
siais leidimo metais. Sakytum, drąsus – iškart pasirodė neideologizuotu 
pavadinimu, ryškus – išsiskyrė tuomet neįprastu dizaino sprendimu, pa-
garba vizualiniams menams, be to, buvo tiesiogine šio žodžio prasme 
nepatogus, nes netilpo į pašto dėžutes. Leidinys pirmiausia kreipėsi į 
smalsią jauniausią kartą, nors ji ir nebuvo vienintelė žurnalo auditorija. 
 
Dabar šiuos epitetus galėtume taikyti daugeliui kultūrinių iniciatyvų 
arba idėjų, norinčių jomis tapti. Gal tik „jaunatvišką“ keistume „šiuo-
laikiniu“, o tariamą „išsišokimą“ suprastume kaip reklamos priemonę. 
Tačiau apie kvadratinį „Nemuną“ turime kalbėti kiek kitaip. Šio žurnalo 
intriga neatsiejama nuo vis sunkiau suvokiamos sovietinės tikrovės, ku-
rioje būta įvairiapusės nedermės, mokiusios savitų bendravimo kodų. 
Juk gausu liudijimų apie tuomet egzistavusią perskyrą tarp viešumos ir 
privatumo, kai daugiausia pavykdavo suprasti iš pusės žodžio, iš akių, 
iš nuogirdų. Tuomet ir spauda funkcionavo kaip nevienareikšmė žinių 
skleidėja, o leidiniuose persipynė privalomos ideologinės žinios ir au-
ditorijos geidžiamos nuo tokios informacijos nutolinančios properšos. 
Kultūra taip pat priklausė kontrolės sistemai. Ji turėjo padėti įtvirtinti 
tariamos tikrovės vaizdinį, bet – paradoksalu – buvo iš prigimties trokš-
tama savarankiška vaizduotės ir neapibrėžtos tiesos sritis, priklausanti 
toms laisvės properšoms. „Nemunas“ į jas taikė ir iš tiesų kurį laiką ga-
lėjo ne vien atrodyti ambicingai kontroversiškas, bet, tarsi visavaldan-
čiam eksperimentuotojui leidus, toks būti. Šalia kitų kultūrinių leidinių, 
kuriuose jau anksčiau neišvengiamai susiklostė politizuotas diskursas, 
1967 m. jis buvo naujas, tapatybę besikuriantis kultūrinis žurnalas.
 
Tad kas gi tokio geidžiamo buvo tame sovietmečio „Nemune“, kad žur-
nalo numerius, net ir pakitus laikams, norisi priglausti? Man „Nemunas“ 
atrodo kaip „atlydžio“ kūdikis, kurio laimei, jam bent trumpą laiką siste-
mos rėmuose išties galėjo pavykti plėsti skaitančiųjų akiratį. Didelį ma-
lonumą teikia literatūriniai atradimai, kažkas, nutinkančio pirmą kartą 
jei ne tau kaip skaitytojui, tai lietuvių kultūrai. Viena iš tokių „Nemuno“ 
pusių – įsiminę saviti vertimų debiutai. Ilgametis redakcijos ir litera-
tūros žmogus poetas Robertas Keturakis yra prasitaręs, kad vertingos 
informacijos suteikdavo per JAV ambasadą tuometiniame Leningrade 
[dabar Sankt Peterburgas – N. B.] tik šio leidinio redakciją trumpą lai-
ką pasiekęs žurnalas „America“. Toks valdžios geranoriškumas „Nemu-
nui“, kuris, nors Lietuvoje turėjo didžiulį prenumeratorių skaičių, buvo 
oficialiai neprieinamas užsienyje, netruko ilgai. Be to, ankstyvosios 

literatūros dalies tekstų atranka sutapo su laiku, kai publikacijas rengė 
dar Lietuvoje dirbęs Tomas Venclova. Tad prieš pasirodant didelę įtaką 
padariusiai antologijai „XX a. Vakarų poetai“ (1969), imta kalbėti ir apie 
stiprią vakarietišką prozą, o Venclovos straipsniuose išsakytos alterna-
tyvios idėjos, kad ne visažinis „titanas“, o „patys žmonės [literatūroje] 
pasidaro pasaulį“ (T. Venclova, „Prustas“, „Nemunas“ Nr. 4), kad jų nera-
cionalumas, jutimai yra svarūs ir prasmingi. Marcelis Proustas, Franzas 
Kafka ar Jamesas Joyce’as jei ne iš publikacijų ar knygų, kurios – natū-
ralu – negalėjo sparčiai pasiekti skaitytojų lietuvių kalba, tai iš publi-
cistikos buvo pažįstami, kaip pažįstamos buvo ir vėliau poetų verstos 
antikinės ar prieštaringai vertintos Osipo Mandelštamo eilės. Redak-
cijoje dirbęs poetas Algimantas Mikuta tikriausiai galėtų papasakoti, 
kad Sovietų Sąjungos pakraščiui buvo nevalia išsišokti prieš metropolį, 
tačiau vos sužinoję, kad kažkur galima iškuisti kokį rusiškai publikuotą 
džoisą, „Nemune“ būtinai norėdavo jį irgi išversti ir publikuoti. Visa tai, 
kas šiandien yra savaime suprantama, nuo skaitytojo gyvenimo neat-
siejama literatūros istorijos dalis, tuomet atrodė drąsu ar bent jau neti-
kėta. Gali būti, kad toks „Nemuno“ literatūrinių straipsnių ir publikacijų 
kontekstas sudarė palankias sąlygas atsirasti ir literatūrologo Vytauto 
Kubiliaus „Talento mįslėms“ – legendiniam tekstui, kuriame viešai su-
abejota socrealistinio meno verte. Dėl to tiek autorius, tiek redakcija 
susilaukė skausmingų pasekmių.
 
Žurnalas intriguoja dar ir todėl, kad yra susijęs su vienu iš įdomiau-
sių lietuvių literatūros periodų. Jau praėjus nuslopintiems chaotiš-
kiems 1972-iesiems, alternatyva „Nemune“ pastebimesnė ne tiek re-
dakcijos rengiamuose tekstuose, kiek kūrybos publikacijose. Leidinys 
buvo įtakinga debiuto erdvė, svetinga saviems džoisams – autoriams, 
kurie sąmoningai laikėsi nuo sistemos nepriklausomos estetikos. Nors 
„Nemuno“ puslapiuose – rašytojų pavardžių margumynas, svarbu ne-
paklysti. Žurnalo „aukso amžius“ stipriausiai susijęs su vienos kartos 
brendimu – 8-ajame dešimtmetyje debiutavusiais rašytojais. Tarp jų – 
ilgai arba visai jokių literatūrinių apdovanojimų nepelnę, bet kultūros 
lauke įsitvirtinę „aikštingi intelektualai“: Saulius Tomas Kondrotas, Ri-
čardas Gavelis, Algirdas Verba, Antanas A. Jonynas, Gintaras Patackas ar 
Almis Grybauskas. Nors spaudoje dažnai publikuota daug vidutiniškos, 
nekonfliktiškos literatūros, šių autorių jau neribojo vien ideologinis au-
klėjimas: jie mokėjo užsienio kalbų, daug skaitė, buvo pasimokę ir pa-
vargę nuo vyresniųjų literatūrinės raiškos bei jai keliamų reikalavimų. 
Jie, vadinti avangardiška jaunąja karta, neatsiejami nuo „Nemuno“. Apie 
vėliau debiutavusius Aidą Marčėną, Kęstutį Navaką, Vidą Morkūną ar 
Vaidotą Daunį žurnale kalbama mažai, jie tartum „priklausė“ jau kitam 
leidiniui („Nemuną“ pakeitė „Veidai“, leisti 1985–1990 m.) ir kitai jų kū-
rybą brandinančiai epochai.
 
Žurnalas kruopščiai atrinkdavo, ką publikuos, buvo svarbus atspirties 
taškas svajojantiems apie pirmąją knygą. Ir šiandien daugelis gerai ži-
nomų rašytojų prabyla apie iš leidinio gautą jiems svarbų padrąsinimą 
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ar pamena apsilankymą redakcijoje Kaune, Gedimino gatvėje. Turbūt 
sunku suvokti, kiek laiškų srūdavo į redakciją ir ką reiškė vien R. Ketura-
kio asmeniniai, kaskart ranka rašomi patarimai ir atsakymai kiekvienam 
kuriančiajam (dabar redakcijos mielai naudojasi teise neatsakyti ir ne-
recenzuoti kūrybos, o patekti į spaudos puslapius – gerokai lengviau). 
Taip su auditorija ir potencialiais kūrėjais klostėsi panašus į mokytojo 
ir mokinio santykis. 
 
Po 1972 m. valdžia savo pastangas užgniaužti jaunosios kartos meni-
nius ieškojimus dangstė kalbomis apie rūpinimąsi jų kūryba, skatino 
kartų konfliktą. Teoriškai taip gali atrodyti ir sklaidant „Nemuną“, kurio 
adresatas – tiek pradedantis rašyti, tiek besimokantis skaityti ir suvok-
ti literatūrą. Nuo 1973 m. imta kryptingai kontroliuoti kūrybos srautą 
ir recenzuoti knygas, kurių dauguma – pirmosios arba antrosios. Būta 

atvejų, kai leisdavo debiutuoti kritikams, tačiau jų tekstus palydėdavo 
vyresnio literatūrologo komentaras (savotiška kritika kritikai). Galiau-
siai atsirado rubrikos „Iš literatūros konsultanto užrašų“ (1974–1976) ir 
„Kūrybos mokykla“ (1978–1980), kuriose būta mėginimų formuoti jau-
nų autorių nuostatas. Jose ryškiausiai susidūrė dvi skirtingos pozicijos – 
Eduardo Mieželaičio, apoloniškais ir prometėjiškais terminais kūrusio 
socialistinio kūrėjo mitą ir Marcelijaus Martinaičio, atsargiai teigusio 
realybę, individualią kūrėjo tiesą (šie tekstai 1977 m. virto gerai žinomu 
leidiniu „Poezija ir žodis“). Atrodo, siekta ne paklusnumo, o ilgalaikio 
poveikio, pasitelkus viešą, bet netiesioginę, tik retorinę edukaciją.
 
Prie šio tikslo šiek tiek prisidėjo ir nutylėtas žurnalo fenomenas – dau-
giau nei dvidešimt metų reiškęsis, turbūt pastoviausias ir šypsningiau-
sias „Nemuno“ autorius Horacijus Drapakas. Mikutos sumanytas para-
doksalus – nei tai pakylėjantis, nei tai suvalstietėjęs – daugiaveidis 
satyras po savo vardu priglaudė Aleksą Dabulskį, Jurgį Kunčiną, Leo-
nidą Jacinevičių, Laimoną Tapiną ir būrelį kitų. Skirtingų literatūrinių 
žanrų, linksmai pamokslaujantys, išdaigiški tekstai pirmiausia buvo 
skirti įvairių meno sričių ir kūrybos temoms, o tai skatino atsiribojimą 
nuo „darbininkiškos realybės“ ir netikėtą perėjimą prie kultūros srities, 
pašiepiant socrealistinei literatūrai peršamus standartus, visa persmel-
kusį mąstymo ir kūrybos lėkštumą. Taip tikriausiai jis rašytų ir šiandien: 
„Sakau tiesiai ir atvirai, kaip ir dera Drapakui, – apkarto man ta lyrinė 
tradicija, vyniojanti mintį į šiltus skudurėlius“ (H. Drapakas, „Nuogi ant 
slenksčio“, „Nemunas“ Nr. 4).
 
Pastaroji vidutiniškumo, primityvaus lyriškumo kritika vyravo „Nemu-
ne“. Žurnalas ženkliai prisidėjo prie pozityvaus kalbėjimo apie literatū-
ros raidą ir tekstų, kurie plėtojosi iš savarankiško, netipiško santykio su 
pasauliu, gynė jaunystę už riziką, netikėtumą, priėmė nestandartizuotą 
vaizduotę, groteską ir alogiką, o priešingų nuomonių pasitaikė vienetai. 
Manyčiau, sekėsi neblogai, nes žurnale pirmiausia leista recenzuoti au-
torius pagal artimą estetiką, pavyzdžiui, poetas Sigitas Geda rašė apie 
Patacką, Patackas palaikė „bendrakartį“ Grybauską, klausdamas, „o kas, 
jei aš padaryčiau šitaip – peržengčiau ribą, spjaučiau į veidą visų ger-
biamai ir jau seniai susikompromitavusiai Bendrajai Nuomonei? Ar tai 
nebūtų išsilaisvinimo pradžia, pradžia šventės, didžiojo žaidimo, kur at-
siskleistų visa paslėpta žmogaus energija, jo išradingumas, kūryba?“ (G. 
Patackas, „Gyvenimo ir mirties trasomis“, „Nemunas“ Nr. 7). Kita vertus, 
autoriai pasitikėjo „Nemuno“ bei apskritai literatūros skaitytoju. Pavyz-
džiui, Gražina Cieškaitė jį laikė teksto bendraautoriumi, sąjungininku, 
kurio niekas neturėtų apgauti ir nustatyti suvokimo ribų. 
 
Sovietmečiu daugybę kultūros profesionalų subūręs, auginęs „Nemunas“ 
šiandien neatkartojamas. Ir jam visai nebūtina vytis bei ilgėtis to laiko. 
Tai žavingas atvejis, kai būtent žaidžiant pagal besimainančio režimo 
taisykles radosi švelnios kultūrinės rezistencijos apraiškų, buvo ieškoma 
būdų palaikyti kultūros kokybę ir formuoti kalbėjimą apie ją. Tad galbūt 
tai, kas pasakyta, tinka ne vien literatūros sričiai. Norėtųsi tikėti, kad Vito 
Luckaus skandalinga viršelio nuotrauka iš ciklo „Mimai“ – ne vien puikus 
savito fotografo kadras, bet ir tam tikras simbolis. Tikriausiai taip laisvai 
anuomet atrodė ambicingą „Nemuną“ skaitantys žmonės, kuriuos brandi-
no jaunystės namus atstojęs spaudos kvadratas.

Vitas Luckus. Iš serijos „Mimai“. 1970
Modrio Tenisono vadovaujama mimų trupė Kaune buvo galvos skausmas komunistų parti-
jos cenzūrai – „įtartinų politinių pažiūrų menas“. Negalėdami suvokti judesiais išreiškiamos 
Ezopo kalbos, tikrintojai vis delsė pareikšti kokius nors įtarimus. Bet kai 1970-aisiais Spalio 
revoliucijos metines „Nemunas“ „paminėjo“ viršeliu manifestuodamas jaunystę, seksualumą ir 
vakarietišką madą, ir mimams, ir žurnalui prasidėjo sunkūs laikai.
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Viktoras Rudžianskas

Poetas, žurnalistas, vertėjas, groži-
nės literatūros redaktorius, leidėjas 
Viktoras Rudžianskas gimė 1957 m. 
Kauno rajone, Čekiškės miestelyje. 
Neilgai dirbęs mokytoju, vėliau visą 
laiką paskyrė darbui įvairiuose leidi-
niuose – „Trimite“, „ūkininko patarė-
juje“. 2004 m. gavęs pasiūlymą eiti 
nebe žurnalo, o savaitraščio „Nemu-
nas“ vyriausiojo redaktoriaus parei-
gas, sutiko. Laikraščio periodiškumas 
diktavo naujas temas – leidinyje at-
sirado daugiau įvairių renginių, įvy-
kių, naujienų apžvalgų, pristatymų. 
Redaktoriaus suburta savaitraščio 
redakcija – Donaldas Kajokas, Val-
demaras Kukulas, Andrius Jakučiū-
nas, Vidmantas Kiaušas, Gražina Vik-
torija Petrošienė – sugebėjo sukurti 
savitą literatūros ir kultūros leidinį, 
paskutiniaisiais metais ėjusį kas dvi 
savaites. Viktoras Rudžianskas atsi-
statydino 2016 m. rudenį.

kaprizingos virpančios gelmės
vaginališkai pulsuodamos 
išelektrino drugelio kojytę 
kuria atsispyręs jis troško 
išskriet iš kokono, apšvitinti 
nepažinų pasaulio paviršių
nušvito

ta
kurią pažįstu daugiau negu iš matymo 
bet mažiau negu galėčiau sakyti pažįstu 
smelkiasi į vaizduotę 

ir man pritrūksta vaizduotės 
pamatyti ją giedančią 
puolusių angelų chore 

ji 
plaukia per katedros aikštę 
nuo smilkalų kvapo – tolyn – 
nuo klasikų nutapytų moterų 
pakylėtais veidais 
su tuo pačiu kūdikiu ant rankų – 

jos 
akyse galiu išskaityti rudenėjantį šulinį 
su išskridusia gerve 

– – – skilinėja kaštonai

poezija

4. sugrįžimas prie temos

- - - prisiminsi kaip miriau? - - - - - - - ten tik sekundės baltais švarkeliais, - - -  
- - - - - - - - - pasigirdus skambučiui pražysta lelijos, - - - - - - - - - - - - tas pats 
naivusis ketvirtadienis, ištikimas lietus. - - - - - - - - - - - - - - - - - pamirši kaip 
miriau? - - - - - - - ten tik minutės juodais marškinėliais, - - - - - - - pasigirdus 
skambučiui pražysta lelijos, klasika, pražysta ketvirtadienis, kalkės, pražysta 
pusė keturių, klastotės. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - visų metų laikų 
lietus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - viena(kar)tinis

3. po pusės keturių

dirbtuvėje išseko klegesys, jausmų
laužai ir liūtys, tik šnarėjo pelių
odelės: graužė sūrio likučius ir
pagoniško meistro vaizduotę, kol
bekūnių figūrų sielose atsivėrė
pantomimos seansas: baltos pudros
upe išplaukė juodai nugrimuotos
ievos: o juk nieko neatsitiko, meistre
be kaukės, adomai, tik švinta

kvarta
                                                                                           dk

1. fleita 

nesvariai ant adatos 
galiuko kaukši blusa auksinėm 
pasagėlėm 

skiemuo – eilėraštis – ugnis – angliukas 

ir švilpia vėjas
sraigei pro ausis ir švilpia vėjas

2. reversas

šalimais, atrodė, bidzena 
šuniukas, iš tiesų, –

prie rugsėjo suskilusios 
geldos – karalaitė 
iš mano senatvės

siuvinėja peniukšlę kalytę,
o iš pieno rupūžė plaukia
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Kada sužinojote apie „Nemuno“ žur-
nalą ir pradėjote į jį rašyti?

Sužinojau, kai tik jis pasirodė, o rašyti ėmiau 
maždaug po dvidešimties metų.

Kas Jums yra „Nemunas“? Kiek vietos 
žurnalas užima Jūsų gyvenime?

Susipažinęs su „Nemunu“ ir „nemuniečiais“, jau-
čiausi beveik laimingas – tai buvo skaitančių ir 
rašančių žmonių klubas, kuriame tų laikų mokes-
čių mokėtojas galėdavo „atgauti dūšią“. Redakci-
jos poilsio kambaryje susitikdavo puikūs žmonės: 
mano „vyresnysis brolis“ Aleksas, Algimantas, 
Romualdas, Algirdas, Vytautas, Robertas, Romas. 
Netilo kalbos, diskusijos, juokas, vyr. redaktorius 
Laimonas ir jo pavaduotojas Leonas tam netruk-
dydavo. Tai buvo oazė likusio pasaulio dykynėje. 
Tam, kad atsakyčiau, kiek vietos „Nemunas“ užima 
mano gyvenime, turėčiau žinoti, kokio ploto tas 
mano gyvenimas yra. Žodžiu, sunkus klausimas. 
Sakyčiau, „Nemunas“ – tai dalis mano gyvenimo.

JURGIS GIMBERIS

(ne apie mane), „nuošalėje“. Labai apgailestau-
ju, bet šaukštai jau popiet...

Esate kaunietis? Kokia aplinka, žmonės 
Jus supa?

Nežinau, ar teisingai atsakysiu, jei prisipažin-
siu, kad čia gimiau, augau, vaikščiojau basas po 
Šančius, žaidžiau futbolą ir, kaip sako žemaičiai, 
čia – mano gentis. Man tiesiog nėr kur nuo to 
dingti. Būtent – čia mano žmonės. Manau, jei 
būčiau atsiradęs Afrikoje ar Japonijoje, būčiau 
tamsiaodis arba geltonveidis, vis tiek kalbėčiau 
tą patį – Šančiai mano tėviškė.

Su Jurgiu Gimberiu kalbėjosi  
Raminta Stravinskaitė 

Kodėl kurdamas pasirinkote tokį kal-
bėjimo būdą, kai kartais nepavyksta 
suprasti – kalbate rimtai ar juokaujate?

Dar vienas sunkus klausimas... Gal iš baimės, o 
gal kalbėjimo būdas pats mane pasirinko. Vel-
niai žino, aš sutrikęs...

Ar gyvenime esate toks pat šmaikštus 
kaip ir kūryboje? 

Gyvenime būnu visoks, bet dažniausiai – rimtas 
(kai blaivas) ir blaivas (pastaruosius kelerius 
metus).

Koks buvote jaunystėje? Maištavote? 
Hipiavote? Pijokavote? Nešiojote klio-
šines kelnes ar auginote ilgus plaukus? 
Buvote susitaikęs su sistema ar stengė-
tės iš jos „išlipti“?

Dabar manau, kad buvau nebrendyla, pijokavau 
ir gyvenau, kaip Ramūnas Klimas kažkada sakė 

IR BŪSI gRAŽUS KAI KATINAS

Taip atsitiko, kad patekau į ligoninę. Ir, kaip da-
bar sakoma, „pakankamai“ bejėgis. Sakyčiau, net 
daugiau negu pakankamai, nes pusiau guliu, 
pusiau sėdžiu, o slaugutė mane prausia. Paskui 
suglosto pasišiaušusią pusplikę: „Na va, – sako, – 
dabar būsi gražus kai katinas“. Taip ir taria, nebo-
dama kalbos policijos, – ne „kaip“, o „kai“.

Taigi sėdžiu-guliu, markstausi sau kaip katinas; 
įeina jaunutė daktarė baltu chalatu. „Sveiki, aš 
psichologė“, – sako. Psichologų aš bijau dar nuo 
karo laikų, todėl dėl visa ko tyliu. „Kalbėti galit?“ – 
ji klausia. Užverčiu akis į lubas, girdi, nėr proble-
mų, kad tik būtų apie ką. „Su kalba problemų ne-
turit? – matyt, dėl visa ko perklausia ji. – Liežuvis 
nesipina?“ Energingai papurtau galvą, gal net 
kiek per daug energingai, nes psichologė sužiū-
ra įtariai. „Kaip jūs, pavyzdžiui, sakote, – klausia 
ji, – šedevras ar šedervas?“ „Ševedras“, – sakau 
aš. „Aha, – sako psichologė, – įdomu įdomu. 

O galima jums užduoti kelis kitokio pobūdžio 
klausimus?“ Vėl užverčiu akis į lubas, girdi, ką 
čia dar klausti, juk to ir susirinkom. „Gerai, – sako 
psichologė, – gal išvardintumėt penkis baldus...“ 
Aš sakau: „Taburetė, – paskui, bent kiek pagal-
vojęs, sakau, – antra taburetė, trečia taburetė, 
ketvirta taburetė, penkta taburetė“. Psichologė 
išpučia akis: „Man tai naujiena, – sako. – Na, o 
penkis gyvūnus išvardytumėt?“ „Asilas, – sakau, ir 
jau daug nemąstydamas, – antras asilas, trečias, 
ketvirtas ir penktas“. „Aišku, – sako psichologė, – 
vadinasi, penki asilai“. „Kiek pageidavot“, – sakau. 
„Dar vienas klausimas, – sako psichologė, – ir 
tada pailsėsim. Penki augalai“. „Gėlė...“ – sakau. Iš 
per didelio entuziazmo įkvėpiau kartu su seile ir 
taip užsikosėjau, kad net pamėlynavau. „Nereikia 
jaudintis, – sako psichologė, – aš jums padėsiu. 
Antra gėlė, trečia...“ „Ne ne ne! – būčiau sumo-
savęs rankomis, bet nepajėgiau. – Ne gėlė, – 
sakau, – medis!“ „Medis? – apstulbo psichologė, 
matyt, sujaukiau jos besiformuojančią sistemą. – 
Kaip tai medis? Koks dar čia medis?“ – nustebus 

klausia. „Giminės, – sakau, – genealoginis medis“. 
„Augalas? – klausia ji. – Genealoginis medis tai 
augalas?“ „O kas? – atklausiu aš. – Jeigu medis tai 
augalas, ar ne?“ „Ne, – sako ji, – genealoginis me-
dis ne augalas. Kokį čia pavyzdį jums pateikus, – 
susimąstė psichologė, – kad suprastumėt, kas 
yra kas...“ Tylim, tylim... „Rakštis subinėj, – sakau 
aš, – tinka?“ „Sakot, kad tai augalas?“ – klausia 
ji. Čia jau susimąstėme abu. Kas galėtų būti ta 
rakštis tokioj vietoj? Ji mano, kad aš jos, taip sa-
kant, toje vietoje, o aš linkęs manyti, kad ji mano, 
taip sakant. Su tais psichologais taip lengvai 
nesusikalbėsi. Bet ką aš noriu pasakyti... Tai ne 
mirtina. Tai lyg kokia smegenų gimnastika. Šiaip 
taip, su jaunąja daktare išsiskyrėm taikiai. Kur 
kas sunkesnis atvejis, kai amžinai nesusikalbi su 
valdžia. O kai su artimaisiais!.. tai jau išvis šakės. 
Ir kas tokiu atveju yra šakės? Baldas, gyvūnas, 
augalas, toks darbo įnagis ar, kaip sakoma, ragai? 
Gaila, kad psichologė jau išėjo. Pusiau sėdžiu, 
pusiau guliu, mąstau, o jau gražus kai katinas... 

satyra

MŪSŲ

Mūsų butas privatizuotas. Todėl mūsų virtuvė 
yra mūsų. Mažoka, bet sava. Tik kad nedidelė. 
Prie šiaurinės sienos kriauklė, dujinė, staliukas ir 
kampas, kuriame telpa taburetė. Prie pietinės sie-
nos bobulės spintutė, šaldytuvas ir kitas kampas, 
prieš kurį atsiveria durys į koridorių. Tas kampas 
dalinai prikrautas reikalingų daiktų. Vakarų pu-
sėje langas ir senoviško ketaus radiatorius po 
juo, o rytų pusėj, kaip jau sakyta, durys ir aukšta, 
laiba, kiaušinio trynio spalvos spintelė. Balsvoko 
trynio, iš paukštyno. Tarp tos spintelės ir kriau-
klės lieka tarpas, kuriame telpa šiukšlių kibiras 
ir visi šeimos nariai, bet po vieną. Tuo atveju, jei 
kažkam, sakykim, šauna į galvą suplauti indus ar 
vandens į virdulį prisileisti, ar panašiai. Bet kibi-
ras irgi dar telpa, tokia tat mūsų virtuvė. Tai kai 
atsisėdi šiaurės vakarų kampe ant tos taburetės 
valgyti, tai kojos į pietų pusę, o korpusas į rytų, 
nosim natūraliai virš bliūdunėlio. Mūsų šeima 
keliakalbė – vieni mokė vaikus sakyti „dubenė-
lis“, kiti „bliūdelis“, tai dabar bendru susitarimu 

visi sakom „bliūdunėlis“. Pasiekėm konsensu-
są. Žodžiu, kai atsisėdi tame kampe valgyti, tai 
skrandis, kaip Aloyzas sako, devyniasdešimčia 
laipsnių susisuka, ir ką tu į jį įkiši? Tai jau ne 
skrandis, o kažkokia grįžtė, net nežinau, su kuo 
ir palyginti. Jei, tamsta, būtum kažkiek prie tech-
nikos, sakyčiau, ne skrandis, o šneko gabalas, bet 
jeigu esi arčiau literatūros, menų ar intelekto, tai 
toks skrandis primena mėsmalės volelį – dabar 
įsivaizduoji? Taigi turiu jau griežčiau pakartoti – 
ką į tokį skrandį gali įkišti?! 

Iš ryto pasisvėriau – vėl du kilogramus priau-
gau. Mūsų šeima, kaip jau sakyta, daugiakalbė – 
vieni sako „kilooogramus“, kiti „kilograaamus“, 
bet vis tiek nenormalu – normalus mokesčių 
mokėtojas iš oro svorio nepriauga. Galvosūkis. 
Įtariu, kad aš galbūt ufonautas. Matai, kartais 
susidaro panašus įspūdis, kai susiduri su atsa-
kingų asmenų akimis. UFO – tai „unidentified 
flying object“. Matau, kad atsakingi asmenys 
neįstengia manęs identifikuoti: „Iš kokių ka-
napių čia šitas Pilypas? – nustemba atsakingi 

asmenys, jų akiratyje man apsireiškus. – Ar ne 
laikas pradėti kovą su kanapėmis? – susirūpi-
na jie. – Ko jam iš mūsų reikia? Pinigų, kruo-
pų, darbo, meilės – ko?“ Išnyk, sako atsakingųjų 
akys, dink iš čia, netrikdyk mūsų ramybės. Bet 
tik akys, o garsiai jie sako: „Tai kokios gi jūsų 
problemos, ponas Mišiugine, ai, kiek jau čia tų 
problemų, kad mes tik tiek turėtumėme – me-
me-me, tai gyventume ir žvengtume. Aikit sau, 
ponas Mišiugine, geros jums dienos“. 

„Ačiū“, – sakau, kupinas vilties ir tikiu, jog taip 
ir bus. Neseniai kaimynė informavo, kad mūsų 
namas yra. Kad jis yra, tai aš ir pats matau, bet 
sako, jog jis yyyra, tai yra, virsta griuvėsiais. Pa-
matai grimzta, sienos yyyra, skečiasi – šviečia-
si graži ateitis. Ateis laikas, ir namas subyrės, 
liks tik plytų krūva ir šiukšlės. O mes jau būsim 
persikėlę į erdvesnes patalpas, kuriose nereiks 
prie stalo sėdėti šonu, persuktu skrandžiu, į kurį 
nieko dorai negali įkišti. Nebūsiu panašus į ufo-
nautą, kaip sakė Kostas, brangioji. Viskas mūsų 
ir viskas mūsų rankose.

KIRMINAS

Tai kur vis dėlto žiūri Vyriausybė, kur žiūri visi 
Prezidentai, kur žiūri Gynybos ir Sveikatos ap-
saugos ministrai, Partijos pagaliau? Aš vėl ligo-
ninėje!!! Nu?..

Ateina lankytojai, sako: „Gerai atrodai“. Aha, 
manau sau, jei tu taip atrodytum, turbūt nusi-
šautum. Bet garsiai to nesakau – draugai juk, 
artimieji, mylimieji, tik gero man linkėdami, me-
luoja į akis lyg per teismą. „Ačiū, – padėkoju, – ir 
aš taip manau, gerai atrodau. Su akiniais dabar 
sveriu maždaug tiek, kiek kalnų avinas be ragų“. 
Prie ko čia akiniai, sakysi? Taigi rėmai geleži-
niai, stiklai irgi postoriai, be to, ir svorį tiksliai 
matau, tai prie to. O ragai? Matei juk televizo-
riuje – bent pusė to avino masės!.. 

Lankytojai lankytojais, lankytojai – gėris, kaip 
sūnus sako, praskaidrina nuotaikėlę, bet ir dak-
tarai ne pro šalį. Be daktarų nėra prasmės pa-
latoje voliotis.

Įeina... „Aš čia būsiu reabilitologė“, – sako. „Svei-
kinu, – sakau, – kada?“ „Kas kada?“ – ji klausia. 

„Kada čia būsit reabilitologė?“ – sakau. „Dabar, – 
sako, – jau esu.“ „Nuostabu, – sakau, – ką tik sa-
kėt būsit, staiga, pyst, ir esat! Nuostabu“. „Na, 
na, na, – ji sako, – tik jau nesikeikit, nes atsiųsiu 
jums psichologą“. „Neduok Dieve, – sakau, – ir 
visai čia ne keiksmažodis, o Valstybinės kalbos 
komisijos įteisintas ištiktukas. Net tos Komisijos 
Šefas kaip pavyzdį pateikia pyst ir atnešė pensi-
ją“. „Neturiu aš laiko, – sako daktarė, – gilintis 
į Kalbos komisijos darbus, man ir savų reikalų 
per akis. Jums irgi patarčiau geriau savo svei-
kata, o ne kalbos niuansais šiuo metu rūpintis. 
Ištieskite kojas...“ „Tiesiog dabar?“ – klausiu. „O 
kada gi?“ – nustemba ji. Sakau: „Gal bent jau po 
kokių dvejų metų galima būtų?“ Ji sako: „Tai ką, 
aš čia dvejus metus stovėsiu ir lauksiu, kol jūs 
ištiesit kojas? Kaip jūs įsivaizduojat mano dar-
bą? Ištieskit, sakau, kojas! Štai vieną, štai kitą 
ir viskas!“ „Ak, – sakau aš, – tai jūs ta prasme 
sakėt ištiesti kojas...“ „O kokia gi dar, – ji sako. – 
Kalbininkas, matai, atsirado, tik trukdot dirbti...“

Pradėjom mankštintis, o aš tuo tarpu galvoju 
apie savo ligą. Ji tokia paslaptinga, kad aš net 
jos pavadinimą užmiršau. Kažkas graužia mane 
iš vidaus, tarsi organizmas pats save ėstų. Ir 

daktarai neranda to priežasties. Teisingiau, prie-
žastis lyg ir aiški, bet tos priežasties priežastis – 
nežinoma. Kažkoks kirminas viduj. Matai, kaip 
painu... 

Na, mankštinomės mankštinomės ir staiga (ne-
sakysiu to ištiktuko) man toptelėjo – ar tik ne 
sąžinė tai galėtų būti?! Juk nuolat sakoma, kad 
mane, tave, jį, ją ir taip toliau sąžinė graužia. 
Antra vertus, ko jai mane graužti? Juk aš toks 
geras, kad vos pagalvojus pačiam plaukai šiau-
šiasi. Bet sąžinė tai toks kirminas, kuris turi savo 
supratimą. Kažkur įsiknisusi ėda mane ir ėda, 
graužia kaip kokia kinivarpa Smetonos laikų 
komodą.

Nu žodžiu... Daktarai daktarais, bet ir man pa-
čiam reikia stengtis. Jeigu aš ją, tą sąžinę, kada 
nors, kaip nors, duos Dievas, iššifruosiu ir už 
uodegos į dienos šviesą išvilksiu, iškart bestiją 
pasmaugsiu. Ir kitiems mokesčių mokėtojams 
patarčiau – būsim sveiki visi kaip ridikai.
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Coincidentia oppositorum – priešybių vienybė. Komjaunimas ir hipių judė-
jimas. Sovietams okupavus Lietuvą, neišvengiamai atsirado ir komjauni-
mas: moksleiviai, studentai bolševikų buvo varu varomi stoti į šią naują 
organizaciją. Provincijos lietuviai kraipė galvas: chromjaunimas? Tie, ku-
rie vaikšto su chromo batais? Kas taps komjaunuoliu, tas gaus ilgaaulius 
chromo batus? „Įstos“ į juos? 

Tiesą sakant, aš ir dabar nelabai suvokiu, kas tai... Komunistinio jaunimo 
sąjunga ir jos ideologija bei iš piršto išlaužti įstatai? Okupantai vertė 
tapti komjaunuoliais, bet su šautuvu į nugarą niekas nebaksnojo. Tačiau 
įstojusių buvo labai daug: vieni – iš kvailumo, kiti – iš naivumo, daugiau-
sia – iš baimės ir prisitaikėliškumo, o tretieji – nes buvo gudrūs, kadangi 
apsimokėjo.

Po kelių sovietinio režimo dešimtmečių iš Vakarų atsirito hipių banga. 
Globalus judėjimas, apėmęs visą civilizuotą „svietą“. Keista, vakariečiai 
hipiai suko į kairę, o Rytų Europos gyventojai „varė“ į dešinę. Štai tau ir 
coincidentia oppositorum.

Mūsų herojus – Algimantas Šešelgis – buvo hipis komjaunuolis! Pasinau-
dojęs savo valiūkiška bei anarchistiška prigimtimi, jis su keliais bendra-
minčiais suorganizavo pirmąjį big beato ir roko grupių festivalį tuometi-
nėje Sovietų Sąjungoje, Lietuvoje! Net dvi dienas trukęs „popseišenas“, 
žinoma, vyko Kaune, KPI Automatikos fakultete. Į festivalį sulėkė hipiai iš 

visos tuometinės Sovietijos. Algimantas, draugų vadinamas Aliumi arba 
Džeku, milicininkus ir kagėbistus „pastatė ant ausų“. Prieš faktą. Bet apie 
viską nuo pradžių.

1969-aisiais vienos KPI akademinės grupės aktyvūs studentai, vadovau-
jami lyderio Algimanto, įkūrė popklubą „Smūtkeliai“. Tuometiniai ideo-
logijos prievaizdai naujajame KPI Automatikos fakultete studentams 
suteikė šiek tiek laisvės, o pastarieji šiuo laisvės plyšeliu pasinaudojo 
šimtu procentų. Algimantas prisimena: „Neseniai Čekoslovakiją sudrebi-
no Prahos pavasaris, norėjosi išsiveržti iš smukdančios pilkos rutinos ir 
daryti Lietuvoje tai, ko niekas nedarė. Tiesą sakant, roko muzika užkrėtė 
laisvės troškuliu ir maišto dvasia. 1967 m., susirinkę mano bute, įsteigė-
me pirmąjį neoficialų big beato fanų klubą ir nutarėme po komjaunimo 
priedanga imtis to, apie ką svajojome, ko geidėme. Tam reikėjo „paimti 
valdžią“ fakultete. Tapau komjaunimo gruporgu (kaip vėliau paaiškėjo, 
trumpam), o netrukus man pavedė kuruoti Automatikos fakulteto kultū-
ros sritį. Tuometinis fakulteto komjaunimo sekretorius S. Lapeika vado-
vavosi principu „nauja, įdomu, imkitės veiklos“.

Atsirado puiki galimybė legalizuoti big beato klubą. 1969 m. balandžio 
25 d. grupė bičiulių sugalvojo organizacijos įstatus, kuriuos ranka užra-
šė Robertas Martinėnas, vėliau tapęs pirmuoju legalaus big beato klubo 
prezidentu. Jis didelėmis spausdintomis raidėmis išvedžiojo: „STEIGIA-
MAS BiG BEATo KLUBO SUSIRINKIMAS“. Tokio pat turinio skelbimai buvo 
iškabinti ne vien Automatikos, bet ir kituose fakultetuose.

Steigiamajame susirinkime dalyvavo ne tik Algimanto artimiausi drau-
gai, bet ir pop muzikos entuziastai iš viso instituto, sugalvoti ir užrašy-
ti ne vien įstatai, bet ir pavadinimas – pop klubas „Smūtkeliai“. Reikia 
pripažinti, kad gūdžiais sovietiniais laikais toks lietuviškas pavadinimas 
skambėjo neįprastai!

Big beato fanų klubo įstatai:

1) Nariu gali būti kiekvienas KPI studentas ir dėstytojas, pripažįstan-
tis ir vykdantis klubo įstatus.
2) Klubo tikslas: populiarinti lietuvišką ir užsienio big beato muziką.
3) Aukščiausiasis valdymo organas: susirinkimas, kuris renka prezi-
dentą, 3 viceprezidentus bei iždininką (…)
Klubo įstatai dialektiški. 

Iš tiesų, įstatai labai demokratiški ir... marksistiški, nes dialektiški. Niekas 
negalėjo prikibti. Jokio antisovietiškumo.

Pirmuoju pop klubo „Smūtkeliai“ prezidentu buvo išrinktas R. Martinėnas. 
Palaipsniui susiformavo tvirtas branduolys: R. Šertvytis, Č. Paplauskas, A. 
Stancevičius, A. Maleckas, V. Motiejūnas. Algimantas su bendraminčiais 
nusprendė, kad šio sambūrio esmė: muzikinis švietimas, susitarė neliesti 
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OB-LA-DI, OB-LA-DA 
RITA BANY 

Pirmosios „popseišeno“ komandos stovyklavietė Kupiškio rajone, 1968 m.
Nuotrauka iš Algimanto Šešelgio archyvo

tautinių ir politinių temų – nesinorėjo puikios idėjos iškart pasmerkti 
myriop. Kiekvieną mėnesį klubo nariai į kasą įnešdavo nedidelę sumą pi-
nigų. Už juos iš pogrindžio prekybininkų įsigydavo muzikinių juostų, vini-
linių plokštelių. Vaikinai darė įrašus, rinko informaciją apie roko daininin-
kus. Populiariausios grupės buvo „The Beatles“, „The Rolling Stones“, „The 
Doors“, „Led Zeppelin“. Algimantas pasakoja: „Registruodavau į sąsiuvinį 
grupių pavadinimus, kruopščiai ranka persirašydavau dainų žodžius, nes 
dauginimo aparatus sovietų saugumas draudė“. Automatikos fakulteto 
skelbimų lentoje vaikinai iškabindavo naujus pop plakatus, kiekvieną 
savaitę užrašydavo populiariausių dainų dvidešimtuką – „New Musical 
Express TOP-20“ – pagal „Radio Luxembourg“ muzikos transliacijas.

Ilgainiui pop klube narių sumažėjo, mat reikėjo rimtai dirbti: perrašinėti 
muziką, iš visų įmanomų šaltinių lasioti informaciją apie roko grupes. 
Daugelį gąsdino ir nario mokestis – nuo trijų iki penkių rublių per mėne-
sį. Taip atsisijojo nemažai žmonių ir liko tik senasis branduolys, prie kurio 
aktyviai prisijungė A. Piligrimas. Itin atsidavęs klubui buvo Č. Paplauskas, 
vienas iš trijų „Smūtkelių“ viceprezidentų, iš vinilo plokštelių įrašęs visus 
„Smūtkelių“ muzikinius „gabalus“, taip pat nepakeičiamas paruošiant ir 
tvarkant techniką diskotekose, „popseišene“. Jis tebeturi išsaugojęs visus 
„Smūtkelių“ įrašus magnetofono juostose.

KPI komjaunimo sekretoriaus pareigas einantis S. Lapeika nesikišo į klu-
bo veiklą, o „Smūtkeliai“, savo ruožtu, judėjo leistinoje teritorijoje ir ne-
kliudė religinių ir tautinių temų.

Netrukus vaikinams gimė idėja – suorganizuoti diskoteką. Pirmoji Lie-
tuvoje, o tikriausiai ir Sovietų Sąjungoje diskoteka buvo surengta 1970 
m. rugsėjo 26 d. KPI Automatikos salėje. Jos metu tylos minute pagerb-
tas neseniai miręs Jimis Hendrix’as. Pradžia buvo puiki! Renginys praėjo 
stulbinamai.

Paskui diskotekos kiekvieną savaitgalį vykdavo studentų kavinėje „Sau-
lutė“. Jas ruošdavo ir pravesdavo A. Stancevičius, A. Piligrimas, R. Marti-
nėnas ir R. Šertvytis, – „pakalę“ roko ir pop muzikos žinovai. Anų laikų 
diskotekos buvo savotiška menų sintezė: šiek tiek teatro, pantomimos 
vaidinimas, romantiška žvakių šviesa, vėliau – pasakojimai apie roko mu-
zikantus, viktorinos. „Saulutėje“ rinkdavosi ne vien studentai, bet ir Kauno 
hipiai. Studentai, suvažiavę į Kauną iš visų Lietuvos pakraščių, miestelių 
ir kaimų, mažai nutuokė apie pop muziką, o ilgaplaukiai hipiai – vaikščio-
jantys žinynai – beveik visada tapdavo nugalėtojais. 

„Smūtkelių“ pop klubo vyrukai, ko gero, buvo pirmieji Lietuvos „diskžokė-
jai“. „Kadangi tapau populiarus tarp studentų, man pasiūlė šoktelti aukš-
čiau: iš fakulteto į KPI kultūros klubą, būti atsakingu už instituto kultūri-
nę veiklą. Tuo metu instituto komjaunimo komitetui buvo susiformavusi 
opozicija, kurią sudarė studentų profsąjunga ir KPI kultūros klubas. Jie 
jautėsi labai drąsiai ir norėjo sãvo, patikimo žmogaus. Aš, kaip avantiū-
ristas, tikau, – prisimindamas jaunystės nuotykius, šypsosi Algimantas. – 
Prasidėjus bendram komjaunimo, profsąjungos ir kultūros klubo susi-
rinkimui, opozicija netikėtai iškėlė mano kandidatūrą. Tai buvo pirmasis 
atvejis visoje pokario KPI instituto istorijoje, kai rinkimuose dalyvavo 
du kandidatai. Susirinkusieji turėjo balsuoti už oficialų pretendentą, bet 
dauguma, tarp jų ir keletas komjaunimo atstovų, palaikė mane. Instituto 

komjaunimo sekretorius E. Kibirkštis net tris kartus asmeniškai perskai-
čiavo rezultatus, rodydamas į balsuojantį už mane pirštu ir klausdamas: 
„Ar tu tikrai balsuoji už Šešelgį?“ Viskas vyko ne pagal scenarijų. Neti-
kėtai tapau viso KPI vyriausiuoju kultūrtrėgeriu. Vos išrinktas instituto 
kultūros klubo pirmininku, atleidau vadžias, viską legalizavau, vadovau-
damasis šūkiu: „Make peace not war!“ Pop klubas „Smūtkeliai“ ir įvairios 
draugijos galėjo veikti ir dirbti be jokių apribojimų“.

Grįžtant prie avantiūristo mūsų herojaus Algimanto, savo šelmiškumu 
primenančio Ostapą Benderį, vertėtų paminėti ir faktą, kad jis, naudoda-
masis savo studentų kultūros klubo pažymėjimu, nemokamai patekdavo 
į visus jaunimo renginius, mat šis buvo raudonas, kaip ir KGB darbuotojų. 
„Svarbiausia būdavo nutaisyti paniekinančią kagėbisto fizionomiją ir at-
sainiai parodyti raudoną pažymėjimo viršelį. Suveikdavo magiškai – bi-
lietų tikrintojai pagarbiai įleisdavo, nereikdavo net dokumento atversti“. 
Galu gale, juk nuotrauka viduje tikrai buvo Algimanto...

KPI bendraminčių būrelis jau senokai puoselėjo mintį Kaune, Auto-
matikos fakultete suorganizuoti visų Kauno geriausių big beato grupių 
koncertą. Palankiai susiklosčiusios aplinkybės atvėrė perspektyvas gran-
dioziniam planui įgyvendinti. Ypač entuziastingai buvo nusiteikęs tuo-
metinis (trečiasis) pop klubo prezidentas R. Šertvytis. 

Algimantas – brūkšt leidimą. Organizuok, broleli, didįjį pasigrojimą! Ro-
bertas gana greitai „uždegė“ žinomiausias Kauno grupes, jos ėmė inten-
syviai ruoštis ir repetuoti. „Smūtkeliai“ pradėjo platinti bilietus, dalį jų 
atidavė „popseišene“ grojantiems dalyviams. Jie pasikvietė pažįstamus 
muzikantus ir hipius iš Latvijos, Estijos, sukruto Piterio (tuometinio Le-
ningrado), Maskvos hipiai. „Gėlių“ jaunimėlis iš anksto, kelios dienos prieš 
koncertą, patraukė „na dikij zapad – Litvu“. Sovietų saugumas sunerimo – 
Sąjungos hipiai traukia į Lietuvą, „popseišeną“, o jie neinformuoti? Kon-
certas turėjo prasidėti 1971 m. vasario 20 d., o jo išvakarėse sukrutę so-
vietų saugumas ir instituto vadai puolė ieškoti pramaniūgos Algimanto 
Šešelgio.

„Aš tuo metu ramiai sau žiūrėjau J. Miltinio spektaklį Panevėžyje ir namo 
grįžau vėlai naktį, – prisimena Algimantas. – Mama nerimavo, mat tele-
fonas netilo visą dieną ir vakarą. Iš pat ryto paskambino prorektorius ir 
įsakė žaibiškai atlėkti į rektoratą. Tą ir padariau. Vos pravėręs duris, išvy-
dau išblyškusį prorektorių ir dvi pilkais kostiumais vilkinčias žmogystas. 
Mane puolė tardyti, kas davė leidimą koncertams. Aš, sakau, daviau. Ka-
gėbistai prispyrę kamantinėjo apie grupių repertuarą, ar buvo perklausa 
(pasirodo, be Kauno kultūros skyriaus perklausos ir patvirtinto repertu-
aro negalima koncertuoti). Jie šaukė: „Ar bus privalomi 50% lietuviškų 
dainų?“ Atsakiau, kad būtinai bus ir perklausa, ir privalomi procentai. 

Kokia ten perklausa, kai tą patį vakarą jau turi vykti didysis grojimas?! 
Paprašiau, kad muzikantai surašytų repertuarą, kuriame būtų minėtieji 
50%. Tebeturiu tuos lapus, absoliučiai neatitikusius realybės. Iš tiesų, kas 
ką norėjo, tą ir grojo. Nė vienos lietuviškos dainos. Visi atliekami „gaba-
lai“ – iš vakarietiškų grupių repertuaro“. Staiga instituto partorgas parei-
kalavo bilietų. Jam reikėjo kontroliuoti padėtį. O šie – seniai parduoti. 
R. Šertvytis atėmė bilietą iš muzikantų. Partijos šulas, pasodintas tarp 
hipių, jautėsi nejaukiai, kai šie mosavo švarkais ir entuziastingai švilpė, 
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reaguodami į pasirodymus. Neištvėręs triukšmo, giliai traumuotas, par-
torgas po pirmosios dalies pasišalino“. 

Beje, Robertas Šertvytis, priklausęs „Smūtkelių“ branduoliui, buvo vienas 
pagrindinių „popseišeno“ festivalio organizatorių. Nuo paauglystės do-
mėjosi roku , klausydavosi užsienio radijo stočių, pirkdavo iš pogrindžio 
plokšteles, prenumeravo čekų muzikinį žurnalą, be to, turėjo neįkainoja-
mą lobį – magnetofoną „Astra 4“. Jis pažinojo ne vieną muzikantą, todėl 
oficialiai išsiuntinėjo pakvietimus grupėms „Gintarėliai“, „Raganiai“, „Mes“, 
„Gėlės“, „Nenuoramos“, „Dainiai“. Muzikantai buvo nusiteikę entuziastin-
gai. „Saulutės“ kavinės nuolatinė kompanija naujieną apie būsimą „po-
pseišeiną“ perdavė savo draugams į Rygą, Taliną, Piterį. Tie, kurie prieš 
kelias dienas suskubo į koncertą, galėjo į jį papulti. Atvykėliai hipiai atro-
dė puikiai: ilgaplaukiai, mūvintys kliošinėmis kelnėmis, su madingomis 
skrandutėmis; KPI studentai jiems neprilygo, mat buvo priversti kirpti 
ilgus plaukus, kitaip būtų išmesti iš instituto. 

Algimanto Šešelgio bendramokslis, „popseišeno“ bendraautorius Ro-
bertas Martinėnas taip pat buvo įsimintino festivalio liudininkas. 
1969-aisiais jis tapo pop klubo „Smūtkeliai“ nariu, „kliedėjo“ roko muzi-
ka: įsirašinėdavo per radiją transliuojamų populiarių vakarietiškų grupių 
dainas, gaudavo ir vinilų. Karinio parengimo vadovas šaukdavo ir liepda-
vo jam nusikirpti „gaurus“. Robertas savo karjerą pradėjo kaip „Saulutės“, 
vėliau – „Kolegų“ kavinės diskotekų vedėjas. O per Kauno KPI „popseiši-
ną“ buvo stilingas pranešėjas. 

Roberto ir kitų organizatorių naivumui nebuvo ribų, jie neįsivaizdavo so-
vietinio suvaržymo ir sekimo ribų masto. Organizuodami big beato grupių 
pasirodymą, „Smūtkelio“ nariai net nesitikėjo, kad festivalis taps tarptau-
tiniu hipių suvažiavimu. Tačiau kai kuriems svečiams kelionė į „popseiše-
ną“ baigėsi liūdnai. Jau Kaišiadorių geležinkelio stotyje ilgaplaukiai buvo 
siunčiami atgal, namolio, ir neįleidžiami į Kauną. Bet, nepaisant milicijos 
apgulties ir KGB spaudimo, pirmąją koncerto dieną Automatikos fakulte-
to kieme būriavosi minios „hipiuojančio“ jaunimo. Hipiai lakstė, norėdami 
prasibrauti į koncertą, milicininkai – juos gaudydami.

Algimantas pamena: „Robertas pirmąją koncerto dieną šiaip taip prasi-
brovė pro draugovininkų užtvaras ir pateko į sceną, kur uždusęs pranešė 
apie pirmosios grupės pasirodymą. Beje, jis rėžė ir gana drąsią įžanginę 
kalbą. Grojo grupė „Mes“. Itin profesionaliai. Jų branduolį sudarė žydų 
tautybės muzikantai, vėliau emigravę į Izraelį. Ekstravagantiškai atrodė 
„Raganiai“, su broliais Gitkindais priešakyje, – dainavo angliškai, vilkėjo 
sportiniais marškinėliais, mūvėjo kliošinėmis kelnėmis, lakstė po sceną 
basi. Pirmasis Lietuvos „popseišinas“ praėjo audringai: skambėjo popu-
liariausi vakarietiškų grupių hitai. Tačiau už dviejų dienų malonumą ir 
laisvės gurkšnį organizatoriams teko greitai ir daug „suploti“ – kęsti pa-
žeminimus, tardymus, nors surengė viso labo muzikinę, o ne politinę 
akciją.

„Popseišeno“ metu studentai ir jaunimas, muzikos atlikėjai „kaifavo“, o 
Algimantas žinojo – laukia rimtos pasekmės. „Po vadinamo festivalio 
mus, visus keturis organizatorius, svarstė ir rektoratas, ir komjaunimas, 
ir profsąjunga. Buvome išvadinti ideologiniais diversantais. Mus gąsdino 
papeikimais, kuriuos gavome, grasino išmesti iš instituto be teisės stoti į 

aukštąją mokyklą. Laimė, turėjome gana įtakingus tėvus, be jų pagalbos, 
ko gera, būtume turėję KPI palikti“ – pasakoja Algimantas.

Iš tiesų, pop klubo nariai, vedini bebaimio Algimanto Šešelgio, užkro-
vė tuometiniams milicininkams ir kagėbistams daug nenumatyto darbo. 
Prieš koncertą milicijos mašinėlės Kaune gaudė įtartinus hipius, juos 
nuveždavo už miesto ir paleisdavo tyruose. Taip „repetavo“ būsimus Ka-
lantos įvykius. O ir patiems „Smūtkelių“ klubo nariams teko atlaikyti ma-
razmatiškas sovietinio saugumo atakas, įkyrius klausinėjimus apie tai, 
ar komjaunuoliai susipranta išjungti užsienio radijo muzikos stotis, vos 
pasigirdus antitarybinei propagandai? Vienas įtakingas pop klubo narių 
tėvas prisikasė iki Vilniaus sovietinio saugumo šefo Bagdono. Šis nura-
mino panikuojančius Kauno saugumiečius, liepė studentus palikti ramy-
bėje. Girdi, jaunimas, apsižioplino, vaikiškai paišdykavo, ir tiek. 

Algimantas Šešelgis gavo rektorato papeikimą, vadovybė metams atėmė 
stipendiją, kiti išsisuko tik su papeikimais, o vieną išmetė iš komjauni-
mo. R. Šertvyčiui neleido Lietuvoje stoti į aspirantūrą, tad jis kandidatinę 
disertaciją apgynė tuometiniame Leningrade. Po žymiojo „popseišeno“ 
„Smūtkelių“ veiklą uždraudė, bet jaunuoliai ir toliau tęsė savo ieškojimus. 

Per Kalantines Algimantas sausakimša savo mašinėle, „Zaporožiečiu“, 
pirktu mamos vardu iš sūnaus santaupų ir uždarbių (tėvas pirmą sąskaitą 
Taupomojoje kasoje atidarė, kai Algimantui buvo devyneri, pirmąjį rublį 
jis užsidirbo penkerių – per Vėlines pardavė marškinių sterblėje atneštą 
smėlį), atriedėjo į Romo Kalantos pakasynas, bet jis jau buvo palaido-
tas, o į kapines saugumiečiai nebeįleido. Mama griežtai pasakė: „Jei nori 
baigti institutą, sėdėk namuose“. Šešelgių šeima buvo pakankamai nu-
kentėjusi nuo sovietų valdžios.

Algimanto mama jau buvo KGB įskaitoje, turėjo savo byloje įrašą „be 
teisės išvykti iš SSSR“. 1973 m. architektė Teklė Šešelgienė Kaune su-
projektavo Romui Kalantai antkapį ir buvo miesto valdžios praminta „ka-
lantininke“. Vieną Algimanto senelį, knygnešį Kazimierą Šešelgį, 1944 m. 
nušovė iš jo degtinės negavęs alkoholikas raudonarmietis. Kitą senelį, 
geležinkelietį, pranešusį apie naujai sovietų paskirto savo viršininko va-
gystes, ne tik išmetė iš darbo, bet ir butą atėmė. Tėvas, taip pat žinomas 
architektas, profesorius Kazys Šešelgis atsisakė būti KGB informatoriumi 
ir tik Stalino mirtis išgelbėjo visą šeimą nuo tremties į Sibirą. 

Algimantas baigė institutą ir buvo paimtas tarnauti į sovietų armiją. Už 
„nuopelnus“ jį pasiuntė kuo toliau, į Kazachstaną, Narinkolį, už keturių ki-
lometrų nuo Kinijos sienos. Sovietų ir Kinijos santykiai tuo metu buvo la-
bai įtempti. Jam betarnaujant kinų diversantai išžudė netoliese dislokuo-
tą maždaug šimto tarybinių karių kuopą. Liko gyvas tik vienas kareivis, 
kuris miegojo po gultais, nes buvo išgėręs. Vargšas, patyręs nenusakomą 
stresą, basas atidūmė iki artimiausio miestelio visiškai pražilęs. 

Karininkams išdavė asmeninius ginklus, tad jie miegodavo prie lovos 
pasidėję pistoletą ir medžioklinį šautuvą. Nuolatinė grėsmė nesutrukdė 
Algimantui savarankiškai mokytis anglų kalbos, studijuoti dailės istori-
ją ir filosofiją. Knygas jam dėžėmis siųsdavo mama. Ant vaikino kam-
barėlio sienos kabėjo ne tik nuotraukos iš čekų žurnalo „Melodie“, bet 
ir jo mėgstamas šūkis „Make peace not war!“ Per porą metų, būdamas 

karininkas-leitenantas, Algimantas užsidirbo nemažai pinigų, nusipirko 
mašiną, kurią po to kazachams pardavė brangiau, „prastūmė“ savo lei-
tenanto sovietinę uniformą už simbolinius tris rublius ir su septyniais 
tūkstančiais rublių, įsiūtais į maišelį ir paslėptais glaudėse, išskrido pasi-
gėrėti Geizerių Slėniu Kamčiatkoje. Ten patekti nebuvo paprasta, bet jis, 
būdamas avantiūristas, sumaniai „apžaidė“ kariškius, gavo visus reikia-
mus popierius ir išrūko kelionėn. 

„Skrydžio į Kamčiatką negalėjai suplanuoti, bilietą tekdavo pirkti tokiai 
datai, kokia pasitaikydavo, dažniausiai – po 2–3 savaičių. Kiekviename 
reisiniame lėktuve buvo rezervuotos vietos SSRS delegatams, partijos 
bosams ir kagėbistams. Dažniausiai dalis jų likdavo laisvos. Prasibrau-
ni kuo arčiau registratorės, rodai dantis, šnekini ir vis kaišioji savąjį bi-
lietą. Pasibaigus registracijai, keletas laimingųjų pakliūdavo į lėktuvą. 
Sąlyga – turėti tik rankinį bagažą. Visas mano turtas tilpo nedideliame 

lagaminėlyje. Jei neišskrendi, lauki sekančio reiso. Beje, Tolimieji Rytai 
tuomet jau buvo kriminalinių nusikaltėlių tremties vieta. Miegodavau 
laukimo salėse, kojas pasidėjęs ant lagaminėlio, kad jo nepavogtų“, – pri-
simena Algimantas. – Geizerių Slėnis buvo fantastiškas. Grįžęs perskai-
čiau, kad panašūs geizeriai yra JAV, Jeloustouno nacionaliniame parke. 
Nusprendžiau kada nors ten nuvykti. Ir nuvykau. Po trisdešimt dvejų 
metų. Where there’s a will, there’s a way.“ 

Keletą mėnesių su 7 tūkstančiais rublių „triusikuose“, kaip pats sako, pa-
keliavo po Sovietų Sąjungos platumas ir galiausiai parsirado namo. Už 
tuos pinigus jis nusipirko trečiąją savo gyvenime mašiną. 

Grįžęs iš kariuomenės Algimantas vėl užsiaugino ilgus plaukus, pradėjo 
ieškoti gyvenimo prasmės. Perskaitęs knygą „Krija Joga“ radikaliai pakei-
tė gyvenseną – nerūkė, nebevartojo alkoholio, tapo vegetaru, savaran-
kiškai pradėjo daryti jogos pratimus. Pamainomis dėvėjo dvejas plytų 
spalvos kelnes ir dvejus oranžinius marškinius, pasiūtus pagal Algimanto 
individualų užsakymą. Oranžinė buvo pasirinkta ne šiaip sau – tai budis-
tų vienuolių rūbų spalva. 

Jaunuolis gyveno kaip jogas – taupiai ir kukliai. Po kalantinių trūko kny-
gų apie dvasines ir jogos praktikas – jos būdavo tik spec. fonduose. Ka-
dangi Algimanto senelis buvo knygnešys, anūko kraujyje išliko pagarba 
spausdintam žodžiui ir nenumaldomas žinių alkis. Jaunuolis surado būdą 
padauginti uždraustas knygas. Jis važinėjo į Maskvos, Piterio (Leningra-
do) centrines bibliotekas, kur buvo galima užsisakyti Lietuvoje sunkiai 
gaunamų knygų mikrofilmus. Algimantas, kaip jaunesnysis mokslinis 
bendradarbis, turėjo teisę Vilniuje pasidaryti mikrofilmų kopijas. Vėliau 
knygas įrišdavo ir platindavo tarp bendraminčių. „Pogrindiniai“ leidiniai – 
daugiausia dvasinė, religinė, mistinė, okultinė literatūra.

Netrukus likimas Algimantą suvedė su Aivaru Mockumi. Karminiai ryšiai, 
o gal požiūrių bendrumas juos atvedė pas Estijoje gyvenantį Ramą – mo-
kytoją, praktikavusį Advaitą Vedantą. Jis vienintelis tuometinėje Sovietų 
Sąjungoje buvo laikomas nušvitusiu šios tradicijos meistru. Taip jie tapo 
Ramo mokiniais. Meistrui emigravus į JAV, artimiausi Ramo mokiniai nu-
sekė iš paskos. Vieni perbėgo sieną, kiti emigravo „vesdami“ užsienietes. 
Algimantas taip pat nukeliavo pas Mokytoją, bet ten būdamas suprato, 
kad jo vieta Lietuvoje. Iš dangaus aukštumų reikėjo nusileisti žemėn.

Įgimtas apsukrumas, greita reakcija neleido jam pražūti, atvirkščiai – 
Algimantas suklestėjo. Jis iki šiol išliko šiek tiek avantiūristas, drąsus 
verslininkas ir kartu – mokantis atjausti žmogus, kurio namuose dabar 
dažniausiai skamba nebe roko, o klasikinė muzika, atliekama pianinu. Juo 
groja ne tik Naujalio muzikos mokykloje besimokantis jaunėlis sūnus, 
bet ir jau fortepijono specialybę pasirinkusi studentė dukra.

„Simfoninės muzikos tikrai pakanka, roko dažniausiai klausausi auto-
mobilyje, o kadaise pogrindyje padaugintas knygas, tik jau originalus, 
skaitau ir dabar“, – prisipažįsta Algimantas, pirmasis Sovietų Lietuvos 
istorijoje su savo bičiuliais išdrįsęs surengti „popseišiną“, leidęs pasiro-
dyti geriausioms Kauno big beato ir roko grupėms bei nepabūgęs liūdnų 
pasekmių.

Privalomoje tarybinės armijos tarnyboje leitenantas A. Šešelgis turėjo savo 
požiūrį (Narinkolis, Kazachstanas). Nuotrauka iš Algimanto Šešelgio archyvo
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REMIGIJUS SEDEREVIČIUS

TADA JIS NEPAREINA

Keramiko Remigijaus Sederevičiaus kūrybinis 
palikimas ateities istorikams ir archeologams 
sukels rimtų keblumų, jei Lietuvos upėse ir eže-
ruose jie aptiks paties kūrėjo „procese“ (tiesa, 
ne kūrybiniame) paskandintus masalus. Bežu-

vaujant į dugną nugulė ne vienas XXI a. pra-
džiai nebūdingas masalas – keramiko sukurti 
porcelianiniai paauksuoti „vobleriai“. 

Pokalbį su R. Sederevičiumi sunkinusi aplin-
kybė – mudviejų aistra žvejybai, nejučiomis 
privertusi pasinerti į jos ypatumų ir nuotykių 

patirtis, o ne į kūrybos gelmes. „Ant šito gerą 
kibimą turėjau“, – rodydamas „voblerį“ pasakojo 
Remigijus. Tačiau mano vizito tikslo keramiko 
dirbtuvėse būta kito. 

Sukurti porcelianinių „voblerių“ seriją R. Sede-
revičiui mintis kilo po 2003 m. pavasarį Išlaužo 

EDITA GRUDzINSKAITĖ

kolekcijoje – sportinė, dekoratyvi, „žvėries-gro-
buonio“ ir, be abejo, moteriškumo temos. 

Taktilika ir taktas

„Moters formos išskirtinai estetiškos, aptakios. 
Švelnumas – tai, kas joje gražiausia. Keramikoje 

karjere vykusio savadarbių masalų spiningavi-
mo varžybų, kurių metu Remigijus pagavo tris 
lydekas. Nuo to laiko jis masalų nebeperka.

Prieš kurdamas, keramikas estetiką bandė su-
derinti su funkcionalumu. „Vobleriai“ turėjo tar-
nauti ir pagal paskirtį, todėl praleista ne viena 

naktis atliekant bandymus vonioje. Savo for-
momis, trapia medžiaga, originaliu dekoru akį 
užburiantys masalai, be kita ko, yra pritaikomi 
žvejyboje. Visai kaip fabrikiniai: neriantys ir 
plaukiantys. Visai kaip žvejų parduotuvių lenty-
nose: susverti, su pažymėtais gramais ir instruk-
cija. Autoriaus sukurtoje porcelianinių masalų 
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kūryba neatsiejama nuo lytėjimo: tu žiedi, lie-
ti, glostai paviršius delnais, pirštais, taip pat 
subtiliai, kaip ir moterį“. Pasak kūrėjo, formas 
diktuoja ir pati medžiaga. „Porcelianas labai 
trapus, reikalaujantis išskirtinio jautrumo. Tai – 
taktiliškas menas. Be to, išvažiuoji mėnesiui ar 
ilgiau į simpoziumą ar plenerą palikęs žmoną – 
natūraliai gimsta kažkas moteriško“, – šypsojosi 
R. Sederevičius.

R. Sederevičius neturi jokių tabu. Jis įsitikinęs, 
kad jei mene nieko nedarai spekuliatyviai, jauti 
taktą ir atsakomybę prieš studentus, būsimus 
parodos lankytojus, tuomet temos – beribės. 

Mūza ir tobulybė 

Remigijus stengiasi nesikartoti ir kas kartą su-
kurti kažką nenuspėjamo. „Dažniausiai, kai eini 
į kokio nors menininko parodą, gali numany-
ti, ką ten rasi. O aš noriu, kad žmonės į mano 
parodos atidarymą ateitų ne vien iš mandagu-
mo, bet vedini smalsumo“, – tvirtino jis.

Amžinas kūrybinis varikliukas, nuolat burzgian-
tis šalia Remigijaus – jo žmona Giedra Petkevi-
čiūtė. Ji yra jo Marie-Thérèse’ė Walter, Georgia 
O’Keeffe, Edie’ė Sedgwick ar Brigitte Bardot. „Ji 
ir kuria, ir kursto. Nuolat reikalauja nustebinti. 
Aš stengiuosi pateisinti lūkesčius ir viską daryti 
tobulai“, – sakė keramikas.

Pasak žmonos Giedros, „Remigijus gali vaikš-
čioti suplyšusiais batais, molinomis kelnėmis 
ir jam – nė motais. Tačiau porceliano kūrinyje 
pastebėtas taškelis – tikras siaubas. Reikia nu-
šveisti iki tobulumo. Jo ir mano tobulumo sam-
pratos skiriasi“.

Kūrybos alchemija

Vienas didžiausių kūrybinio proceso džiaugs-
mų – galvoti. Kartais keramikas valandų va-
landas praleidžia Antano Martinaičio dailės 
mokyklos rūsyje esančiose dirbtuvėse, kurio-
se jis atsiduoda tylai. „Čia aš atsisėdu ir „išei-
nu“. Nuolat norisi atradimo džiaugsmo, kurį 

pasikinkęs paskui lakstai kaip vėjas, – šypsojosi 
Remigijus. – Gaila, dabar šitas rūsys sugedo. Anks-
čiau jis turėjo didžiulį privalumą – nebuvo tele-
fono ryšio“, – dalinosi mintimis R. Sederevičius. 

Menininko paklausus, kokia „chemija“ vyksta, 
ką jis jaučia ir kaip ištransliuoja idėjos gimimo 
džiaugsmą, kūrėjas nutilo. Čia pagelbėjo pokal-
bio viduryje prisijungusi keramiko žmona Gie-
dra, „užgazavusi“ pokalbį moteriško šarmo bur-
buliukais. Vietoje atsakymo stojus netrumpai 
tylai, pasiteiravau jos, ar pamato, kad Remigijus 
turi naują idėją, kai šis pareina namo. „Tada jis 
nepareina“, – šelmiškai nusijuokė Giedra.
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Šias eiles poetas Gintaras Patackas parašė iš-
kart, kai Anapilin pasitraukė jo artimas bičiulis, 
kūrybos bendražygis Kęstutis Lušas. Džiazo pia-
nistas, klavišininkas, kompozitorius, aranžuoto-
jas, muzikos prodiuseris. Nėra prasmės dar kartą 
vardinti Kęstučio Lušo nuopelnus, gyvenimo bei 
kūrybos faktus – jų apstu informacinėse erdvė-
se. Čia lai prabyla Kęstutį artimai pažinoję, jo ta-
lento poveikį ir jėgą iš arti patyrę žmonės. 
 
Petras VYŠNIAUSKAS, saksofonininkas:

Mirė Kęstutis Lušas! Tai ką gi, tik dabar Jį pra-
dėsim kelt į aukštumas? Manau, Kęstas juo-
kiasi iš to. 

Jis visada buvo ten. Aukštumoj. Muzikoje – šim-
tu procentų. Visas. Užtat negalėjo pakęst apsi-
metėlių, prisiplakėlių ir vidutinybių, o tokių nie-
kada netrūksta. Vidutinybės pabrėždavo, kad 
labai „pasikėlęs“, nesukalbamas. Visiškai pri-
tariu. Fantastiško ritmo pojūčio, aukščiausios 
klasės solistas, dėmesingas akompanuojant, 
išmanantis amatą. Galėjo groti valandų valan-
das, o kokių dainų parašė! Tad kokia vidutinybė 
gali mėgti tokį?
 

stiprybė – muzika. Gera ir įdomi. 

grigorijus ŠLIOMAS, klavišininkas, smuikininkas:

Šimtu procentų žinau, kad pirmasis Kęsto sta-
bukas – Eltonas Johnas. Buvome gal penkioli-
kmečiai, mokėmės „naujalinėje“. Vienas klasio-
kų gaudavo siuntinius iš JAV, tarp jų ir diskus. 
Jis turėjo ir Eltono LP [vinilinę plokštelę – red.], 
tad mus su Kęstu pakvietė pasiklausyti. Eltonas 
mus užhipnotizavo. Nuo tada meilė klasikai iš-
nyko.
 
Niekada nepamiršiu, kaip Profsąjungų rūmuose 
(dabar – Kauno kultūros centras) Kęstas vado-
vavo „estradiniam ansambliui“. Jašos Jurborskio 
pamokytas, pianino plaktukėliuose prismaigstė 
„knopkių“. Instrumentas suskambo kaip „Hoh-
ner Clavinet“. Man kilo nenumaldomas noras šį 
eksperimentą pakartoti namuose, bet pagalvo-
jau, kad mano tėvai šito neišgyventų.
 
Kartą nutiko taip, kad su Kęstu papuolėm į 
vieną „chaltūrą“. Labai nustebau, kad jis minti-
nai žinojo daug liaudies dainų tekstų ir, mano 

IN MEMORIAM KęSTUČIUI LUŠUI 
(1957 06 01 – 2017 03 21)

Gintaras PATACKAS 

sakyki, drauge 

Sakyki drauge ką dabar jauti
kai niekas su žeme šia nebesieja
kada į pilką debesį virsti
atsiminimų aušrą jūrą vėją
kada patapęs želiančia veja
stadione tu maigai pianiną
kada garsus užčiuopęs srovele
tylos teki į užkerėtą kiną 
kai baltą paverti juodu švarku 
ir diriguoji dieviškam orkestrui 
kur kiekviena nata tai gyvas tu 
fortissimo andante rausvas scherzo 
atleisk žodynas tampa nebylus 
pabūki su mumis dar mirksnį vieną 
kada pavergęs muzikos garsus 
skrendi lengvai į baltą mėnesieną 

KęSTUTIS LUŠAS. Nuotrauka iš Erikos Drungytės 
asmeninio archyvo

Kartu grojom 1985–1990 m. Tai buvo pirmieji 
lietuvių pasirodymai Vakarų džiazo festivaliuo-
se Suomijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, gastrolės 
Baltarusijoje, Sibire. Abu buvome gimę birželį, 
gal dėl to gerai sutarėme. Vieną dieną Kęstas 
sako: „Truputį palauk, reikia „šaibų“, „faneros“ 
pasidaryt. Nusipirksiu namą, rojalį ir...“
 
Praėjo 23 metai, susitikom. Paklausiau: „Ar jau 
turi tai, ko norėjai?“ Kęstas atsakė: „Ne piniguo-
se laimė...“
 
Išliko įrašai. Vieną saugau ypatingai, tiesiog 
sau, mažai kam rodžiau. Turbūt reikės išleist. O 
kitas pradingo...
 
Man teko laimė groti su elitinio žurnalo „Down-
Beat“ renkamais top pianistais Bobo Stensonu, 
Vijay Iyeriu, prof. K. H. Bergeriu. Labai gaila, kad 
su Kęstučiu daugiau nebeteks. Jo langas užgeso...

gediminas ZUJUS, klavišininkas, kompozitorius, 
muzikos prodiuseris:

Unikali absoliuti klausa, fenomenali atmintis, 
geniali komercinės sėkmės nuojauta, neįtikėti-
na pianistinė technika. Sentimentalus ir kartais 
ciniškas, depresuojantis optimistas, kurio visus 
projektus lydėjo triukšminga sėkmė. Nepasise-
kimų nebuvo. Nenumaldomas lyderis, neabe-
jotinas savųjų kolektyvų įkvėpėjas, diktatorius, 
uzurpatorius, despotas, bet galiausiai per tai lei-
džiantis atrasti ir pajusti jį supančių, taip pat ne-
eilinių asmenybių, vertę. Glaustai tariant, jo dar-
bai – didžiulis indėlis į mūsų Lietuvos kultūrą. 
 
Zigmas VILEIKIS, Birštono džiazo festivalio rengėjas:

Su Birštono džiazu Kęstutis Lušas susijęs nuo 
pat 1980-ųjų. 1980 ir 1982 m. – geriausias fes-
tivalio pianistas ir įdomiausių kompozicijų au-
torius. Jis atrado ir atskleidė vokalistės Marinos 
Granovskajos talentą.
 
Tokių kaip Kęstutis Lušas Lietuvoje nėra daug. 
Įgimta virtuozinė technika, nesenkanti kūrybi-
nė fantazija. Mažakalbis, kategoriškas, sunkiai 
derino emocijas su logika, tačiau išsiskiriantis 
savita muzikine spalva, stiliumi ir skoniu. Jo 

manymu, turėjo puikų balsą, gerai dainavo. 
Gaila, kad tai nėra įamžinta įrašuose. Bet ku-
riuo metu Kęstas galėjo sėkmingai pakeisti 
bosistą ar būgnininką.
 
Taip liūdna, kad pirmasis Kęsto trio – Valentinas 
Nazarovas (bosinė gitara), Edmundas Malinaus-
kas (būgnai) – visi trys jau velionys...

giedrius LITVINAS, garso režisierius:

Kęstutį Lušą pažinojau nuo 1974-ųjų, kai jis su 
„Mechanikais“ (taip vadinosi KPI mechanikos 
fakulteto muzikinė grupė) dalyvavo konkurse 
„Studentų balsai“, kuriame atliko savo kūrybos 
„Poemas“. Šį konkursą įrašinėjau, taip susipaži-
nome. Kęstutis žavėjo savitu grojimo stiliumi ir 
puikia atlikėjo technika.
 
Jis visada turėjo tvirtą poziciją visais klausimais 
ir ją reikšdavo viešai. Dėl šios savybės ne kartą 
yra nukentėjęs. Muzikos plotmėje buvo labai 
kategoriškas visais aspektais – visada žinojo, ko 
nori, ir to reikalavo iš savo kolektyvo narių. Kęs-
tutis gerai „jautėsi“ daugelyje muzikos stilių, o 
tai tarp atlikėjų – reta.
 
Kęstutis Lušas yra vienas MA įrašų studijos 
įkūrėjų. Daug kartų esu matęs, kaip kiti jo ko-
legos stebėdavosi Kęsto preciziškumu įgrojant 
atskiras instrumentų partijas. Kęstutis visada 
sekė naujas elektroninių muzikos instrumentų 
galimybes ir, kiek leido aplinkybės, tai naudojo 
savo kūryboje.
 
Domėjosi ne tik muzika. Visada dalindavosi įvai-
ria informacija – mėgo dokumentiką, jį domino 
istorija, filosofija, geopolitika. Paskutinio mūsų 
pokalbio metu daug kalbėjo apie N. Berdiajevą.
 
Labai sunku rašyti šias eilutes apie artimą 
draugą. Juk dar tiek daug turėjo sumanymų...

Natanas gITKINDAS, grupės „Raganiai“ būgni-
ninkas, prodiuseris:
 
Likimas taip sudėliojo, kad turėjau garbės ir 
malonumo dalyvauti pirmame ženkliame Kęs-
tučio Lušo projekte, laimint visą kalną pirmųjų 
prizų 1978 m. „Gintarinės triūbos“ festivalyje. 
Po Kęsto „geležine ranka“ patekę Arūnas Gaulia, 
Edvardas Kudriavcevas, Valentinas Baibokas, 
Romualdas Novikas, Jūratė Bražukaitė, Nijolė 
Bražukaitė, Reda Mačiukaitė ir aš greitai per-

pratome jo reikalavimus, tačiau ilgą laiką nega-
lėjome suvokti tikrosios šio pasiekimo esmės.
 
Ir štai likimas pasirūpino, kad dalyvauti pasku-
tiniame Kęstučio gyvenime projekte jį pakvie-
čiau aš. Nedvejodamas sutiko ir dalį kūrybinio 
darbo atliko jau kovodamas su liga. 
 
Kone kasdien bendraudamas su Kęstučiu ne-
jaučiau (netgi žiaurios diagnozės paskelbimo 
dieną), kad netenka optimizmo, kad užplūsta 
mintys, jog daugiau nebegros. Kai jau apleido 
jėgos, vis dar tikėjo, kad rytdiena bus šviesesnė, 
savijauta pagerės ir vėl galės sėsti prie klavišų. 
Tikiuosi, kad ištikimų draugų padedami suge-
bėsime kokybiškai užbaigti albumą, vainikuo-
jantį brangaus draugo ir genialaus muziko kū-
rybinį palikimą.

Rima DIRSYTĖ, dainininkė:

Besimokydama Kauno Juozo Gruodžio aukštes-
niojoje muzikos mokykloje (dabar – konserva-
torija), solinio dainavimo klasėje, patekau į tuo 
metu kunkuliuojantį miesto muzikinį gyveni-
mą. Kęstutis Lušas buvo vienas talentingiausių 
muzikų ir ryškiausių asmenybių. Nors buvome 
vienmečiai, jis mane ir daugybę kitų išmokė to, 
ko nebuvo nė viename vadovėlyje. Soulas, džia-
zas, džiazrokas, improvizacija, daugiabalsis dai-
navimas. Pradedant Ella Fitzgerald ir baigiant 
„Tower of Power“.
 
Kažkuriuo metu Kęstučiui šovė mintis parašyti 
kelias pop daineles. Man teko garbė jas dainuo-
ti. Viena jų – „Duokit pinigų“.
 
Repeticijose visą savo nesenkančią energiją su-
gebėdavo perteikti muzikantams, nors dažnai 
kartodavo, kad „lietuviai yra mieganti tauta“. 
Kęstas – ryški asmenybė, bet nelengvo būdo. 
Jis vertino tik talentingus žmones ir buvo itin 
išrankus.
 
Kartą po koncerto susitikome su Gintautu 
Abariumi. Visi buvome išalkę, tad atvykome 
į mano namus užkąsti. Juolab kad Gintautas 
pasigyrė mokąs skaniai iškepti koldūnus. Kol-
dūninis mūsų pavakarojimas gerokai užsitęsė, 
tad teko abiems pianistams pakloti ištiesiamą 
sofą. Bene po pusvalandžio už sienos pasigir-
do skaudus juokas. Nuėjusi pamačiau, kad Kęs-
tas ir Gintas guli sunėrę rankas, kuriose – de-
gantys žvakigaliai. Abu užtraukė: „Žuvo Darius 

ir Girė-ė-ė-nas, verkė graudžiai Lietuva“.
 
Taip, verkia graudžiai... Neišgydoma liga pasi-
glemžė ir Kęstutį. Garbė jo talentui. 

***
 Garbė! Tebūnie ištarta: jis buvo muzikos geni-
jus. Gyveno muzika ir muzika gyveno jame. Kai 
prieš bene keturis dešimtmečius pirmą kartą 
išgirdau jį grojant, nekilo abejonių, kad tai – 
išskirtinio talento muzikas, o laiko tėkmėje ši 
nuojauta nuolat stiprėjo. Artimai nesibičiulia-
vome, bet bendradarbiauti teko ne kartą.
 
Kartu scenoje buvome ir tą nelemtą vakarą, kai 
bosistas Gintaras Paulauskas patyrė jo tolesnį 
gyvenimą ženkliai pakoregavusį elektros įtam-
pos smūgį. Tai įvyko koncertui besibaigiant, kai 
Gintaras priėjo prie mikrofono, kad pristatytų 
mane, koncerto vedėją. Laimei, R. Dirsytė kojos 
spyriu išmušė mikrofono stovą iš jį gniaužusių 
rankų... Mačiau Kęstučio Lušo, niekuo nega-
linčio padėti, siaubą. Scenoje jis buvo aklinai 
atitvertas daugybės įvairiausių elektroninių 
instrumentų bei kitos įrangos, tad blaškėsi tarsi 
narve įkalintas žvėris.
 
Kęstutis ne kartą siūlė parengti bendrą kame-
rinį projektą, kuriame būtų tik balsas, klasikinė 
gitara ir fortepijonas. Vis atidėliojom tolesnei 
ateičiai. Tiksliau, tai aš nebuvau tikras, kad ga-
liu būti visaverčiu Kęstučio Lušo partneriu...
 
Iki paskutinio atodūsio nepamiršiu mūsų pa-
skutinio nuoširdaus pokalbio. Tai buvo epizo-
das, bet... Paskambino Kęstutis ir pasakė norįs 
susitikti bei rimtai pasišnekėti. Buvau tikras, kad 
siūlys vesti jo koncertą ar prašys kažką parašyti 
žiniasklaidai. Juolab kad taip yra buvę daugy-
bę kartų. Tą dieną „Kaunas Jazz“ festivalis artė-
jo pabaigos link, buvo sekmadienis. Festivalio 
vedėjui tai sunkiausia diena, nes skirtingose 
erdvėse vyksta keturi koncertai. Pasiūliau kartu 
papietauti, galėjau skirti vos valandą. Santūru-
sis, tylusis Kęstutis kalbėjo daug. Labai daug ir 
labai gyvai. Apie muziką, apie Vakarų didžiųjų 
atlikėjų meistriškumą, apie dažną amato bei 
meistrystės stoką Lietuvoje. Laikas bėgo nepas-
tebimai, bet labai sparčiai. Pažvelgiau į laikrodį. 
Liko 10 minučių, tad Kęstučio paklausiau: „Apie 
ką norėjai pasikalbėti?“ Jis kiek nustebęs atsa-
kė: „Mes jau pasikalbėjom...“

Parengė Alfredas Kukaitis

38



––––  41

BE PAVADINIMO, 2014.  
Drobė, akrilas, 200x150 cm

POSITION, 2015. Drobė, akrilas, 200x150 cmA-9, 2012. Drobė, akrilas, 95x65 cm

DAINIUS TRUMPIS

Aktyvus, talentingas šiaulietis tapytojas, prieš aštuonerius metus įgijęs 
Menų magistro laipsnį Šiaulių universitete (2009) bei Helsinkio TAIK 
meno ir dizaino universitete Suomijoje (2008), surengęs 25-ias perso-
nalines parodas, dalyvavęs daugiau nei 50-yje grupinių parodų, meni-
nių projektų ir Lietuvoje, ir užsienyje. D. Trumpio ekspozicijų ir meno 
rezidencijų žemėlapyje įsmeigtume ne vieną žymeklį: Kašmyras (Indija), 
Marakešas (Marokas), Pekinas (Kinija), Almata (Kazachstanas), Le Saix 
(Prancūzija), Helsinkis (Suomija), Büdelsdorfas (Vokietija). Šiuo metu keli 
dailininko kūriniai yra iškeliavę į Londono galeriją „D Contemporary“, 

kurioje eksponuojama puikiai britų kritikų ir lankytojų įvertinta lietuvių 
meno paroda „Lithuanian Art – Destination London“.

Daug keliaujančio tapytojo kūryba išsiskiria įtaigiais portretais, kuriuose 
nesunkiai įžvelgiami įvairių tautų kultūrų atspindžiai. Autorius pripažįs-
ta, kad jam labiausiai patinka vaizduoti žmones, jų melancholiškomis, 
mįslingomis išraiškomis pasakoti keistas gyvenimo istorijas, mutuojan-
čiais personažų veidais kalbėti apie deformuotus gyvenimus, iš to kylan-
čias įtampas, aistras ir baimes.
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Ryški, dramatiška D. Trumpio figūratyvinė tapyba atskleidžia nuoseklias 
autoriaus individualumo paieškas, estetinę pajautą, temų daugiasluoks-
niškumą ir gylį. Anot antropologės Astos Jurevičiūtės, jo kūriniuose išblu-
kintos išorės ir vidaus ribos įtaigiai brėžia gyvenimo ir mirties paraleles, 
ekspresyviais mostais išliejami išgalvoto personažo skaudūs nuopuolių 
bei euforijos momentai; menininkas savo darbuose varijuoja nuo abs-
traktaus iki realaus motyvo, juose palikdamas taiklias nuorodas ir sykiu – 
asmeninių interpretacijų galimybę.

Pastaruoju metu tapytojas neapsiriboja tik drobėmis ir akrilu: puikiai 
įvaldęs skulptūros, fotografijos ir instaliacijos technikas, naujausiuose 

kūriniuose jis drąsiai eksperimentuoja, jungdamas ar supriešindamas 
įvairias medijas, varijuodamas formomis ir dydžiais. Pats D. Trumpis tokį 
savo universalumą nusako taip: „Kai užvaldo kokia nors idėja ar vizuali 
pajauta, į tai labai įsitraukiu. Tuomet pasitelkiu visas priemones, techni-
kas ir medžiagas, kad kuo įtaigiau perteikčiau mane užvaldžiusią mintį. 
Kartais labai nukrypstu į minimalizmą ir švarią estetiką, tačiau būna ir 
priešingai“.

Parengė Eglė Petreikienė

S-21, 2014. Drobė, akrilas, 
36x26 cm

GALVOS SKAUSMAS / HEADACHE, 
2015. Drobė, akrilas, 120x100 cm
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NUOJAUTA, 2017. Drobė, betonas, 
akrilas, virvės, veidrodis, metalas, 
200 cm x 170 cm

NUOJAUTA, 2017. Drobė, betonas, 
akrilas, medis, 200x340 cm 
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Apie gyvybingus menininkus norisi kalbėti daug 
ir dažnai. Liudas Mockūnas – vienas įdomiau-
sių savo srityje, o per pastaruosius devynerius 
metus teko matyti ir girdėti ne vieną jo etapinį 
projektą: nuo solo pasirodymų, trio „NuClear“, 
įvairių projektų su skandinavų menininkais, iki 
dueto su gitaristu Marcu Ducretu ar ant noise 
ribos balansuojančio trio „Angel“. Būtų galima 
vardinti dešimtis projektų, L. Mockūno sugene-
ruotų tiek festivaliuose, prestižinėse užsienio 
scenose ir greta, visiškai pogrindžio sąlygomis.

Su Liudu susitikome tarp kelių įvykių. Neseniai 
baigėsi nedidelis prieš trejus metus suburto 
Lietuvos ir Danijos muzikantų trio turas. Prista-
tytas pirmasis albumas „Plunged“, jame drau-
ge su L. Mockūnu improvizuoja gerai žinomas 
kaunietis pianistas ir kompozitorius Arnas Mi-
kalkėnas ir Danijoje gyvenantis norvegų būgni-
ninkas Håkonas Berre. Plokštelę išleido skan-
dinavų improvizacinės muzikos įrašų leidybos 
kompanija „Barefoot records“. Iš karto po mūsų 
pokalbio Liudas išvyko groti Trondheime vyks-
tančiame „Fri form“ festivalyje, kuriame taip pat 
koncertavo vienas Europos improvizacinės mu-
zikos gigantų Peteris Broetzmannas. Galima tik 
įsivaizduoti juos abu vienoje scenoje, koks tai 
būtų „sprogimas“.

2017-ieji yra gerų žinių džiazui metai, kuomet 
nuo minčių „mus visi pamiršo“, „nėra pinigų nei 
pagarbos“ pereinama prie „turiu idėją“ ir „tu-
riu visus įrankius ją įgyvendinti“. Vasarį įteikta 
Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premi-
ja Viačeslavui Ganelinui, Vladimirui Tarasovui 
ir Vladimirui Čekasinui, beje, Liudo mokytojui, 
įvyko istorinis trio koncertas Valdovų rūmuo-
se. Tai – daugelio metų bekompromisio darbo 
rezultatas. Atrodo, džiazo ekosistemos dalyviai 
gali atsikvėpti.

Bekompromisis – toks pirmas būdvardis šauna 
į galvą kalbant apie L. Mockūną bei apskritai 
apie improvizacinę muziką, kurioje kiek ma-
žiau žvilgesio, komercijos, bet apstu gilių, gai-
vališkų emocijų. Kompromisų Liudo muzikoje 
nėra, – ginant džiazo poziciją, kai situacija buvo 
apverktina, dirbant su studentais. Dar reikėtų 

LIUDAS MOCKŪNAS: SKRYDIS VIRŠ MUzIKOS
JULIJUS GRICKEVIČIUS

LIUDAS MOCKūNAS
Daivos Klovienės nuotrauka

paminėti Lietuvos džiazo federaciją bei įrašų 
kompaniją „NoBussines records“ (Liudas yra 
vienas steigėjų).

Tačiau Liudo portretą konstruoju ne iš 
biografijos detalių – bandau sužinoti, 
kas jam įdomu ir aktualu dabar. Mūsų 
pokalbį pradedu nedidele provokaci-
ja, vieno klasiko mintimi, kad atliekant 
Mozarto koncertus improvizuojama 
daugiau, nei džiaze.

Menininko muzikavimo džiaugsmas atsiranda, 
kai kažkuria prasme skrendama virš muzikos. 
Tai būdinga ir repertuarinės muzikos atlikėjui. 
Kai esi tame lygyje, prasideda metafizika. For-
muojasi įtaiga. Tam tikra improvizacinė būsena, 
kuri jungia akademinę muziką ir improvizuotą-
ją. Turiu galvoje atlikėjus, kurie veikia ir „kabi-
na“. Tai galioja bet kuriai meno formai. 

Šiam skrydžiui, improvizacinei laisvei 
reikalingas milžiniškas bagažas?

Žinoma. Tuomet menininkas taip gerai žino 
tekstą, kad skrenda virš jo. Įsijungia energetikos 
kontrolė ir emocijų valdymas. 

Bet akademinėje muzikoje „tempera-
tūrą“, šimto žmonių orkestrą valdo diri-
gentas. Šiuo atveju esi vienišas.

Priklauso nuo situacijos. Kai groji solo – taip. 
Bet grodamas su kitais muzikantais, turi likti 
atviras improvizaciniam momentui. Pasibaigus 
konstravimui, negali vien vadovautis savo iš 
anksto susigalvotu planu, nes tuomet atsiranda 
tikimybė improvizacinį momentą netyčia pra-
leisti, patirti nepasitenkinimą. 

Tačiau toli gražu ne viską gali valdyti.

Taip, iš tiesų niekas nieko nevaldo. Kalbu 
apie improvizacinę muziką, ne repertuarinį 
džiazą. Improvizacija paremta komunikacija 
ir girdėjimu. Bet girdėjimą suprantu platesne 
prasme, „keidžiškai“, kai girdi ne tik muziką 
scenoje, bet garsų visumą, triukšmą. Kalbant 
apie tai, kas man įdomu dabar, atsakymas, 
ypač grojant solo, įsiklausyti į erdvę, kurioje 
esu.

Solo forma Tau gana nauja, ne taip daž-
nai galima išgirsti Tave vieną.

Ją plėtoju beveik penkiolika metų, labai gerai 
prisimenu pirmąjį koncertą, jis vyko Vašingto-
ne, Jungtinėse Valstijose. 

Kalbant apie aktualumą, pamenu įvykį, 
kai, pasiūlius koncertą vienam šiuolai-
kinio meno muziejui, pastarasis atsakė, 
kad improvizacinė muzika yra gero-
kai pasenusi estetika. Kaip Tu apibrėži 
muzikos aktualumą? Ar reikėtų kalbėti 
apie JAV ir Europos situaciją atskirai?

Iš 2017 m. perspektyvos atskirti šių dalykų ne-
begalima. Daugybė įvykių, persipynimų ir abipu-
sių įtakų. Darau tai, kas man atrodo įdomu. Tik 
taip galiu likti maksimaliai atviras. Jei nesi sąži-
ningas su savimi, dingsta prasmė. Sunku nusta-
tyti aktualumo ribą šioje post post situacijoje. 

Bet juk aktualumą lemia patys meninin-
kai. Dažnai kyla klausimas, kas, kaip kal-
bėjome anksčiau, „skrenda virš teksto“? 
Charakteris, charizma, talentas?

Tai ir skiria menininką nuo funkcionieriaus. Jo 
energija, įtaiga. 

Improvizacijoje labai daug ekspresijos, 
giliai depresyvių emocijų, agresijos, 
pykčio. Atrodo, to suvaidinti negali, turi 
iš kažkur pasisemti, pamatyti, išgyventi?

Reflektuoji aplinką, kurioje gyveni. Banalus at-
sakymas, bet taip yra. Kitą vertus, įdomu, kada 
galima šiais dalykais manipuliuoti, kontroliuoti 
agresiją. Energetinių taškų, kuriuos „transliuoja-
me“, gali būti daug. Muzikantas, kaip ir aktorius, 
kontroliuoja situaciją. Apskritai, mano ryšys su 
teatru labai artimas. 

Dinamika muzikoje, improvizacijoje atsiranda 
iš energijos valdymo, gali sudaryti kontras-
tus. Kartais sąmoningai suvoki veiksmus, o 
kartais – anaiptol. Ir turi laiku atsitraukti, pa-
vyzdžiui, grodamas agresyvų kūrinį, privalai 
pailsėti pats ir leisti atsikvėpti klausytojui; tie 
patys principai galioja ir klasikinei muzikai. 
Kai išsirėki, išsikalbi, ateina ramybė. 

Pamenu sesiją su vienu, tuomet man nauju, 
kolega. Susitikę grojome gal dvi valandas. Vė-
liau, perklausius medžiagą, paaiškėjo, kad nieko 
doro mums neišėjo. Bet kai visą tai išgrojome, 
išsisakėme, pasiekėme susiklausymą. 

grįžtant prie klausimo apie interesus...

Keletą pastarųjų metų mokausi valdyti būse-
nas, jas atkartoti. Pavyzdžiui, šią situaciją, ku-
rioje su Tavimi dabar esame, būtų galima su-
groti arba reflektuoti. Nebūtinai atkartoti, bet 
dalyvauti. Įsilieji į aplinką, tau įdomų momentą. 
Arba prisiminęs filmą, būseną, pagalvoji, kaip 
galėtum tai sugroti. Tai grįžimas prie muzikos, 
meno funkcijos. Tarkime, raudose, darbo dai-
nose nėra melo, žmonės dainuoja apie tai, kas 
vyksta aplink, ką daro jie patys. Tokiu būdu ne 
imituoji, o esi. Žinoma, čia nieko naujo, maži 
mano atradimai. 

Prieš septynerius metus dirbau su Artūro 
Areimos spektakliu „Gedulas tinka Elektrai“. 
[Liudas už muziką spektakliui buvo apdova-
notas Auksiniu scenos kryžiumi – J. G.] Daly-
vavau visuose jo etapuose, labai gerai jutau 
emocines būsenas, kurios po intensyvių repe-
ticijų likdavo su manimi.

Norėdamas būti įtaigus, turi būti „įkritęs“, negali 
visuomet laikyti distancijos tarp savęs ir kūrinio. 
Viskas vyksta emociniame lygmenyje. Bandau 
atskirti darbą su savimi – tai racionalus, aiškus 
darbas – ir buvimą scenoje. Čia stengiuosi iš-
jungti mąstymo, racionalųjį jungiklį. Jis trukdo 
skrydžiui, tėkmei. Tai taip pat svarbus repertua-
rinės ir improvizacinės muzikos momentas. 

Pavyzdžiui, dvi savaites esi kelyje su grupe. 
Keturiolika koncertų, o atmintyje išlieka du ar 
trys, kai aplanko įvykio supratimo akimirka. 
Arba kuomet kolektyvas per šias kelias savai-
tes „kyla“, pereina į aukštesnį lygmenį, nuo su-
sipažinimo iki susikalbėjimo. Tai suteikia daug 
energijos, jeigu gebi tuo džiaugtis.

Beje, ar Tavo gyvenime jau atėjo tas 
momentas, kada gali laisvai rinktis? Ti-
kriausiai, tai labai svarbu?

Maža, su kuo nori groti, bet rinktis, ką groti, ga-
liu jau senokai. Svarbiausia – nedaryti kompro-
misų arba kad jų būtų kuo mažiau. Neleidžiu 
sau imtis kai kurių dalykų, net jeigu jie atneštų 
greitą naudą.

Toks profesinis principingumas?

Svarbu kaip su savimi elgiesi, kompromisai grei-
tai laužo sparnus. Toliau – rutina, pasiūlymai, 
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Mark Greif „Against Everything. on Dishonest 
Times“, New York: Knopf Doubleday Publishing 
Group, 2016.
 
Išvertus amerikiečio Marko Greifo esė rinkinio 
pavadinimą, jis skambėtų maždaug taip: „Prieš 
viską. Apie nedorus laikus“. Intriguoja, kodėl au-
torius vadina laikus nedorais (arba nesąžinin-
gais) ir kaip jam pavyko išvengti didaktikos ir 
sentimentalumo narstant moralinį klausimą. 
 
M. Greifas – šiuolaikinis jaunas intelektualas, 
mokslininkas, eseistas, vienas iš Niujorke lei-
džiamo literatūros žurnalo „n+1“ įkūrėjų. Jo 
knyga susidomėjau dėl išvaizdos (spręsk apie 
knygą iš viršelio!), pavadinimo ir jos pristatymo, 

UTOPISTAI PRIEŠ VISKĄ
SANDRA BERNOTAITĖ

kurie nelabai domina. Nenoriu įkristi į šią rutiną. 
Nors tokia grėsmė buvo kilusi, situaciją išspren-
dė mano išvykimas studijuoti į Kopenhagą.

Bet iš ten grįžai su didžiuliu bagažu. 

Sveika išvykti ir pamatyti į save iš šono. Kuo 
dažniau, tuo geriau. Manai, kad Lietuvoje esi 
žvaigždė, visi pažįsta, bet nesuvoki, kaip atrodai 
svetur, bent iš kaimyninės šalies perspektyvos. 

Kaip matai dabartinę kūrybinę situa-
ciją? Atrodytų, Lietuvos muzikos scena 
neišgyvena lūžio momento ir idėjų per-
tekliaus.

Jauni žmonės turi idėjų, entuziazmo, tačiau daž-
nai jie užgęsta.

Pasiklystama kompromisuose?

Taip. Išsikapstyti iš verpeto sudėtinga, jis įtrau-
kia. Vėliau atsiranda šeima ir įsipareigojimai. Jo-
kiu būdu neskatinu nekurti šeimos. Kalbu apie 
realijas, kurias matau. Eilė mano talentingų 

studentų dingo iš kūrybinio lauko, labai gaila. 
Svarbu kiek įmanoma ilgiau išlaikyti savo am-
bicijas, kantrybę, gebėti „siurbti“ į save, ieškoti 
kūrybiškumo siūlelio, išlikti žingeidžiam.

Kaltinti aplinkos taip pat nereikėtų. Nesakau, 
kad nėra kur reikštis – galima susikurti terpę 
sau. Juk Vilniuje improvizacinės muzikos pu-
blika neatsirado iš niekur. Ji buvo kantriai ir 
ilgus metus ugdoma atlikėjų, koncertų, festiva-
lių organizatorių. Bekompromisis įdirbis. Ir net 
blogiausiais laikais, kada, regis, viskas griuvo ir 
buvo galima nuleisti rankas, muzikantai ir orga-
nizatoriai tęsė. Tai ilgas kelias, visai skirtingas 
nuo funkcinio menininko pozicijos – patogios, 
prisitaikėliškos situacijos, kurios pats nevaldai. 
Tą puikiai jaučia ir publika: negali jai meluoti, 
vieną dieną atlikti funkciją, kitą – kurti meną. 

Tiki menininko universalumu?

Tikiu tiek, kiek menininkas, mokslininkas jo sie-
kia. Man, pavyzdžiui, įdomu atlikti šiuolaikinių 
kompozitorių kūrinius, tai darau ne dėl savo 
statuso įtvirtinimo, o dėl intereso. Taip yra ir su 

kurio tiesioginę transliaciją iš „London Review 
of Books“ knygyno stebėjau per feisbuką. Var-
dinu šiuos dalykus, nes jie atspindi nūdieną: 
mūsų santykį su popierine knyga, kuri, ne, tikrai 
dar nesiruošia mirti, mūsų bendravimą, ne-
ribojamą laiko juostų ir politinių sienų, mūsų 
laisvę dalintis kultūrinėmis ir socialinėmis ak-
tualijomis globaliame tinkle, laisvę, gundančią 
vieniems iš kitų perimti tai, kas naudinga ir vis 
tiek išlikti savitiems. Skaitydama stebėjausi, 
kiek daug amerikietiškų reiškinių aktualūs ir 
man, negyvenančiai Amerikoje. 
 
Žurnalo „n+1“ redakciją sudaro saujelė entu-
ziastų, užsibrėžusių „įdarbinti“ savo intelektą, 
jį aktualizuoti, rasti jam vietą ir paskirtį čia 

ir dabar. Iš algebros pasiskolintas pavadini-
mas simbolizuoja reikalingumą. Tai nuoroda 
į klausimą, kurį privalo išsikelti kiekvienas 
naujo žurnalo steigėjas – kam reikia dar vie-
no leidinio, kai pasaulyje jų šitokia gausybė? 
Atsakymas: n+1. Nesvarbu, kiek leidinių eg-
zistuoja, visuomet gali būti sukurta kažkas 
gyvybiškai svarbaus. Kultūrinę žiniasklaidą 
papildyti reikia, nes nuolat jaučiamės kažko 
stokoją. Ir išties, naujasis žurnalas praturtino 
pasaulį, pažvelgęs į jį originaliai: jungdamas 
politinę mintį, literatūrą ir jos teoriją, kritiką 
bei. . . „popsą“. Popierinis „n+1“ variantas pasi-
rodo triskart metuose, jo apimtis – du šimtai 
puslapių.
 

kolektyvais, kurie buvo, kurių nebėra ar dar tik 
bus. Kol įdomu, tol grojam.

Vadinasi, aktualumas kyla ne iš mano 
klasifikacijos, o iš menininko? Kol įdo-
mu – aktualu?

Tikrai taip. Ir svarstymai, kiek aktuali improviza-
cinė muzika šių dienų kontekste, nesvarbūs. Aš 
turiu savo kelią. Dalykus, kurie mane domina. 
Pauzės – dar vienas mano pastarojo laiko atra-
dimas. Klausydamas savo penkerių metų senu-
mo įrašų, jaučiu, koks jos atrodė nereikšmingos. 
Komunikacijoje su publika tai svarbu.

galbūt tai brandos požymis? Juk pra-
džioje norisi pasakyti kuo daugiau, in-
tensyviau, įmantriau...

Jaunam žmogui padaryti pauzę labai sudėtinga. 
Aišku, svarbu, kokia jo asmenybė. Kai kuriuos 
studentus reikia stabdyti, kitiems – įpūsti ener-
gijos. Bet kuriuo atveju, jauni žmonės nori kal-
bėti daug. Aš pats toks buvau, norėjosi rėkti ir 
taškytis į visas puses. Tai normalu.

literatūra

M. Greifas vienuolika metų rašė šiam žurnalui 
ir galiausiai jame publikuoti eseistiniai straips-
niai sugulė knygon. Tai vienas iš tų leidinių, kurį 
perskaitęs supranti, kad kelio atgal nėra, kad 
nuo šiol mąstysi kiek kitaip. Dar daugiau – jau-
siesi kiek kitaip, nes nebesijausi viena(s) prieš 
viską.
 
Knygos tematinės arkos linkiai įspūdingi. Įžan-
ginė esė – apie kūno treniravimą sporto salėse. 
M. Greifas susidomėjo, kaip mes į viešąją erdvę 
„ištraukime“ tai, kas privatu ir galėtų būti pa-
tenkinama privačiai, t. y. bazinius kūno porei-
kius. Kitame esė jis rašo apie maistą, kintantį 
mūsų požiūrį į mitybą, naujas madas: kulinari-
nius šou veda nebe virtuvės šefai („cuisiniers“), 
o maistininkai („foodies“). Pedofiliją (!) ap-
mąsto, gretindamas ją su visuotiniu jaunystės 
kultu, o pastarąjį – su senatvės fobija. Jis mato 
tuštumą ten, kur seniau būdavo pilnatvė. M. 
Greifas garsiai neįvardija, bet galima numanyti, 
jog kalbama apie dvasingumą: kad būtent tai 
iš kūno veržiasi išorėn, manifestuojama ir tam-
pa matoma per mūsų obsesijas. Toliau – esė 
apie atpirkimo ožka tapusią „octomom“, kurios 

aštuonetas kūdikių išpūstame pilve absurdiš-
kai simbolizavo ir netgi užgožė informaciją 
apie... su trenksmu sprogusį nekilnojamojo 
turto burbulą. 2008-aisiais, aštuonetuko gimi-
mo ir finansinės krizės metais, kaip tik gyvenau 
Amerikoje ir mačiau ištuštėjusius ofisus, pilnus 
klerkų vaiduoklių. Mačiau tai, ką nebuvo malo-
nu pripažinti.
 
Tuomet M. Greifas pasuka galvą į kitą pusę, 
tiksliau, atgręžia ausį ir susimąsto apie klau-
symą. Kas yra britų grupės „Radiohead“ muzi-
ka filosofiniu požiūriu? Analizuodamas dainų 
tekstus, autorius atranda, kad per depresyvųjį 
roką išsakoma mūsų laikmečio problema – pri-
vatumo praradimas. „Kitame amžiuje, jei iki tol 
mums pavyks išgyventi, į politiką bus įtrauktas 
privatumo atkūrimas“, – spėja M. Greifas. Galvo-
damas apie pankroką ir hiphopą, jis susirūpina, 
kodėl baltieji tapatinasi su pirmuoju, bet ne an-
truoju muzikos stiliumi. Pats autorius jaunystė-
je pankavo, tad ir kitokia maištinga muzika jam 
galėtų būti artima. Visgi, kad ir koks draugiškas 
būtų juodaodžiams, kad ir kokie ideologiškai 
aktualūs būtų jų dainų tekstai, jie niekada ne-
patraukė savo pusėn. Todėl M. Greifas bando 
ištaisyti klaidą čia ir dabar: sukuria savo repą. 
 
Pastaroji esė susisiejo su neseniai kitoje kny-
goje mano perskaityta mintimi. Anot Amerikoje 
gyvenančio filosofo Algio Mickūno, kai kurie 
jauni lietuviai apgailėtinai ir nesąmoningai 
mėgdžioja „hiphoperius“ tiesiog dėl blizgaus 
„mačistinio“ stiliaus. Iš pradžių su šia idėja suti-
kau, bet štai M. Greifas privertė suabejoti: visai 
įmanoma, kad toji ideologija išties yra aktuali ir 
artima jauniems vyrams, tik kartais atmetame 
šį stilių ir taip parodome savo išankstinį (rasi-
stinį) nusistatymą. Mes patys esame per mažai 
sąmoningi. Tai mes, amerikietiško „meinstrymo“ 
mėgdžiotojai, šitos muzikos iš šitų vyrų nesu-
prantame ir nesistengiame suprasti.
 
Toliau M. Greifas visą savo dėmesį nukreipia į 
hipnotizuojantį stačiakampį, randamą beveik 
kiekvienuose namuose – televizorių. Jei realy-
bės televizija yra anestetikas, kas tuomet yra 
Kardashianai? Tai didelė niujorkiečių šeima, 
kurios nepavadinsi tipiška: joje vien moterys. 
Na, būta ir vyro, gal net kelių, nes kažkaip gimė 
dukros. Bet šeimą visuomet valdė motina, ir, žiū, 
net vienintelis masculinus – antrasis jos vyras, 
olimpietis atletas Bruce’as Jenneris – ėmė ir at-
sivertė į femininus: plastinių operacijų pagalba 

įgijo aptakias formas ir pasivadino Caitlyn. 
M. Greifo komentaras: „Prieš šimtmetį Nietzs-
che’ė pranešė mums apie artėjantį paskutiniojo 
žmogaus laiką. Nežinau, ar jis galėjo įsivaiz-
duoti, kad paskutinysis žmogus galėtų būti 
Kardashian.“ Žinant, kad semantiškai žmogus 
yra vyriškos giminės, iš pastarosios frazės gali-
ma numanyti, kokia lytis dominuotų pasaulyje, 
kuriame taisykles diktuoja moteris. Po pasku-
tiniojo fragmentuoto žmogaus – pirmoji totali 
moteris? Aš suintriguota.
 
Nuo šitos akimirkos rašytojas, o podraug ir skai-
tytojas, pasitelkia stiprų ironijos filtrą. „Hipste-
rizmas“ kaip reiškinys – gyvas ar miręs? O man 
dar įdomiau: rimtai juokingas ar mirtinai rim-
tas? Visų pirma autorius siekia jį apibrėžti ir 
pasiekia štai ką: „[Hipsteris]... lygiuojasi išvien 
į maištingą subkultūrą ir į dominuojančią kla-
sę, taip tarp šių dviejų krantų atverdamas nu-
odingą susisiekimo kanalą.“ Kadangi pačiame 
esė pavadinime užkoduota mintis, kad „hipste-
rizmas“, kaip originalus stilius, jau yra miręs, 
bandoma reflektuoti, kas iš jo liko kultūrai: „... 
hipsterio valanda nedavė mums menininkų, tik 
tatuiruočių menininkus, kurie savo kūriniams 
kaip drobę gavo visos kartos rankų, krūtinių, 
sprandų, čiurnų ir juosmens odą. Nedavė fo-
tografų, bet davė „snepšotų“ ir vakarėlių foto-
grafuotojų: LastNightParty, Terry Richardsoną, 
Cobra Snake. Nedavė tapytojų, bet davė grafi-
nių dizainerių. Neužaugino puikios literatūros 
derliaus, bet puikiai išnaudojo šriftus. Ir „hipste-
rizmas“ nesukūrė avangardo – bet sukūrė anks-
tyvųjų prisitaikėlių bendruomenes.“
 
Po to vėl neriama į mirtinai rimtas temas. Pa-
skutiniai knygos skyriai – apie amerikiečių da-
lyvavimą šiuolaikiniuose pasaulio karuose. M. 
Greifas lygina Afganistano bei Irako situacijas 
su Trojos karu, amerikiečių legionierius – su an-
tikiniais herojais ir atranda, kad tai herojai be 
karo. Šis skyrius išties šiurpus, nes skaitydamas 
imi suvokti nematomą karų logiką, kurią žinias-
klaida sugeba meistriškai užmaskuoti trivialio-
mis naujienomis. Štai jums klausimas: jei viena 
pusė sugeba laimėti karą per dvi savaites, pa-
tirdama labai menkus nuostolius (prarandami 
vienetai), o kita pusė išžudoma (civiliai – taip 
pat skerdžiami), gal tai neturėtų būti vadinama 
karu? Kuo amerikietis panašus į antikinį herojų? 
Herojus – tai neeilinis karys, kurio gyvybė buvo 
ypatingai saugoma. Jį iš dangaus visada stebi 
ir sergsti „dievų akis“. Šiandien tai – radaras, 
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kamera, monitorius saugiu atstumu virš konf-
likto zonos kybančiame malūnsparnyje ar net 
satelite… 
 
Vienas skyrius dedikuojamas ir mieste patru-
liuojančiai policijai, tiems kasdienybės antihe-
rojams. Niekada nesusimąsčiau apie tai, kaip 
liečia policininkas, o juk iš tiesų jis panorėjęs 
tėviškai liečia tave, o tu jo liesti negali. Kodėl 
amerikiečiai policininkai nuolat sėdi mašino-
je ir tik valgo spurgas su kava ir storėja? „Tas 
sėdėjimas įaugo į prigimtį: stagnacija kaupiasi 
aplink liemenį. Jie yra gyvieji gatvės stulpeliai. 
Gatvės stulpeliai irgi gertų kavą ir valgytų spur-
gas, bandydami neužmigti“, – rašo M. Greifas.
 
Knyga užbaigiama straipsniu apie „Occupy Wall 
Street“ protesto judėjimą, kurio egzistavimas 
džiugina, bet išdavos – liūdina. Paskutiniai sa-
kiniai: „Filosofijos laikas yra visada dabar, kie-
kvieną dieną – dabar, nes kai kuriems iš mūsų 
prireiks viso gyvenimo, kad suprastume. Mes 
lėtai mokomės.“
 
Užvis įdomiausi ir gal net šokiruojantys pa-
sirodė keturi tarp dalių esantys intarpai. Tai, 
sakyčiau, labai drąsios autoriaus meditacijos 
apie gyvenimo prasmę („The Meaning of Life“). 
Kodėl pasakiau drąsios? Antroje meditacijoje 
autorius išdėsto koncepciją, kaip būtų galima 
pakeisti mūsų (t. y. Vakarų) visuomenės ekono-
minę tvarką, perskirstant ir iš esmės sulyginant 
visų uždarbius. M. Greifas praktiškai siūlo keis-
ti santvarką – neįvardindamas socializmo – jis 
siūlo sulyginti žmonių pajamas, jas tiesiog per-
skirstyti po lygiai, taip panaikindamas poreikį 
dirbti nemalonų ir nekenčiamą darbą vien dėl 
pinigų, tik pragyvenimui. Utopija! Visiška. Bet 
argi mes nelaukiame žmogaus, kuris išdrįstų 
svarstyti būtent apie tokį drastišką pokytį ir ar 
ne nuo teorijų prasideda revoliucijos? M. Grei-
fas numato ir tokią idėją įgyvendinant galinčius 
kilti nepatogumus, tačiau, manau, jiems visiems 
išvardinti ir pakomentuoti knygoje paprasčiau-
siai pritrūktų vietos. Didžiausia autoriaus pami-
nėta sunkinanti aplinkybė yra ta, kad socialinę 
reformą reikia atlikti taip, lyg taisytum laikrodį 
jo nesustabdęs ir nesutrukdęs jam rodyti tei-
singą laiką. (Šis vaizdinys pasiskolintas iš Schil-
lerio.) 
 
Prieš penkiolika metų, kai dar buvau studen-
tė, su draugais kvatojome ant servetėlės už-
rašinėdami „postapokaliptinio meno“ teorijos 

postulatus. Po dešimties metų, kai rašiau ro-
maną „Dioniso barzda“, kuriame tuos postula-
tus (pervadinusi „vojeristiniais“) panaudojau, 
vis dar nenutuokiau, kad po romano išleidimo 
spaudoje sutiksiu panašius į M. Greifo teorinius 
svarstymus, rasiu net ir tokį pareiškimą apie 
įmanomą darbo santykių pertvarką, malonumą 
keliantį, prasmingą darbą ne dėl pinigų, apie 
darbą kaip gyvenimo prasmę. Anuomet nebū-
čiau susapnavusi, kad mano amžiuje žmonės 
rašys knygas apie „postkapitalizmą“ ir rimtu 
veidu svarstys ekonominę sistemą be pinigų. 
Bent jau teorinę galimybę. Darosi vis įdomiau 
laukti, kas bus toliau. Ir ne pasyviai laukti – juk 
gyvenu tam, kad galėčiau kažką (nu)veikti.
 
Kol kas M. Greifo hipotezės neatrodo labai tvir-
tos ir detaliai apgalvotos. Na, kaip gi tu imsi 
ir perskirstysi turtą, jei kiekvienas turtuolis į 
savo milijoną nagais įsikibęs? Tektų atplėš-
ti tuos nagus, būtų išlietas kraujas. Bolševikai 
pradėjo nuo nagų nuplėšinėjimo, o baigė gu-
lagais ir egzekucijom. Bet vis tiek reikia svajo-
ti. Ir smagu, kai kas nors drįsta pasvajoti apie 
kitokią sistemą. Gal vienas tik pradėjo, o kitas 
tuos postulatus peržiūrės ir papildys. Ir galbūt 
ras sprendimą, kuris apeitų žmogaus žvėriškąją 
prigimties pusę.
 
Kitose meditacijose M. Greifas pristato estetinį 
ir perfekcionistinį patirties konceptą. Estetiką 
dažnai suvokiame kaip pernelyg sterilų, sukaus-
tytą grožio vertinimą. Perfekcionizmą – kone 
kaip psichinę ligą. Autorius „ištraukia“ pirminę, 
neiškraipytą šių dviejų sąvokų reikšmę. „Este-
tizmo ir perfekcionizmo poveikis yra toks, kad 
aktyvaus individo patirtis yra suvaldoma, indi-
vidas mokomas šiaip jau retas patirtis išgyventi 
visada ir patirti jas nuo visko“, – teigia M. Grei-
fas. Praktikuojantys estetizmą žmonės išmoks-
ta įžvelgti išskirtinumą ir grožį kiekviename 
objekte ar įvykyje. Iš tų pačių šaltinių refleksijų 
semiasi ir perfekcionistas, tik jos ne estetinės, o 
moralinės. Tai leidžia banalius ir bjaurius daly-
kus paversti išskirtinio estetinio susidomėjimo 
vertais objektais ar sektinais moralės pavyz-
džiais, skatina nuolatinį asmenybės kismą bei 
įsivertinimą. Tuo būdu tampa lengva visada ieš-
koti patyrimų ir jų gausiai rasti. 
 
Ar tai ne puiki įžvalga tiems, kurie ieško pras-
mės vartotojiško pasaulio džiunglėse? Ar tai ne 
patarimas nyčiškam ateities Antžmogiui? Kar-
tais man dingteli, kad žmogus (bendrinis, visų 

lyčių) išties dar neišnaudojo nė dešimtadalio 
savo žmogiškumo potencialo, to prakilnaus 
žmogiškumo, kurio bruožus apčiuopę, puolame 
vadinti jį dieviškumu. 
 
M. Greifo knygoje tarsi užuodžiau teigiamų per-
mainų kvapą. Ar jis yra tikras, ar tik haliucina-
cija, įsikūnijęs noras, kad kažkas pagaliau keis-
tųsi ir į gera? Mintis, įkūnyta žurnalo ar knygos 
puslapyje, turi galios materializuotis, išsipildyti. 
Kartais mes tiesiog esame prastai informuoti 
optimistai ir kaip kokie pasyvistai laukiame po-
kyčių, turinčių ateiti savaime, be mūsų protinių 
pastangų. Pokyčių, kurie sukils ir nušluos viską 
tarsi cunamio banga, griaunanti todėl, kad mes 
nesugrąžinamai išbalansavome ekosistemą...
 
„Tai keičia viską“, – byloja Naomi Klein knygos 
apie klimato kaitą pavadinimas (vertimą nese-
niai išleido „Kitos knygos“). „Prieš viską“, – tary-
tum pratęsia mintį M. Greifas, turėdamas ome-
nyje mūsų nedorus laikus. 
 
Taigi kodėl nedorus? Knygoje neradau paaiški-
nančio sakinio, tad išvadą darau pati. Nedoru-
mu laikyčiau visų pirma pageidavimą nežinoti. 
Iš to išplaukia kitos dvi negerovės: nutylėjimas 
ir atsakomybės vengimas. 
 
Visus tris išvardintus dalykus M. Greifas tie-
siog kaktomuša atakuoja, tuo pat metu išlai-
kydamas taktą, eleganciją, emocinį balansą ir 
sutramdydamas giliai kunkuliuojantį autorinį 
įniršį – kaip gi be jo! – išversdamas pyktį į mei-
lę, o per ją kurdamas intelektualų ir rišlų nū-
dienos pasaulio naratyvą. Tai kone budistinės 
išminties ir kantrybės ženklai. Budizmas turėtų 
būti amerikiečių religija, sako M. Greifas. Bet 
kodėl nėra? 
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Daugeliui mūsų neįprasčiausios perskaitytos 
knygos yra absurdiškos knygos vaikams, kaip 
kad „Alisos nuotykiai Stebuklų šalyje“ (Alice 
Adventures in Wonderland) ar „Žali kiaušiniai ir 
kumpis“ (Green Eggs and Ham). Visgi tamsiuose 
literatūros istorijos kampuose slepiasi ištisi ju-
dėjimai, skirti keistoms ir siurrealioms rašymo 
formoms. Pateikiamas sąrašas tikrai pakeis jūsų 
mąstymą apie literatūrą.

10. BIZARRO LITERATŪRA

Jei ketiname kalbėti apie keistus literatūrinius 
judėjimus, mums reikia aptarti daug žadantį 
bizarro literatūros žanrą. Save įvardinanti kaip 
„literatūros atitikmenį kultinių filmų skyreliui 
vaizdo įrašų parduotuvėje“, bizarro literatūra 
didžiuojasi, galėdama skaitytojams pasiūlyti 
smagiausią, nerafinuotą keistumą. Toks keistu-
mas patiko tikslinei keistų skaitytojų auditorijai 
ir sulaukė pagyrimų iš tokių žinomų keistuolių 
literatų kaip Chuckas Palahniukas.

Oficialiai judėjimas prasidėjo 2005 m., kai trys 
nepriklausomi leidėjai „Eraserhead Press“, „Af-
terbirth Books“ ir „Raw Dog Screaming Press“ 
įsiklausė į stiprų keistos ir neįprastos grožinės 
literatūros poreikį. Tuo metu judėjimas netu-
rėjo specifinio pavadinimo ar apibrėžimo, bet 
buvo matyti, kad horizonte kalasi naujas keis-
tuoliškas žanras. Šis žanras tapo bizarro groži-
ne literatūra. Šiuo metu kultinis judėjimas turi 
ištikimus skaitytojus ir savo kasmetinį suva-
žiavimą, tinkamai pavadintą „BizarroCon“.

Bizarro literatūra gali semtis įkvėpimo iš to-
kių aukštosios literatūros autorių kaip Franzas 
Kafka, Williamas S. Burroughsas ir Davidas 
Lynchas, bet nestandartinis judėjimas pirme-
nybę teikia linksmumui ir kvailiojimui, o ne 
pretenzingumui ir literatūrai kaip aukštajam 
menui. Toks kvailiojimas matyti bizarro lite-
ratūros populiariausių kūrinių pavadinimuo-
se ir fabulose. Carltono Mellicko III, laikomo 
bizarro literatūros Johnny’u Appleseedu ir 
Johnny’u Rottenu, romane „Velniškas mėsai-
nis“ (Satan Burger) neapykantos žmogui vedi-
nas Dievas atima sielas iš žmonių ir patalpina 
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jas į „didelę, į vaginą panašią didelę mašiną, 
vadinamą Burbulu“. Dievas, pakeisdamas žmo-
nes, apgyvendina Žemę nauja, išprotėjusia, 
pamišusia dėl sekso, itin galinga rūšimi, kuri 
Žemę sunaikina. Tuo tarpu Kevino L. Donihe’o 
romane „Namų namas“ (House of Houses) vyras 
įsimyli savo namą, o dieną prieš jų vestuves 
įvyksta „namo holokaustas“. Tipiška.

Kiti panašūs bizarro literatūros kūriniai yra 
„Adolfas Stebuklų šalyje“ (Adolf in Wonderland), 
„Tu esi tinginys!“ (You Are Sloth!) ir „Šetnerio su-
drebėjimas“ (Shatnerquake), kuriame Williamą 
Shatnerį persekioja visi jo sukurti personažai.

9. OULIPO

Meniškesnis judėjimas nei bizarro literatūra 
atsirado Prancūzijoje XX a. 7-ajame dešimt-
metyje, Raymond’o Queneau ir Francois’o Le 
Lionnais’o iniciatyva. Judėjimas prasidėjo nuo 
grupės rašytojų, vadintų l’ouvroir de literature 
potentielle, apytiksliai išvertus – „galimos lite-
ratūros dirbtuvė“. Vėliau pavadinimas sutrum-
pintas į oulipo. Oulipo, kaip požiūrio į litera-
tūrą, unikalumas buvo tikėjime, kad rašymui 
turi būti taikomi apribojimai. Oulipo atstovai 
manė, kad per didelė laisvė ribojo įkvėpimą, 
o daugiau apribojimų jį skatino. Iš to atsirado 
kelios rašymo technikos, bendrai grindžiamo-
mis matematinėmis problemomis ir lygtimis.

Viena šių technikų yra žinoma kaip S+7 tech-
nika. Ji reikalauja, kad kiekvienas teksto daik-
tavardis būtų pakeistas septintuoju po jo žo-
dyne. Rezultatai dažnai buvo keistėjančių ir 
juokingų sakinių serijos. S+7 technika gali būti 
pritaikoma bet kuriam sakiniui su daiktavar-
džiais. Pavyzdžiui, sakinys gali prasidėti: „La-
bas, mano vardas yra Nathanielis Woo. Aš esu 
leidinio „Listverse“ autorius“. Tada kiekvienas 
daiktavardis keičiamas septintu po juo einan-
čiu žodyne, gaunamas toks rezultatas: „Labo-
ratorija, mano vardynas yra Nathanielis Woo. 
Aš esu leitenanto „Listverse“ autotransportas.“ 
Perdarant dar kartą, sakinys skambėtų taip: 
„Laida, mano vargas yra Nathanielis Woo. Aš 
esu leksikos „Listverse“ autskarys“.

Be keistų rašymo technikų iš oulipo judėjimo 
atsirado ir įdomių literatūros kūrinių. Tarp ouli-
pinių kūrinių yra tokie kaip Raymond’o Queneau 
„Stiliaus pratimai“ (Exercices de style), kuriame 
ta pati banali istorija papasakota 99 kartus, kie-
kvieną kartą kitokiu stiliumi. Stiliai varijavo nuo 
metaforinių iki perrašytų kaip haiku ar anota-
cijos. Kitas oulipo autorius Georges’as Perecas 
buvo žinomas dėl savo romano „Dingimas“ (La 
Disparition), kuriame nei karto nepavartota rai-
dė „e“, taip pat dėl savo apysakos „Šmėklinėjan-
čios“ (Les revenentes), kur „e“ yra vienintelė bal-
sė. Tie oulipo vyrukai tikrai mokėjo linksmintis.
 
8. ERO gURO NANSENSU 

Neturėtų stebinti, kad į keistenybių sąrašą 
įtrauktas ir japonų kultūros reiškinys. Vėl ir 
vėl Vakarų publiką stebindavo neįprasti japo-
nų vaizduojamojo meno kūriniai, filmai ar net 
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reklamos. Nenumanėme, kad daugeliui keis-
tų elementų įtakos turėjo ero guro nansensu 
judėjimas japonų vaizduojamajame mene ir 
literatūroje. Šis pavadinimas – tai japoniška 
angliškų žodžių „erotika“, „groteskas“ ir „non-
sensas“ samplaika. Ir ero guro yra erotiška, gro-
teskiška nesąmonė.

Judėjimas plačiai išpopuliarėjo XX a. 3-iajame 
ir 4-ajame dešimtmečiuose, tarp Pirmojo ir An-
trojo pasaulinių karų. Didžioji dalis judėjimo 
vaizduojamojo meno ir literatūros pasižymėjo 
seksualinio nešvankumo ir grafiškai rodomo 
smurto gausa. Vienas itin populiarus ero guro 
literatūros autorius buvo japonų rašytojas Edo-
gawa Ranpo, kūręs kriminalines istorijas, dažnai 
akcentavęs erotinius ir dekadentiškus elemen-
tus. Pavyzdžiui, vienas Ranpo romanas, „Žmo-
giška kėdė“ (Ningen isu), pasakojo apie vyrą, 
kuris slepiasi kėdėje, kadangi jam patinka justi 
moteris, sėdinčias ant jo. Dar didesnį nerimą 
keliantis Ranpo apsakymas „Vikšras“ (imomus-
hi) pasakojo apie sunkiai sužeistą leitenantą, 
kuriam amputuojamos visos galūnės, dėl to jis 
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priverstas ropoti žeme kaip vikšras. Leitenanto 
žmonai tai kelia ir šleikštulį, ir ją jaudina, tad ji 
nutaria naudoti jo begalūnį kūną sadistiniams 
seksualiniams žaidimams. Žavu. 

Ero guro įtaka yra plati, daugelis jos nuostatų 
vis dar vyrauja japonų mangoje ir animėje. Tai 
turbūt paaiškina visų tų keistų čiuptuvų buvimą.

7. ASPERgERIO REALIZMAS

Aspergerio realizmas yra ne tiek judėjimo pa-
vadinimas, kiek netaktiškai tam tikriems rašy-
tojams iš platesnio judėjimo alt lit prikabinta 
etiketė. Vienareikšmiškai du žinomiausi šios 
rušies literatūros autoriai yra Tao Linas ir Marie 
Calloway. Šie Amerikos rašytojai, būdami dvide-
šimties, sulaukė šlovės dėl internete susikurtų 
personų ir publikacijų. Abu dėl savo neemoci-
onalaus ir kiek robotiško pasakojimo tono pa-
garsėjo kaip Aspergerio realistai. Realistiniai 
elementai jų kūryboje kilo iš ribos tarp fakto ir 
prasimanymo trynimo, ypač kalbant apie rašy-
tojų asmeninius gyvenimus.

Marie Calloway „Eidrijanas Broudis“ (Adrien 
Brody) puikiai atskleidžia ribos tarp fakto ir pra-
simanymo išnykimą. Apsakymas, publikuotas 
Tao Lino tinklapyje „Muumuu House“, pasakojo 
apie romaną tarp 21-erių Calloway ir 40-čio ve-
dusio rašytojo. Ilgai netrukus, istorija sudrebino 
literatūros pasaulį ir sukėlė didžiulę kontrover-
siją, nes 40-čio rašytojo tapatybę toje industri-
joje besisukiojantiems buvo lengva atspėti. (Iš 
tiesų ji neužmezgė romano su Adrienu Brody’u.) 
Ilgainiui istorija buvo įtraukta į Calloway trum-
pų apsakymų rinkinį „kuo aš buvau tavo gyveni-
me“ (What Purpose Did i Serve in Your Life), suda-
rytą iš socialinio tinklo „Facebook“ programėlės 
„Messenger“ momentinių ekrano kopijų, elek-
troninių laiškų, tekstų ir intymių fotografijų, 
kurie visi detaliai dokumentavo Calloway sek-
sualinio gyvenimo istoriją. Alt lit ir Aspergerio 
realizmas, nors ir nėra tokie alternatyvūs kaip 
bizarro literatūra ar oulipo, užsitarnavo vietą 
šiame sąraše dėl unikalaus interneto panaudo-
jimo ir savo keisto santykio su realybe.

Alt lit rašytojų gyvenimai taip pat yra gana 
keisti. Tao Linas žinomas dėl savo ironiškų 
elektroninių laiškų, kuriais atakuoja laikraščius, 
iš savęs paties imamų interviu ir apie save pa-
rašytų straipsnių, viešai parduodamų savo ro-
manų akcijų ir murkdymosi pavojinguose nar-
kotikų kiekiuose. Žinoma, didžioji dalis tokio 
elgesio galų gale tampa Lino knygų turiniu. Jo 
naujausias romanas „Taipėjus“ (Taipei) aptaria 
daugelį Lino patirčių su narkotikais. Knyga su-
laukė juokingai dviprasmiško komplimento iš 
Bretto Eastono Elliso: „Dėl „Taipėjaus“ Tao Linas 
tampa įdomiausiu savo kartos prozos stilistu, 
tačiau tai nereiškia, kad „Taipėjus“ nėra nuobo-
dus romanas“.

6. KALIgRAMA

Prancūzų poetas ir meno kritikas Guillaume’as 
Apollinaire’as pirmąsyk pasauliui kaligramas 
padovanojo 1918 m., kada, praėjus nedaug laiko 
nuo jo mirties, buvo publikuota poezijos rinktinė 
„Kaligramos“ (Calligrammes). Kaligramos tikslas 
buvo parašyti eilėraštį, iš raidžių išdėstant vaiz-
dą, perteikiantį eilėraščio prasmę arba temą. Į 
„Kaligramas“ buvo įtraukti eilėraščiai, turėję at-
pažįstamų vaizdų formas – nuo arklių iki Eifelio 
bokšto. Pastarasis buvo paveikus, nes atliepė Ei-
felio bokšto balsą ir išvaizdą, o eilėraščio žodžiai 
puolė ir šaipėsi iš vokiečių, su kuriais Prancūzija 
kariavo Pirmojo pasaulinio karo metais.

Nuo Apollinaire’o rinkinio pasirodymo, meni-
ninkai ir rašytojai sukūrė vizualiai įspūdingų, 
itin detalizuotų kaligramų. Dėl šio vizualinio 
patrauklumo kaligramos įrodė esančios nau-
dingos moderniai kultūrai. Pavyzdžiui, daug 
pradinių mokyklų naudojo kaligramas, siekda-
mos paskatinti jaunus žmones nuo vaikystės 
domėtis poezija. Paprasta kaligramų kalba ir 
vizualus patrauklumas vaikams poeziją padarė 
patrauklesnę nei Byrono ar Shelley’o romantiz-
mo eilėraščiai. Daugelis gerbėjų bei sekėjų jau 
yra parašę kaligramų, atkartojančių jų mėgs-
tamiausias įžymybes, kaip Jimis Hendrixas, 
Freddie’s Mercurys ir Audrey Hepburn. Kodėl 

nepabandžius parašyti kaligramos apie Bene-
dictą Cumberbatchą?

5. DADA

Geriau žinomas dėl vaizduojamojo meno nei li-
teratūros, dadaizmas buvo XX a. pradžioje pra-
sidėjęs eksperimentinis judėjimas. Dadaizmą 
sunku apibrėžti, bet judėjimas buvo supranta-
mas kaip reakcija į Pirmąjį pasaulinį karą. Įsi-
kūrę neutralioje Šveicarijoje dadaistai tikėjo, 
kad savanaudiškos kapitalizmo, nacionalizmo 
ir kolonializmo ideologijos buvo atsakingos 
už pasaulinį karą. Dėl to dadaistai susitelkė į 
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pasipriešinimą tam, ką dominavusios ideologi-
jos laikė racionalumu ir logika. Dėl šios priežas-
ties didžioji dadaistinio vaizduojamojo meno ir 
literatūros dalis demonstravo chaosą ir anar-
chiją. Šis chaotiškas konvencino meninio grožio 
atmetimas reiškė, kad dada buvo užklijuota tam 
tikros rūšies „antimeno“ etiketė. Kitaip sakant, 
dadaistų menas atmetė ir kvestionavo meno 
prigimtį ir jo apibrėžimą.

Literatūroje geriausiai įsitvirtinusi dadaistinio 
rašymo forma buvo koliažo technika. Nors ji iš-
populiarėjo Williamo S. Burroughso dėka XX a. 
6-ajame ir 7-ajame dešimtmečiuose, koliažas 
atsirado daug anksčiau, drauge su dadaizmo 
judėjimu. Iš tikrųjų dadaistų lyderis Tristanas 
Tzara nusakė koliažo technikos principus 1920 
m. publikuotame tekste „Kaip padaryti dadais-
tinį eilėraštį“ (Um ein dadaistisches Gedicht zu 
machen). Tzaros technika apėmė žodžių iškir-
pimą iš laikraščių, jų sumaišymą krepšyje, iš-
traukimą iš krepšio ir sudėliojimą į eilėraštį. 
Koliažine technika sukurtas eilėraštis stokojo 
žmogiškos rašytojo priimamų sprendimų logi-
kos, nes atsitiktinis egzistuojančios medžiagos 
parinkimas darė poeziją anarchistine. Žymiau-
sias šiuolaikinis koliažo technikos vartotojas 
buvo Davidas Bowie’is, naudojęs ją rašydamas 
dainų žodžius.

Po Pirmojo pasaulinio karo dadaistinė literatū-
ra pradėjo šakotis į tiek pat keistą siurrealistinį 
judėjimą. Norėdamas sukurti naują meną, užuot 
protestuodamas prieš jau egzistavusį, André 
Bretonas nusprendė naudoti automatinio ra-
šymo techniką. Šią techniką sudarė rašymas be 
sustojimo ir be galvojimo, tokiu būdu leidžiant 
„prasišviesti“ pasąmonei. Taip atsirado Bretono 
„Magnetiniai laukai“ (Les Champs magnétiques), 
žymėję literatūrinio dadaizmo pabaigą ir litera-
tūrinio siurrealizmo pradžią.

4. ASEMINIS RAŠYMAS

Kuomet mąstome apie literatūrą ir rašymą, daž-
nai galvojame apie žodžius. Bet aseminis rašy-
mas yra rašymo tipas, kuris visiškai nevartoja 
žodžių. Jį sudaro tik daugybė gražių išraitymų. 
Aseminis rašymas sukurtas neturėti specifinės 
prasmės. Tiesą sakant, terminas „aseminis“ kilo 
iš asemijos sutrikimo, nuo kurio kenčiantys ne-
pajėgia suvokti ženklų ir simbolių. Ši beprasmė 
būsena pasiekiama rašant neegzistuojančiomis 
kalbomis.
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Tačiau tai nereiškia, kad aseminis rašymas yra 
visiškai beprasmis ar nesuvokiamas. Priešingai, 
abstrakti ir nepaskaitoma aseminio rašymo 
prigimtis leidžia jį plačiai interpretuoti kaip 
turintį daug skirtingų reikšmių. Šia prasme ase-
minis rašymas gali būti matomas kaip kuriantis 
universalią kalbą, prieinamą visoms tautoms ir 
kultūroms. Taip pat aseminis rašymas gali būti 
vertinamas kaip pagaunantis ir atspindintis žo-
džiais pilnai nepaaiškinamas emocijas. Jis gali 
būti labai tvarkingas arba visiškai beprasmis 
niekalas. Viskas iš tikrųjų priklauso nuo tavęs.

Panašiai kaip kaligrama, aseminis rašymas gali 
būti suprantamas kaip dailės ir literatūros hibri-
das. Nespecifiška žanro prigimtis reiškia, kad ra-
šymo išvaizda yra svarbi. Iš esmės, geras aseminis 
rašymas turi būti sudarytas iš patrauklių ar pa-
veikių skrebenimų, o ne tiesiog netvarkingo dvi-
mečio rašymo ranka. (Žinoma, nebent tau tikrai 
patinka netvarkingas dvimečio rašymas ranka.)

Šis susitelkimas į išvaizdą dažnai priartina ase-
minį rašymą prie kaligrafijos. Iš tikrųjų seniau-
sias aseminis rašymas yra VIII amžiaus kinų 
kaligrafija. Tiksliau sakant, „pamišęs“ kaligrafas 
Zhangas Xu buvo žinomas dėl savo keistos, pa-
svirusios rašysenos. Ji buvo susiraičiusi, banguo-
ta ir gan graži, bet beveik neįskaitoma. Manoma, 
kad „pamišusio“ Zhango kaligrafija padarė įtaką 
tokiems aseminio rašymo specialistams kaip Ti-
mas Gaze’as ir Michaelas Jacobsonas, kurie lei-
džia aseminio rašymo žurnalus „The New Post 
Literate“ ir „Asemic Magazine“. Šiems aseminio 

rašymo autoriams judėjimas yra svarbus šiuolai-
kinis vyksmas, leidžiantis konvencinei rašytinei 
kalbai progresuoti ir vystytis.

3. FLARFO POEZIJA

Flarfo poezija gauna papildomų taškų už juokin-
gą pavadinimą. Terminą „flarfas“ sukūrė grupė 
poetų, bendravusių elektroniniu paštu. Jie var-
tojo „flarfas“ ar „flarfiškumas“, įvardinti netinka-
mam ar politiškai nekorektiškam. Pirmasis flarfo 
poezijos eilėraštis atsirado, kada Gary’s Sulliva-
nas nusprendė nusiųsti blogiausią ir labiausiai 
įžeidžiantį, kiek tai buvo įmanoma, eilėraštį į ne-
tikrą poezijos konkursą. Eilėraštis prasidėjo taip:

Mm-hmm 
Jo, mm-hmm, tiesa 
dideli paukščiai
daro didelį kakalą!

Žinoma, jis vis tiek laimėjo išgalvotą konkur-
są. Sullivanas po to padrąsino kitus autorius 
susirašinėjimo serveryje į konkursą siųsti savo 
blogus eilėraščius.Šis flarfiškumas įsivyravo 
grupės poezijoje naudojant interneto paieškos 
variklius, pavyzdžiui, „Google“, tiriant neįprastus 
paieškos žodžius, o rezultatus panaudodavo 
savo keistos poezijos eilutėms ar temoms.

Keli ryškūs flarfo poezijos pavyzdžiai yra Melo 
Nicholso eilėrašis „Aš save gūglinu“ (i Goo-
gle Myself), kuriame terminas „Google“ dažnai 
vartojamas su seksualinėmis konotacijomis. 

K. Silemo Mohammado „Led Zeppelinų patyri-
mas“ (Led Zeppelin Experience) sudėtas iš inter-
neto forumų turinio ir prasideda eilute „ką ar 
esi nenormalus [sic] kad juokiesi iš mirusiųjų?“

Nors viskas atrodė kaip pokštas, XXI a. judėji-
mas pasirodė besąs didžiai aptarinėjama tema 
literatūros pasaulyje. Apie jį diskutuota tokiuo-
se leidiniuose kaip „The Atlantic“ ir „The Wall 
Street Journal“. Vienu metu judėjimas net turėjo 
savo festivalį.

Bet, dėl akivaizdžių priežasčių, judėjimas sukėlė 
kontroversiją. Egzistuojančios medžiagos inter-
nete panaudojimas, priešingai nei poeto sugal-
votos frazės ir vaizdiniai, buvo kritikų įvertintas 
kaip „tikros“ poezijos puolimas. Pateikti argu-
mentai, kad tai galėjo būti net ir plagiatas, kiti 
kritikavo flarfą dėl jo pasitikėjimo kompanijos 
„Google“ problematiškais veikimo būdais. O štai 
kritikas Kennethas Goldsmithas matė jį kaip pro-
gresyvų judėjimą, kurio labai reikėjo naujajame 
interneto amžiuje. Žinoma, Goldsmithas buvo 
tas pats vyrukas, kuris garsiai perskaitė Michae-
lio Browno skrodimo dokumentus kaip eilėraštį.

2. SPOEZIJA

Kalbant apie interneto amžių ir juokingus pava-
dinimus, spoezija buvo kitas judėjimas, panašus 
į flarfo poeziją. Spoeto literatūrinė mūza buvo 
ne neįprasti internetinės paieškos terminai, bet 
elektroniu paštu gautų brukalų turinys. Rezul-
tatai dažnai buvo labai linksmi. Pavyzdžiui, spo-

Zhang Xu KETURI KLASIKINIų 
EILĖRAŠČIų KALIGRAFIJOS 
MODELIAI (The Four Models of 
Calligraphy of Classical Poems). 
Žolės stiliaus kaligrafija. VIII a., 
Tangų dinastija

literatūra

ezijos eilėraštis, publikuotas laikraštyje „The 
Guardian“, prasidėjo taip:

Kai ji buvo pirmoji, geriausia vėl ir vėl
Ji trina viską, kas gali būti trinama, kol
Kainavo, man atrodo, aštuonis tūkstančius svarų, 
Konsolė?

Visiškai keista.

Šie spoezijos eilėraščiai atsirado iš prastos repu-
tacijos spam lit – beprasmio turinio, rasto senuose 
elektroniniu paštu gautuose brukaluose. Bendrai 
šita keista brukalų literatūra atėjo iš klasikinės 
prozos ar poezijos fragmentų, dažnai nukreiptų 
siekiant apeiti brukalų filtrus. Nors daugelis esa-
me susidūrę su brukalų poezija, retas kuris turė-
jome drąsos paversti tai spoezija. Spoetai, visgi, 
nebuvo kaip mes. Šie ypatingi rašytojai galėjo 
įžvelgti grožį perpus nukainotos „Viagros“ ir penio 
padidinimo pasiūlymuose. Kai kurie tiesiog nu-
kopijavo ir perkėlė grožį, sudėliojo jį į posmus, o 
kiti redagavo beprasmę brukalų literatūrą į rišlias 
eiles. Bet kuriuo atveju, gimė spoezija.

Panašiai kaip flarfo poezija, spoezija susilau-
kė plataus susidomėjimo. Nuo pirmojo tinkla-
pio „Satire Wire“ surengto spoezijos konkurso 
2000 m., žinomi autoriai nuolat publikuoja 
spoezijos antologijas. Anglų rašytojas Benas 
Myersas 2008 m. išleido antologiją „Brukalas 
(Elektronio pašto įkvėpti eilėraščiai)“ (Spam 
(Email inspired Poems), o šiuolaikinis JAV poe-
tas Endwaras 2006 m. išleido knygą, pavadintą 
„Mašinos kalba, 2.1 versija“ (Machine Language, 
Version 2.1). Prie Endwaro knygos buvo kom-
paktinis diskas, kuriame spoezijos eilėraščius 
skaitė automatinis „Microsofto“ Samo balsas.

Spoezija turi daug bendro su kai kuriais klasi-
kiniais, priimtinesniais judėjimais šiame sąraše. 
Egzistuojančio elektroninio pašto brukalų turinio 
karpymas ir redagavimas iš esmės yra XXI a. pri-
taikyta dada technika. Net apribojimas naudotis 
tik brukalais atrodo kaip oulipinis metodas. Ar 
spoezija dažnai yra krūva beprasmybės? Absoliu-
čiai. Ar tai poetinė beprasmybė? Nenuneigiamai 
taip. Kalbant Monty Pythono žodžiais: „Brukalas, 
brukalas, mielas brukalas, puikus brukalas“.

1. ERgODINĖ LITERATŪRA

Didėjant nemokamų atviro pasaulio žaidi-
mų kaip „Grand Theft Auto V“ ir „The Witcher 3“ 

populiarumui, ergodinė literatūra turbūt yra la-
biausiai moderniems laikams tinkantis literatūrinis 
žanras. Trumpai sakant, ergodinė literatūra yra 
tada, kai skaitytojas aktyviai dalyvauja teksto 
konstravime. Panašiai kaip žaidėjo asmeniniai 
veiksmai ir pasirinkimai paveikia žaidimo pasa-
kojimą, skaitytojo pasirinktas ergodinio teksto 
skaitymo būdas pakeičia skaitymo patyrimus. 
Priešingai, tradicinis, neergodinis tekstas turi 
fiksuotą, tik pasakotojo valdomą naratyvą. Er-
godinės literatūros pavyzdys gali būti Dougla-
so Dorsto ir J. J. Abramso romanas „S“, kuriame 
yra du siužetai. Vienas iš jų plėtojamas pagrin-
diniame romano tekste, o kitas yra parašytas 
ranka paraštėse. Pridėti su skirtingais siužetais 
susiję dokumentai, taip padarant tekstą dar la-
biau įtraukiantį. 

Ergodinės literatūros potencialas buvo paste-
bėtas Salmano Rushdie, kuris aptarė Borgeso 
„Besišakojančių takų sodą“ (El jardín de sende-
ros que se bifurcan) kaip linijinio literatūrinio 
pasakojimo vystymosi modelį. „Besišakojančių 
takų sode“ veikėjas rašytojas bando parašyti 
romaną, kuriame visos įmanomos sprendimo 
pasekmės yra aprašytos ir veda prie daugy-
binių „besišakojančių takų“. Ši besišakojančių 
takų idėja tapo ergodinės literatūros, kurioje 

Kadras iš Raymond Queneau knygos ŠIM-
TAS TūKSTANČIų MILIJARDų EILĖ-
RAŠČIų (Cent mille milliards de poèmes) 
pristatomojo vaizdo klipo. arteHD

Raymond Queneau ŠIMTAS TūKSTAN-
ČIų MILIJARDų EILĖRAŠČIų (Cent 
mille milliards de poèmes). Interaktyvi 
knygos versija

skirtingi įvykiai gali atsitikti dėl skirtingų skai-
tymo pasirinkimų, atrama.

Skirtingi ergodiniai tekstai vadovavosi besiša-
kojančių takų modeliu. Mūsų oulipinis draugas 
Raymond’as Queneau savo rinkinyje „Šimtas 
tūkstančių milijardų eilėraščių“ (Cent mille mil-
liards de poèmes) nagrinėjo šį literatūros tipą per 
apribojimą. Rinkinį sudaro dešimt sonetų, kurių 
kiekviena eilutė parašyta ant atskiros kortelės. 
Kadangi visi eilėraščiai turi tą pačią ritminę ir 
garsinę schemą, visos eilutės gali būti kombinuo-
jamos. Rezultatas yra 100 bilijonų (arba 100000 
milijardų) tų pačių sonetų variacijų, kurios pri-
klauso nuo to, kaip skaitytojas pasirenka eilutes. 
Perskaityti kiekvieną kombinaciją tariamai truktų 
200 milijonų metų. Panašiai Marco Saporta’os 
romanas „Kompozicija nr. 1“ (Composition n°1) 
sudarytas iš 150 atskirtų lapų. Fragmentiška 
knygos prigimtis leidžia skaitytojui sudėlioti ir 
skaityti knygą bet kuria jam patinkančia tvarka, 
kurių kiekviena duoda skirtingą rezultatą. Būkite 
atsargūs, nes tai yra palaidų popierių pilna dėžė, 
ne itin tinkama lengvam skaitinėjimui per pietus.

Iš anglų kalbos vertė Nomeda Repšytė

Versta iš www.listverse.com
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LAURAI KITOKIAM POŽIŪRIUI

Šiame informacinio tvano amžiuje, dar prieš 
nuspręsdami skaityti ar neskaityti, pirmiausia 
nuskenuojame tekstus vizualiai: antraštė, fo-
tografija, iliustracija... Būtent. Iliustracija – tai 
tas kabliukas, ant kurio dažniausiai užkimbama. 
Versdami bet kurį iliustruotą žurnalą, piešinių 
detalėse ieškome pasislėpusių idėjų, kad skai-
tydami atrastume jų atgarsius tekste. Pasitaiko, 
kai grafinis menas, lyg ir turėjęs papildyti lite-
ratūrą, netikėtai ją nurungia. Ne itin dažnai, bet 
visgi. Ir man išties džiugu kartkartėmis atrasti 
tokius netikėtos konkurencijos pavyzdžius.

Vienas ryškiausių minėtų pavyzdžių autorių – 
Karolis Strautniekas. Jaunas menininkas, prieš 
šešerius metus baigęs Vilniaus dailės akademi-
ją, keletą metų dirbo kūrybinių industrijų agen-
tūroje, vėliau nusprendė tapti „freelanceriu“, t. y. 
laisvai samdomu iliustratoriumi. Atrodytų, toks 
beveik chrestomatinis kiekvieno turinčio kūry-
binių ambicijų jauno grafiko kelias. Nuostabą 
kelia K. Strautnieko neįtikėtinai sėkminga kūry-
binė karjera: per kelerius metus pelnytas gar-
siausių prekių ženklų („Audi“, „Adobe“, „Air Fran-
ce“, „Dropbox“, „Facebook“, „Global Blue“, „Mini 
Cooper“, „Siemens“, „Motorola“, „TeliaSonera“) pa-
sitikėjimas, ir didžiausių leidėjų („New Yorker“, 

KAROLIS STRAUTNIEKAS
EGLĖ PETREIKIENĖ

„Washington Post“, „New York Times“, „Forbes“, 
„Medium“, „Variety“, „The New Republic“, „Sunday 
Times“, „Wired“, „The Independent“) Karolio ta-
lento įvertinimas, virtęs įspūdingais, sėkmingai 
įgyvendintais užsakomaisiais darbais. 

Pripažinkim, mana veltui iš dangaus nekrenta – 
paprastai ji pasipila kaip atpildas už begalybę 
įtempto darbo valandų, už savaites be savait-
galių, už nestandartinį žvilgsnį į, regis, stan-
dartinius dalykus ir – akivaizdu – už išskirtinį 
kūrybinį braižą. Štai kaip apie K. Strautnieko kū-
rybą savo tinklaraštyje rašo kūrybininkas Karo-
lis Masilionis: „Jo menas primena keistą sapną, 

COLD COLD WATER. Asmeninis darbas

aplankiusį šiltą birželio vakarą tau snaudžiant 
hamake, paskendus apmąstymuose apie ką tik 
skaitytą storą klasikinį romaną. Turtinga tekstū-
ra, stiprios metaforos, ryšku ir ūkanota tuo pa-
čiu metu. Turėtumei pats įsitikinti“ (http://www.
karolismasilionis.com). 

Vasario mėnesio numeryje publikavę Karolio 
iliustraciją – dovaną „Nemunui“, šįkart plačiau 
pristatome jo kūrybą, kalbiname šį gilų ir ne-
lengvai atsiveriantį menininką.

APIE ŽANRų RIBAS

Šnekant apie iliustraciją kaip grafikos 
žanrą, reikia pripažinti, kad tai viena 
universaliausių, lanksčiausių šiuolai-
kinės vaizdinės raiškos formų; „plau-
kiojanti“ kažkur tarp grafikos meno ir 
spaudos dizaino, ji sunkiai pasiduoda 
apvelkama apibrėžimo rūbu. Britų žur-
nalo „Aestetica“ redaktorė Cherie Fe-
derico straipsnyje „Defining the art of 
illustration“ teigia, kad dėl formų bei 
galimybių įvairovės ir ypač dėl paskir-
ties, iliustracija kartais menotyrinin-
kams kelia sąmyšį: kur ir kokia ta riba, 
skiriamasis bruožas, leidžiantis identi-
fikuoti, kada iliustracija yra meno kūri-
nys, o kada tai tiesiog straipsnio papil-
dinys, teksto vizualizacija?

Nejaučiu jokio konflikto. Manau, riba labai aiš-
ki, bent jau man pačiam. Iliustracijos tikslas 
yra vizualizuoti tam tikrą turinį, mano atveju, 
dažniausiai – tekstus periodikoje. Būdų tai pa-
daryti yra labai daug, formos ir metodai labai 
įvairūs. Manau, laurus susirenka tie autoriai ir 
jų darbai, kurie išsiskiria meniškumu, koncep-
tualumu, yra vizualiai stiprūs bei turintys kitokį 
požiūrio kampą. Kai kurie iliustruotojai iš tiesų 
užsitarnauja galerijų ir medijos dėmesį.

Aš pats į iliustravimą žiūriu kaip į darbą – man 
patinka jo iššūkiai, tempas, sklaida. Mėgaujuosi 
iliustruojamų tekstų temomis ir laisve juos in-
terpretuoti. Džiaugiuosi, kad nereikia atsakinėti 
į klausimus: „Kas yra meno kūrinys? Ar menu 
tampa tik galerijose eksponuojami darbai? Ar 
viskas, kas eksponuojama galerijoje, yra me-
nas? Kas yra tas kūrinys, prieš atsidurdamas ga-
lerijoje? Kodėl kai kurie meno kūriniai niekada 
galerijų nepasiekia? Ar gali būti, kad aplink mus 
visur menas?..“

PASLAPTINGAS VYNO SUKČIų PASAULIS.  
Iliustracija The Smith Journal
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APIE LAISVę IR ĮSIPAREIGOJIMUS

Panašu, kad gali rinktis kūrinio idėją, 
raišką ir netgi užsakovus? Kiek tavo kū-
rybinę laisvę riboja tema, užsakovo sko-
nis ir supratimas? Kaip pavyksta įveikti 
leidėjų diktatūrą? 

Dažniausias apribojimas – piešinio formatas. 
Spaudžiantys terminai. Kita, turbūt daug dides-
nė „limitacija“ yra asmeninės ribos, komforto 
zona: atrodo, kiekvieną kartą bandai jas pra-
plėsti, kartais ribą pavyksta stumtelėti keliais 
milimetrais toliau, o su kitu projektu jos net ne-
pasieki. Be abejonės, turi iliustruoti tekstą, kaž-
ką jame pastebėti, interpretuoti – dažniausiai 
tai vienintelis reikalavimas, kurį reikia išpildyti. 
Na taip, kartais meno direktorius pasufleruoja 
nuotaiką ar kryptį, arba prisega kelis tavo dar-
bus kaip gaires, parodo, ko maždaug tikėtųsi.

Manau, kad aiškiau save pateikdamas ir „pozi-
cionuodamas“ pats prisikvieti klientus. Jokios 
diktatūros nėra, nes užsakovai ir ateina būtent 
dėl to, kaip ir ką tu darai. Turbūt sutampa su-
pratimas, skonis, aktualios temos. Leidėjai nori 
autorinio stiliaus ir asmeninės interpretacijos. 
Gal Lietuvoje įprasta, kad kiekvienas klientas 
„turi skonį“ ir pats „padirektina“, drąsiai teigia, 
koreguoja. Su tuo nesusiduriu bendradarbiau-
damas su didžiausiais leidiniais.

Esi kaip kūrybos direktorius dirbęs gra-
finio dizaino, reklamos ir animacijos in-
dustrijoje. Kodėl pasirinkai laisvai sam-
domo kūrėjo kelią?

Ši mano patirtis buvo labai trumpa ir menka. 
Vos metus praleidau sėdėdamas biure. Nega-
lėjau ištverti korekcijų ir kompromisų, o dar 
baisesni atrodė skonis ir kūrybinės idėjos. Daug 

geriau jaučiuosi būdamas pats atsakingas už 
rezultatą.

Kalbant apie kūrybos laisvę apskritai, 
ar įmanoma būti laisvam, t. y. neturėti 
niekam ir jokių įsipareigojimų? Ar daug 
yra kūrinių, kurių užsakovas – Karolis 
Strautniekas? 

Visų darbų užsakovas ir esu aš pats. Turbūt esu 
griežčiausias savikritikas ir baisiausias bosas, 
pats save riboju. Apie laisvę galėsiu vėliau 
papasakot, dabar viską darau gan inertiškai. 
Planuoju kurį laiką atsitraukti nuo užsakymų. 
Norisi sustot ir apsidairyt, pradėt kažkokį naują 
etapą, galbūt – laisvesnį.

Epizodas iš animacijos, skirtos Victoria & Albert 
muziejaus parodai

APIE LAIKą ir LAIKINUMą

Paprastai žmonės mąsto standartais: 
pasauliniam pripažinimui neužtenka tik 
talento ir sėkmės, tam reikia laiko. Kas 
lėmė, kad būdamas jaunas kūrėjas taip 
sparčiai išpopuliarėjai užsienyje, gal 
netgi greičiau ir labiau, nei Lietuvoje?

Laikas pats savaime, tiesiog eidamas, kažko-
kios sėkmės neatneš. Pastangos atneša. La-
bai norėjau patekt į „akadę“ [Vilniaus dailės 
akademiją – E. P.], trejus metus tam labai rimtai 
ruošiausi, dvyliktoje mokyklos klasėje pasirin-
kau mokytis eksternu, nelankiau pamokų, bet 
eidavau piešti į autobusų stotį, eskizuodavau 
autobusų laukiančius žmones. Dar dabar sun-
ku nepiešt kažko laukiančių ar žiūrinčių į vieną 
tašką žmonių. Įstojęs „akadėj“ irgi daug dirbau, 
samdydavomės pozuotojus ir po paskaitų, pa-
pildomai. Baigus mokslus, atrodo, ištirpo aka-
demijos ir Lietuvos sienos, pradėjau žvalgytis 
įkvepiančių piešinių ir kūrėjų pasaulyje. Iš tie-
sų, po kiekvieno etapo ir fazės randu vis kitus 
autoritetus ir kitą matavimo sistemą, suprantu, 
kiek daug dar noriu išmokti. 

Laikas yra tavo sąjungininkas ar prie-
šas? Ar neriboja tavo kūrybiškumo 
griežti užsakomųjų darbų terminai? O 
gal priešingai – priverčia mobilizuoti 
savo kūrybinės jėgas ir sukurti ką gali 
geriausio duotuoju laiku? Kaip gimsta 
iliustracijos, kiek maždaug reikia laiko 
geram darbui sukurti?

Tikrai ne viską spėju. Dabar daugiau projektų 
atsisakau, nei įgyvendinu. Dažnai ką nors ir 
nuviliu, pamiršdamas atrašyt į laiškus. Dirbant 
didiesiems leidiniams, terminai gana greiti: tar-
kim, „New Yorkerio“ užklausą gauni kokį penk-
tadienį, o ateinantį trečiadienį jau turi atiduot 
failą spaudai. Tuo metu dirbi prie dar kelių 
panašių užsakymų, kartais tiesiog turi užduotį, 
prie kurios sėdi visą mėnesį, tad bandai įterpt 
kažkur tokią netikėtai atsiradusią užklausą. 

Terminai ir leidinių vardai baugindavo pradžio-
je, paralyžuodavo kūrybiškumą. Užšaldydavo 
idėjas.

Daugelis tavo kūrinių – periodinės 
spaudos iliustracijos arba renginių pla-
katai, animuotos reklamos. Žvelgiant 

Iliustracija ispanų migracijos į Ameriką 
tema, skirta El Pais laikraščiui
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iš ilgalaikės perspektyvos, žurnalai 
sugula archyvuose, renginiai praūžia 
ir jų reklamos labai greitai blunka žiū-
rovų atmintyje. Ar nejauti liūdesio dėl 
savo kūrinių laikinumo? Tarkim, knygų 
iliustratoriams šiuo požiūriu tikriausiai 
geriau – jų kūriniai labiau ilgaamžiai. 
Ar nekilo noras kurti knygų iliustracijas, 
dalyvauti knygos meno parodose?

Neturiu kantrybės iliustruoti knygą. Be to, kol 
kas teko susidurti tik su lietuviškais leidėjais: 
dažnai leidykla ar pats autorius nori pieš-
ti tavo ranka. Man tai visai nepatinka. Manau, 
ilgaamžiškumą apibrėžia ne forma, o tai, kiek 
ilgai žmogus žavisi kūriniu. Kai kurios knygos 
prapuls ir užsimirš bėgant laikui, o kai kurie 
plakatai plaukios internete ar jų reprodukcijos 
bus „kepamos“ dar šimtus metų. Į knygos formą 
nežiūriu taip egzaltuotai, o jei žiūriu, tai visų 
pirma dėl dizaino, maketo, pačios koncepcijos. 
Man atrodo, galima bet kada iš skaitmeninio 
turinio atsispausdinti knygą. Tai tik kita forma. 
Daug svarbiau turinys ir idėja. Parodų salės ne-
traukia, galiu ir su draugais susitikęs vyno iš-
gerti. Seku man patinkančius kūrėjus ar šiaip 
keistuolius internete ir „Instagrame“.

APIE IDĖJAS IR ĮKVĖPIMą

Anot filosofo Parmenido, niekas iš nieko 
neatsiranda (lot. Ex nihilo nihil fit). O iš 
kur atsiranda idėjos? Kiek kūrybos pro-
cese yra spontaniškumo, minčių – tarsi 
netyčia sudygusių sėklų, kiek – iš anks-
to paruoštos dirvos, kurioje auga tai, ką 
nori auginti? 

Idėjos atsiranda iš visko, ką matei, girdėjai, už-
uodei. Bet jei jau kalbam apie daigus, tai jiems 
reikia laiko.

Kas stimuliuoja tavo kūrybiškumą ir 
įkvėpimą: perskaitytos knygos, matyti 
filmai, kiti vizualieji menai, filosofinis 
požiūris, bendravimas? Ar turi savus 
darbinius ritualus, padedančius susi-
kurti kūrybingą aplinką, reikiamą nuo-
taiką? 

Dabar viską darau gana inertiškai, patikrintais 
metodais, sugalvotais ir išrastais būdais. Žiū-
riu daug filmų, truputį skaitau. Klausau kokių 
nors keistų radijo laidų ar pranešimų. Įkvepia 

The New York Times skilties  
„Future Cities” viršelis

iliustracija

Žurnalų viršeliai
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kiti kūrėjai ir jų darbai. Kažkada 
su Karoliu Masilioniu kalbėjom 
apie ritualus, galit patys paklau-
syt įrašo. 

Dabar stebiu Javierą Jaéną, Magozą, Isidro Ferre-
rą, Mattą Chase’ą, Maliką Favre, Emiliano Ponzi, 
Lisk Feng, Ping Zoo, Jun Cen, Anną Kövecses. Su 
kai kuriais iš jų pabendrauju, vienas kitą komen-
tuojame. Vieni poetiški, kiti konceptualūs, nai-
vūs ir išradingi, arba tiesiog ryškūs ir atpažįsta-
mi. Visi turi savo skonį, mąstymą, stilių. Jie mane 
įkvepia. Manau, tai žmonės, dabar kuriantys 
leidinių veidą ir formuojantys būdą, kaip idėjos 
pasakojamos vaizdais ir kaip mes juos skaitome.

Labai džiaugiuosi, kad studijavau su Antanu 
Dubra, vienu charizmatiškiausių kūrėjų. Akvilė 

Magicdust nuolat įkvepia kokiu savo nauju ma-
giniu piešiniu. Autoritetų ir mokytojų turiu labai 
daug ir nevisi piešia. Kiti rašo, fotografuoja, re-
žisuoja ar groja. Arūnas Jonikas pramokė piešti, 
o Eglė Vertelkaitė supažindino su grafika, ir tai 
dar prieš „akadę“. Iš akademijos laikų prisimenu 
tik profesorių A. Gurską, kurio pamokas norė-
čiau pakartot, ir dialogus su Matu Dūda. Kitas 
figūras tuo metu kažkodėl laikiau autoritetais, 
nors didelių pamokų iš jų nesijaučiu gavęs. 
Dialogas nevyko. Studentai bijojo dėstytojų, o 
dėstytojai – turbūt savęs.

Noriu pauzės nuo darbų, susigalvoti naujų me-
todų ir tada, turbūt, vėl juos išsemti.

APIE MOKYTOJUS IR MOKINIUS

Ar galėtum įvardyti savo autoritetus 
arba mokytojus? 

Iliustracija straipsniui apie ateities siuntų būdus. 
Usbek&Rica žurnalas

iliustracija

Socialiniuose tinkluose tavo kūrybą 
stebi tikrai daug jaunų akių: „Instagra-
me“ yra 56 600 tavo sekėjų (daugiau 
nei gyventojų Marijampolėje kartu su 
Rokiškiu), pridėkime abiejų tavo pasky-
rų „Facebooke“ stebėtojus – dar apie 9 
tūkstančius. Įspūdingi ir ne kiekvienai 
lietuviškai pop-žvaigždutei pasiekia-
mi skaičiai. Jauniesiems menininkams 
(ypač grafikams, iliustratoriams) esi 
siekiamybė, savotiškas guru. Paprastai 
mokytojai pataria, kaip ir ką daryti. Jei-
gu turėtum savo mokinių, gal patartum 
jiems, ko nedaryti?

Man atrodo, beprasmiška kažką drausti. Arba 
tai reikėtų daryti norint, kad mokinys sukiltų ir 
imtų elgtis būtent priešingai. Svarbu nenužudy-
ti smalsumo. Dar manau, kad gera yra dirbti sau. 
Ir dar, kad svarbiausia yra idėjos.

Įsivaizduokim, čia aš kalbu savo mokinių audi-
torijai bet kokios mokyklos aktų salėje: stoviu 
ant scenos, už manęs popierinių snaigių karpi-
nius lengvai kedena pavasarinis vėjas. Viskas 
vyksta prieš pat vasaros atostogas.

„Stipriai rekomenduočiau, įgyvendinant savo 
idėjas, išnaudoti tuos įrankius, kurie yra aplink, 
užsidarius į kokią nors kapsulę, ar pas močiutę 
kaime prie upės kuriam laikui, o geriausia – vi-
sam. Išsivalykite nuo informacijos srauto. Jos ti-
krai jau turit prikaupę užtektinai. Ir pagalvokit, 
ką norit sukurti, ką pasakyti apie aplinką, kurio-
je gyvenate, kaip ją matote ir ką norit pranešti 
pasauliui apie save. Apie bet ką. Susigalvokit 
kokį neįgyvendinamą sumanymą ar kūrinį ir 
jį bandykit įgyvendinti. Tiks pieštukas, popie-
rius, plastilinas, molis, dažai, morkos, bulvės, 
akmenys, vanduo ar bet kokia kita priemonė. 
Vaidinkite patys arba prašykit močiutės, kad su-
vaidintų jūsų filme. Arba statykit spektaklį. Arba 
senelio paklauskit, kokį „startupą“ jis kurtų.

Visi turim telefonus, gebančius fotografuoti ir 
filmuoti labai kokybiškai, turim „ipadus“ – sce-
narijui ar romanui rašyti, o gal kokiam nors nau-
jam „singlui“ sukurti. Tomis priemonėmis galima 
kokybiškai užfiksuot tai, ką sukūrėm pas mo-
čiutę. Trumpam grįžę į civilizaciją, vos tik gavę 
kokio nors „Kofeino“ wifi interneto slaptažodį, 
dalinkimės savo kūriniu visais įmanomais kana-
lais. Ir įsikelkim pirmą asmeninį projektą į savo 
„portfolio“. Garantuoju, kad įmanoma pasiekt Plakatai
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Viena iš iliustracijų  
Forbes Japan žurnalo 
straipsniams apie elgsenos 
ekonomiką

48

daug didesnius skaičius, nei mano ir per daug 
trumpesnį laiką, jei toks yra tikslas. O tas pirmas 
projektas prišauks kitų darbų ir išmaitins“.

Noriu pasakyt, kad mes dirbam kažkokius pusė-
tinus darbus, tam, kad: a) pavalgytume ir susi-
mokėtume mokesčius; b) prikapsėjus kažkokiai 

užtektinai sumai, galėtume išeiti iš to pusėtino 
darbo; c) finale pasidarytų nebesvarbu, kuriame 
pusėtiname darbe kenčiame.

Man atrodo, kad reikia minimalių sąlygų savo 
darbo vietai susikurti. O komfortas, kurį atneša 
iš pusėtino darbo gaunami pinigai, vis labiau 

tolina mus nuo tikslo, nes sąlygas turim jau 
dabar, laikydami rankose tą puikiai filmuojantį 
telefoną. Nors atrodo, kad geram filmui reikia 
„Red“ kameros, arba romanui parašyt – Tomo 
Mano trobelės, bet vienintelis dalykas, kurio 
mums trūksta, yra idėjos. 

TĖVO DIENA. Viena iš iliustracijų, skirtų Facebook
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GALERIJų SAVAITGALIAI – PASAULIO 
MENų BANKAI

Šiuolaikinio meno įsiveržimas (ar įsiliejimas) į 
pačias įvairiausias gyvenimo sritis (o kartu ir 
patį gyvenimą) nepaneigiamas ir juolab neiš-
vengiamas. Pavyzdžiui, tokios pasaulinio lygio 
meno finansavimo organizacijos, kaip „Artan-
gels“ (Jungtinėje Karalystėje) ar „Nouveaux 
Commanditaires“ (Prancūzijoje) išvis nebrėžia 

galerijų savaitgalis

MENO VEKTORIAI
UGNĖ MARIJA MAKAUSKAITĖ

ribų tarp meno ir nemeno praktikų, juos do-
mina tik projektai, galintys pakeisti žmonių 
mąstymo būdą bei tai, kaip jaučiame pasaulį. 
Dar daugiau, iš kūrėjų šiandien tikimasi visapu-
siško bendradarbiavimo su institucijomis, mąs-
tant, jog tiesiog „nebėra pravartu identifikuo-
tis menininku“ (R. Gibson, „Empires, Ruins and 
Networks – Local Clusters and Trans-National 
Networks“). Toks, sakykim, chaotiškas kultūros 
pasaulis, kur už apčiuopiamą meno kūrinį kone 

svarbesnė yra jo idėja ir menininkas nebeužima 
„genijaus“ pozicijos, t. y. sukurtas meno produk-
tas ir už jo stovintis asmuo nebėra vieninteliai 
dėmenys, verčia kelti klausimą, kas yra svarbu 
šiandieniniame kultūros lauke. Okwui Enwezor, 
„Documenta 11“ meno direktorius, vienoje kon-
ferencijų tvirtino, jog tai yra bendradarbiavimas 
ir kolektyvumas. Paantrinat šiam teiginiui ver-
tėtų paminėti, kad vis didesnio susidomėjimo 
susilaukia įvairios meno bienalės ir festivaliai, 

Kazimieras Žoromskis TRIJų DIMENSIJų SERIJA. 
Gallery Weekend, 2016. Gerdos Žemaitytės nuotrauka

o juose dalyvaujantys menininkai – pripažini-
mo. Tačiau tokiu atveju iškyla svarbi problema: 
jei ne visi, tai didžioji dauguma tokių renginių 
yra tarptautiniai, o tai reiškia, jog nepaliekama 
vietos lokaliam (miesto ar šalies mastu) kultū-
rinių organizacijų bendradarbiavimui.

Ko gero, vienas ryškiausių tokios problemos 
sprendimų yra kasmetinis projektas „Gallery 
Weekend“. Šis judėjimas prasidėjo 2004 metais 
Vokietijos sostinėje, kuomet beveik keturiasde-
šimt svarbiausių Berlyno meno galerijų vieną 
balandžio savaitgalį surengė masišką parodų 
atidarymą, kartu organizuodami ir įvairiausius 
meno renginius nekomercinėse erdvėse. Tiesa, 
čia idėja kilo kaip alternatyva meno mugėms 
ir jose besilankantiems meno kolekcininkams. 
Šis projektas buvo „kaip būdas pasakyti: čia 
yra dirbama, čia yra ta vieta, kurioje turi apsi-
lankyti, jei tikrai nori žinoti, ką mes veikiame. 
Dėl to pradėjome „Gallery Weekend“, nes nėra 
geresnės vietos pamatyti meno kūrinius, nei 
tinkamai profesionalų ir menininkų parengtose 
parodose“ (T. Flynn, „Risk and Uncertainty in the 
Art World“). Nuo privačios iniciatyvos prasidė-
jęs projektas ilgainiui tapo kultūrine franšize ir 
po kurio laiko paplito tiek Europoje, tiek ir visa-
me pasaulyje: Briuselyje (2015), Meksiko mies-
te (2015), Budapešte (2016), Varšuvoje (2016), 
Kvala Lampūre (2016), Pekine (2017), Čikagoje 
(2017)… Ir – visų svarbiausia – 2016 metais jis 
pasirodė Lietuvoje. Idėja įgyvendinti „Gallery 
Weekend“ kilo ne tik iš noro menu besidomin-
čiai publikai parodyti koncentruotą jo lauką, 
bet ir dėl siekio bendradarbiauti su kultūrinė-
mis institucijomis. Tiesa, vertėtų paminėti, jog 
panašus reiškinys, Klaipėdos „Galerijos dienos“, 
vyko ir anksčiau, tačiau iš visų Baltijos šalių to-
kia kultūrinė franšizė pirmą kartą panaudota 
Kauno mieste (o kiek vėliau ir Vilniuje). 

Projektas ypač palankus naujoms idėjoms: 
prieš galerijų savaitgalį organizuojamas atviras 
kvietimas meniniams projektams, iš kurių at-
renkami įdomiausi ir pristatomi žiūrovams. Šių 
metų gegužę vyksiantis renginys apjungs 13 
įvairių meno sričių atstovaujančių institucijų – 
nuo ilgai veikiančių ir tradicinį meną ekspo-
nuojančių iki naujų, novatoriškų erdvių. Svarbu 
dar ir tai, jog renginys „Gallery Weekend“ apims 
ne tik Kauno centrą ir ne vien parodines erdves: 
pavyzdžiui, Vytauto Pletkaus parodos atidary-
mas vyks buvusiame „Neringos“ kino teatre, o 
šokio grupė „Okarukas“ miesto gatvėse atliks 

performansą. Taigi, koja kojon su šiuolaikiniu 
pasaulio meno kontekstu žengiantis galerijų 
savaitgalis ir pristato tai, kas kultūros lauke 
vyksta šiandien. Visu tuo „Gallery Weekend“ ne-
sibaigia: renginio metu, kaip specialioji erdvė, 
bus atidarytas „Menų bankas“ (būsimas viso 
renginio centras), siekiant įprasminti ir išnau-
doti kuo įvairesnes vietas, o kartu ir sukuriant 
alternatyvą jau veikiančioms erdvėms. Pastato 
salėse bus pristatyta kiek mažiau nei dvide-
šimt lietuvių ir užsienių autorių projektų, vyks 
edukaciniai užsiėmimai, pranešimai, knygų pri-
statymai, „workshopai“ ir visa, ką gali sugalvoti 
įnoringiausia meno gurmano išmonė.

Projektas naudingas ne tik meno žinių pa-
gilinimui – žiūrovų patogumui sudaromas 
maršrutas, kuriuo sekant galima sudalyvauti 
visuose atidarymuose išvengiant bereikalin-
gos dilemos, į kurią parodą eiti ir suteikiant 
galimybę susipažinti su įvairiais autoriais ir 
galerijų atstovais. Kartu, tai yra puiki proga ga-
lerijoms pritraukti naują auditoriją, pristatyti 
save. Ir šiuo atveju nereikėtų nuvertinti ren-
ginio svarbos. Pavyzdžiui, kitose šalyse, „gal-
lery Weekend gali kainuoti tūkstančius dolerių, 

bet nedalyvavimas jame galerijai gali kainuoti 
prestižą“ (E. Winkelman, „Selling Contempora-
ry Art: How to Navigate the Evolving Market“), 
o lankytojų skaičius dažnai šokteli aukščiau 
pozityviausių lūkesčių – pavyzdžiui, 2014 m. 
Berlyno galerijose apsilankė virš 20 000 lan-
kytojų, atvykusių iš kitų miestų ir šalių, atme-
tant tuomet viešėjusius rezidentus.

Trumpai tariant, „Gallery Weekend“ yra vienas 
tų nedažnų renginių, kuriuose galima susipa-
žinti su tuo, kas pasaulyje vyksta dabar (ir ypač 
atsisakant vartoti tokį „pranašumą“ suteikiantį 
teiginį kaip „tai galima išvysti tik čia“). Projek-
tas skirtas visoms meno sritims ir visiems, kurie 
jomis domisi ar nori domėtis. Ypač svarbu pa-
brėžti, jog galerijų savaitgalį vykdo vos saujelė 
jaunų kultūros atstovų, atveriančių šiuolaikinio 
meno Pandoros skrynią, tokiu būdu įprasmi-
nant Europos kultūros sostinę ne kaip trumpa-
laikį reiškinį, bet nuolatinį vyksmą.

Žilvinas Kempinas FONTANAS.  
Gallery Weekend, 2016. Gerdos Žemaitytės nuotrauka
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MENO ABĖCĖLĖ 

o

p

OP-MENAS

OP-menas pagrįstas regėjimo fiziologija ir 
psichologija, optinių ir dvasinių iliuzijų kū-
rimu. OP-menas vizualiai atskiria fizinius 
fenomenus – šviesos ir spalvos, bei dvasinius 
fenomenus – gėrį ir blogį. Šviesūs ir tamsūs 
dalykai OP-mene atrodo kaip savaime švie-
čianti, nemateriali, tačiau judanti substancija, 
laužanti tradicinio realybės suvokimo psicho-
logiją. OP-menas yra linksmas, įkvepiantis ir 

POLIGONINIS MENAS

Poligoninis menas – tai toks menas, kuriam bū-
dingas šaudymas į koncepcijas, esančias už ho-
rizonto linijos. Tai vizionieriškas, į ateitį ir kitus 
matavimus orientuotas menas. Poligoniniam 
menui būdingas atsainumas atlikimo atžvilgiu, 
o koncepciniu požiūriu atvirkščiai – kūriniai 
gali atrodyti novatoriški.

Meno abėcėlės tęsinys. Pradžia 2017 m. Nr. 1

optimistinis. OP-menas yra ribinis: ilgiau stebė-
damas meno kūrinį, netikėtai suvoki peržengęs 
tik tau vienam suvokiamą ribą. OP-meno kūri-
niai nepraranda gyvybingumo ir svarbiausių 

savo savybių nei muziejuose, nei albumų re-
produkcijose. Jais dera puošti visuomeninius in-
terjerus, viešbučių laiptines bei nuosavų namų 
valgomuosius.

r

S

REAKCINIS MENAS

Sąvoka „reakcija“ yra suvoktina dvejopai. Viena 
vertus – reakcinis menas yra re-aktyvus – jis se-
namadiškas, anachronistiškas, žvelgiantis atgal 
ir nė per milimetrą nenorintis pajudėti pirmyn. 
Kita vertus – reakciniame mene slypi neišma-
tuojama ir protu sunkiai suvokiama energija – 
bet kurią minutę tas menas gali sprogti, su sa-
vimi nusinešdamas viską, kas egzistuoja aplink 
jį. Tai sproginėjantis ir kunkuliuojantis menas, 
menas-Vezuvijus, menas-uždelsto veikimo 
bomba, menas-Stradivarijus, Nostradamas ir 
Nitroglicerinas viename asmenyje.

SKAISTUS MENAS

Skaistus menas yra tyras, asketiškas ir neturin-
tis nieko bendro su fizine būkle, su kūniškumu 
ar, tuo labiau, fiziologija. Skaistus menas ope-
ruoja idėjomis ir bendrybėmis, jis nenori turėti 
jokių ryšių su šio gyvenimo ir mūsų dienų ak-
tualijomis. Skaistumas yra skaisčiojo meno ir 
stiprioji, ir silpnoji pusė. Situacija, primenanti 
šermuonėlį – jis yra puikus, bet kartu ir bejėgis. 
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ŠVEICARIŠKAS MENAS

Šveicariškas menas yra tikslus kaip šveicariš-
kas laikrodis. Jis skaičiuoja viską minučių ir net 
sekundžių tikslumu. Šveicariškam menui yra 
būdinga precizika ir mechanika, taip pat auto-
matika ir šaltas, bejausmis automatizmas. Kita 
vertus, būdamas be galo, netgi be proto tiks-
liu ir mechanišku, šveicariškas menas pasižymi 
tiek provincialumu (kaip kokia savo svajose 
tarp kalnų glūdinti Šveicarija), tiek konservaty-
vumu. Su visomis teigiamomis ir neigiamomis 
iš to išplaukiančiomis savybėmis. 

š

t
TIRAŽINIS MENAS

Tiražinis menas yra giminingas urminiui 
menui – ir tam, ir tam yra svarbus kiekis, masė, 
gausa. Tačiau urminis menas linkęs orientuotis 
į rinkos ir publikos poreikius, o tiražinio meno 
veikimas primena lengvojo ar sunkiojo kulkos-
vaidžio veikimo principą. Čia yra svarbiau šau-
dymas dėl šaudymo (it koks pliekimas Dievui į 
langus užsimerkus ar tiesiog nenusitaikius). Ti-
ražinis menas vizualiai gali būti panašus į urminį 
meną, tačiau esminis skirtumas slypi tame, kad 
tiražinis menas, daugindamas idėjas ir koncepci-
jas, yra linkęs formatus keisti bei transformuoti. 

Meno abėcėlė – tai dailės kritiko žaidimas, primenantis 
ateities spėjimą kavos tirščiais arba runomis, jo pras-
mė yra bet kurį menininką ir bet kokį meno procesą 
įdėti į konkrečią lentynėlę (abėcėlinę raidę), padedant 
parodų lankytojui užklijuoti etiketę meno kūriniui, 
autoriui arba kontekstui. Visas gyvenimas, ypač kul-

kime meno fenomeną, jo pasireiškimo būdus ir – leis-
kime menui prakalbti normatyvine leksika! 

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

ABĖCĖLĖS TĘSINYS – KITAME NUMERYJE.

tūrinis-parodinis, sudarytas iš įvairiausių konvencijų 
ir kitokių susitarimų, kuriuos galime vadinti labai 
paprastai – „etiketėmis“. Meno pasaulyje mėgstama 
švaistytis apibendrinimais (tiksliau – antinomiškomis 
jų poromis): „gabus-negabus“, „daug žadantis-bevil-
tiškas“, „geras-nieko vertas“ ir panašiai. Inventorizuo-
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Tai stilingas projektas, suburiantis savo sričių profesionalus ir apimantis
nepriekaištingo pobūvio sudedamąsias dalis.

SAVITO ŠVENTĖS STILIAUS SUKŪRIMAS

INDIVIDUALAUS MENIU SUDARYMAS

PROFESIONALUS APTARNAVIMAS

ŠVENTĖS ORGANIZAVIMAS JŪSŲ
PASIRINKTOJE VIETOJE 

CELEBRATE IN STYLE!
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