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FILOSOFIJA IR „GERIAUSIEJI“
Erika DrUNGYTĖ

Vienas žymiausių antikos vyrų Markas Aurelijus jaunystėje žavė-
josi sportu ir daug laiko skyrė imtynėms, boksui, net ritualiniams 
šokiams su šarvais, vis tik vėliau iki pat senatvės sveikatos ne-
turėjo. Bet šitai nesukliudė jam tapti puikiu karaliumi, karvedžiu 
bei filosofu. Ne, atvirkščiai – pirmiau filosofu, o tik paskui karve-
džiu. Romos valdovas saviugdos kryptimi, atmetęs „tuščių teo-
rijų“ sofistiką, pasirinko stoicizmą, susiformavusį Graikijoje (gal 
todėl žymiausią savo veikalą „Sau pačiam“ ir parašė graikiškai). 
Gyvenime jis kaip įmanydamas laikėsi kertinių dorybių, nubrėžtų 
pirmtakų Zenono, Chrisipo bei vėlyvojo Epikteto, kurias įamži-
no, pats save perspėdamas: „Stenkis būti paprastas, geras, doras, 
garbingas, kuklus, teisingas, dievobaimingas, palankus, malonus, 
ištvermingai atliekantis savo pareigas. Visomis jėgomis stenkis 
būti toks, kokį tave norėjo padaryti filosofija.“

Įdomi to meto valdymo sistema buvo įtvirtinusi būsimų impera-
toriaus įpėdinių atsiradimą – valdovai juos „įsivaikindavo“ iš arti-
mos aplinkos, matydami berniukų gebėjimus ir perspektyvą, o ne 
palikdavo sostą pagal kraujo liniją. Tačiau Markas Aurelijus, kad ir 
koks puikus buvo stoikas, šio išbandymo neišlaikė. Pavedęs Romą 
savo atžalai Komodui, padarė tai, ką amžininkai apverkė, teigda-
mi, jog romėnų istorija „iš aukso karalystės pereina į geležies ir 
rūdžių karalystę“. Tad kaipgi nutiko, kad garbingo ir visų – nuo 
vergų iki senatorių – gerbiamo karaliaus vaikas, puikiai auklėtas 
ir ugdytas, nuolat su tėvu dalyvavęs valstybės reikalų tvarkyme ir 
jame matęs nuostabų žmogaus bei visuomenės veikėjo pavyzdį, 
užaugo aistringu žiaurių pramogų garbintoju ir dalyviu, didžiąją 
laiko dalį arenose žudydavusiu žvėris ir besikaudavusiu iš anksto 
jam pergales žadėjusiose gladiatorių dvikovose? Aplaidžiu, vals-
tybės reikalus pavaldiniams patikėjusiu tironu, kurio viešpatavi-
mo laiku suklestėjo korupcija ir įsigalėjo totali betvarkė? 

Paskutinis Romos aukso amžiaus gerasis imperatorius ir pa-
skutinis stoikas Markas Aurelijus labai mylėjo vaikus, daug 
padarė dėl visuotinės jų gerovės, tačiau tas, kurį geidė ma-
tyti šlovingos imperijos valdovu, jį nuvylė ir išdavė. Kad pa-
tarlė „Obuolys nuo obels netoli rieda“ nėra aksioma, įrodė 
ir kito sociopato pavyzdys – filosofas Seneka auklėjo Nero-
ną, tačiau šis imperatorius visiems laikams į istoriją įrašy-
tas kaip negailestingas motinos, brolio ir daugybės romėnų 
žudikas, privertęs ir savo mokytoją gyvenimą baigti pakėlus 
ranką prieš save.

Nei Komodas, nei Neronas nenugyveno ramaus bei šlovingo 
gyvenimo. Žmonių neapykanta ir natūralus noras nutraukti 
psichiškai nestabilių visavaldžių sukeltą chaosą valstybėje 
privedė prie keršto, tragiškų baigčių. Kuo iš esmės skyrė-
si Markas Aurelijus ir Komodas? Pirmasis, nors visiškai ne-
privalėjo, dėl kiekvieno svarbaus klausimo eidavo tartis su 
senatu, prašydavo, kad jam leistų pasinaudoti iždo pinigais 
valstybės labui, o laisvu laiku iki pat senatvės vaikščiojo 
mokytis pas filosofus. Antrasis buvo patyčių meistras, pri-
vertęs senatą jį pripažinti dievu, bailys, žudęs už save prana-
šesnius mokslo bei visuomenės vyrus. Pirmasis iki šių dienų 
yra garbingo ir išmintingo žmogaus bei valdovo prototipas, 
o po antrojo nužudymo liejosi džiaugsmas, lydimas jo pa-
minklų naikinimo. Gal ne veltui sakoma, jog gerais norais 
kelias į pragarą grįstas. Kad ir kiek besistengtum indą pri-
pildyti vandens, vargu, ar tai pavyks, jei jis jau pilnas arba 
užvožtas dangčiu. Reikalas, turbūt, yra tas, kad pats indo šei-
mininkas turėtų nuolat norėti būti pripildytas, trokšti gauti 
ir atnaujinti jame esantį turinį. Bėda, kai norima duoti tam, 
kuris jau „viską žino“, yra „geriausias“.
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Kirill Kobrin

TARP KETURIŲ PASAULIO SIENŲ. Esė, pavyz-
džiu pasitelkiant 1794 m. išleistą Xaviero de Mais-
tre’o knygą „Kelionė aplink savo kambarį“, aptariami 
žmogaus santykiai su savimi ir aplinka, net jei ji – tik 
nuosavas kambarys.

Alfredas Kukaitis

MUZIKOS MAGIJA – NE VIEN ESTETIKOJE. Daž-
nai sunku pripažinti, kad mus supantys reiškiniai ko-
kiu nors būdu daro įtaką. Straipsnio autorius mėgina 
išsiaiškinti, koks gi yra muzikos poveikis fizinei ir psi-
chinei žmogaus bei gyvūnų sveikatai.
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Daiva Gasiūnienė

Andrius Ropolas PRINCIPAI DIKTUOJA UTOPIJĄ. 
Pokalbis su Anykščių vyriausiąja architekte D. Gasiū-
niene apie miestų erdves, architektų santykius su jo-
mis ir užsakovais, pareigas lydinčias misijas, privile-
gijas bei atsakomybes.
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Lina Simutytė

Indrė Bručkutė

PRINCAS ANT TREČIO LAIPTO. Publikuojamoje 
absurdo pjesės ištraukoje veikia puikiai iš pasakų pa-
žįstami personažai, kurių pokalbiai apnuogina klasi-
kinių gyvenimo situacijų tragikomiškumą. 

Marie Bashkirtseff 

Aurelija Seilienė
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52–––  57 Kei Goto ir Shuichi Iida

Silvija Butkutė

DIDŽIŲJŲ PIETŲ KORĖJOS KINO MEISTRŲ TRI-
KAMPIS. Vis dažniau žiūrovo dėmesį patraukian-
tis Pietų Korėjos kinas nėra vienspalvis ir patogus. 
Atvirkščiai – aštrus, provokuojantis, o kartais poetiš-
kas. Straipsnyje pristatomi trys režisieriai, trys skirtin-
gos jų kino kalbos.

Agnetė Voverė

MADOS NERANGUMAS – VALINGAS PASIRINKI-
MAS AR VĖJAVAIKIŠKAS ATSAINUMAS? Straips-
nyje nagrinėjamos mados ir politikos, socialinių reiš-
kinių sąsajos, teigiant, kad svarbu, ką pasirenkama 
transliuoti visuomenei nuo podiumų bei žurnalų vir-
šelių, nes mados auditorija yra labai didelė, taigi – tu-
rinti realią galią.

Ugnė M. Andrijauskaitė

HOLIVUDO ŽVAIGŽDŽIŲ KARŠTINĖ TARPUKA-
RIO LIETUVOJE. Kino kritikų bei žiūrovų emocijos 
tarpukario spaudos publikacijose, aptarinėjant ano 
meto Holivudo žvaigždes, neleidžia abejoti, kad JAV 
kino pramonė darė didžiulį poveikį madai, požiūriui ir 
net meilės reikalams.

Julius Keleras

MANKŠTINTIS, MOKYTIS, MYLĖTI. Esė apie sens-
tančius ir nesenstančius dalykus, žmogaus gyvybin-
gumo priežastis bei pagarbą kiekvieno iš mūsų as-
meninei istorijai.

Uršulė Toleikytė

POEZIJA. Jaunosios kartos autorės kūryba, kurioje 
tarsi kino filmo kadrai, tai nutrūkstantys, tai vėl su-
sijungiantys, slenka eilėraščių eilutės, kliudydamos 
daiktus, kūnus, pojūčius. 
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Mantas Stočkus

SVETIMŠALIS. Publikuojame debiutinį jauno auto-
riaus apsakymą, kurio atsiradimą galima sieti su jo 
išvykimu studijuoti prie Viduržemio jūros. Vakarų Eu-
ropoje gyvenančių migrantų pasaulis mums dar ne-
pažįstamas, o šiame tekste jautriai ir atidžiai mėgi-
nama įsiklausyti į skalsesnės duonos ieškančio indo 
kasdienes mintis.
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Arūnas Kavaliauskas 72
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas 2022 m. skyrė 
90 000 Eur dalinį finansavimą projektui „Praeities klodai, da-
barties atodangos“.

Lietuvos kultūros taryba 2022 m. skyrė 17 000 Eur dalinį finan-
savimą projektui „Lietuvių ir pasaulio literatūros premjeros“.

Asociacija LATGA iš dalies finansuoja projektą „Muzikos auto-
rius ir klausytojas – dialogo partneriai“. 

Sonia Wilson PATI SAU HEROJĖ. KAIP MARIE 
BASHKIRTSEFF ATRADO NAUJĄ KELIĄ Į ŠLOVĘ. 
Reali talentingos jaunos moters istorija, atskleidžian-
ti ryžtingo siekio amžiams išlikti žinoma įgyvendini-
mo peripetijas. Nors ir po mirties, tikslą ji pasiekė, be 
to, atvėrė galimybes daugybei kitų laimės ieškotojų.

KVARTETAS. Centrinės apsakymo figūros – brolis 
ir sesuo, kurių santykius koreguoja berniuko liga ir 
tėvų požiūris į „nuskriaustąjį“. Vaizdingai, plačiai, me-
taforiškai plėtojamas tekstas įtraukia skaitytoją, leng-
vai atpažįstantį klasikinius šeimos transformacijos 
modelius. 

LIETUVIŠKA KONCEPTUALIOJI KERAMIKA: KAS 
TAI? Kol molis tarnavo tik buitiniams poreikiams 
tenkinti, keramikai teturėjo praktinę užduotį – nulip-
dyti puodelį gerti arba skulptūrėlę puošti namams. 
Tačiau vieną dieną šios srities kūrėjai peržengė tai-
komojo meno slenkstį ir atsidūrė vienoje gretoje su 
vaizduojamojo.

Kristina Steiblytė NESAME ISTORIJOS SAUGOTO-
JAI. Pokalbis su Lietuvą aplankiusiais Japonijos ran-
kų šešėlių teatro „Kakashiza“ įkūrėju ir aktoriumi apie 
tradicinius menus, jų santykį su šiuolaikine kultūra, 
vakarietiškosios publikos ypatumus bei svajones apie 
pasaulinį populiarumą. 

STEBĖTOJAS. Šį kartą Stebėtoją užplūdo sentimen-
tai – tai keliukas namo jam tapo mielas lyg širdies 
kardiograma, tai prabėgę metai pavirto paukščiais, 
tai pagailo trečiojo brolio. Susizgribęs ėmėsi stiprinti 
savo priekinius raumenis.
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Daiva Gasiūnienė po architektūros studijų Vilniuje į Anykščius išvyko iš prin-
cipo. Kaip dabar, taip ir tada – populiariau būti vilniečiu nei mažesnio mies-
telio gyventoju. Sprendimas atsisakyti pasiūlymų sostinėje tapo jos protestu 
prieš plaukimą pasroviui. Dėl tokio poelgio susipykusi su tėvais Daiva turėjo 
susirasti sau darbą bei vietą ir jau po kelerių metu tapo Anykščių miesto vy-
riausiąja architekte, arba tiksliau, bet kartu ir sudėtingiau, – Anykščių rajono 
savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja. Dabar ji yra tur-
būt viena labiausiai vertinamų miesto architekčių Lietuvoje. 

Galvojant apie žmones, ryškiausiai formuojančius miestus, pirmiausia gali 
kilti minčių apie juos įkūrusius valdovus arba modernesniais laikais – merus. 
Bet jie dažniausiai tik sumanydavo, kad reikia kažką konkrečioje vietoje da-
ryti, tačiau sugalvoti, kaip tai atrodys, jau būdavo šešėlyje dirbančių planuo-
tojų darbas. XIX a. utopinę Barselonos, kurią matome šiandien, viziją sukūrė 
architektas Ildefonsas Cerdà. Jo pasiūlytas miesto tinklas iki šiol yra studi-
juojamas kaip puikaus planavimo pavyzdys. Tuo pat metu netoliese, Paryžiu-
je, Georges’as-Eugène’as Haussmannas sumanė nutiesti plačius begalinius 
bulvarus per viduramžių gatvelių išraizgytą miestą. Šis planas suformavo 
ryškų vieno svarbiausių pasaulio megapolių identitetą. Dar po šimto metų 
Niujorką sau ramiai ir tyliai transformavo Robertas Moses, kuris buvo dau-
gybės miesto veidą formavusių įstaigų vadovas. Nors jo darbai dabar minimi 
neigiamame kontekste, šis žmogus išlieka viena įtakingiausių XX  a. mies-
tų planavimo galios figūrų. Kalbant apie Lietuvą, pirmiausia mintyse iškyla 
brolių Algimanto ir Vytauto Nasvyčių pavardė. Jie sukūrė dešiniojo Neries 
kranto kaip dangoraižių kalvos viziją Vilniuje, be to, suprojektavo pirmąjį iš 
jų – viešbutį „Lietuva“.  

Paminėjau tik keletą pačių svarbiausių miestus formavusių asmenybių, ta-
čiau garsių pavardžių išties nėra labai daug. Juk miestai – didžiuliai ir labai 
sudėtingi objektai, sunkiai pasiduodantys aiškiai autorystei. Mano išvardy-
ti planuotojai žinomi dėl savo brutalių, radikalių sprendimų. Šiuolaikiniai 
miestai taip nebekuriami – pirmumas teikiamas patogumui, sveikai gyven-
senai bei kitiems erdviškai sunkiai matomiems gyvenimo prioritetams ir, kaip 
mūsų pokalbio metu pastebėjo Daiva, pats darbas juos formuojant kartais 
panašesnis į sociologo ar urbanisto nei į architekto. Tyliai, ramiai savo mies-
tų vizijas įgyvendinančius žmones tampa sunku pastebėti. Daiva jau 25-erius 
metus su pertrauka (beveik ketverius dirbo Panevėžio vyriausiąja architek-
te) po truputį įgyvendina savo Anykščių plėtros utopiją, kurią 1997-aisiais 
atsinešė dalyvaudama konkurse užimti šio miesto vyriausiosios architektės 
pareigas. Ji puikiai supranta, kad tai, ką norėjo padaryti, yra neįmanoma, ta-
čiau šitai netrukdo dirbti toliau. Juk „geriau turėti utopines mintis ir sunkiai 
pasiekiamas vizijas; net jei jų negali įgyvendinti, bent jau keliauji į tą pusę, 
ir vis tiek kažkas išsipildo“, – įsitikinusi pašnekovė. 

Šventosios upės kairiojo kranto pėsčiųjų ir dviračių takas – viešoji turizmo 
trasa, Lajų takas Anykščių šilelyje, Anykščių menų inkubatorius, akmeninio 
grindinio atidengimas mediniame senamiestyje, apžvalgos aikštelė Šv. Mato 
bažnyčioje ir net Stasio Eidrigevičiaus menų centras Panevėžyje – tik dalis 
Daivos iniciatyvų atgaivinti primirštas vietas, siekiant įkvėpti miestams gyvy-
bės, ieškant glaudesnio ryšio su vietos bendruomenėmis. Būdama labai arti 
politikos, girdėdama žmonių norus, jausdama žiniasklaidos dėmesį, nuolat 
po didinamuoju stiklu kaip valstybės tarnautoja, ji yra neįprastai atvira ir ryž-
tinga. Architektė nelabai supranta, kodėl dalis valstybės tarnautojų kartais 
labiau rūpinasi konkrečia savo darbo vieta, jos išsaugojimu biurokratiškai 

dėliojant varneles, ir nesiekia rezultatų kuriant patrauklią aplinką, dirbant 
su intriguojančiais projektais, nors dėl to ir patiriant pasipriešinimą. „Jeigu 
bijai neigiamų reakcijų, tokia pareigybė ne tau“, – pokalbio metu griežtą po-
ziciją išdėstė Daiva. Dalis jos inicijuotų projektų buvo įgyvendinami nemen-
kai rizikuojant – bet kokie didesni pokyčiai bei sumanymai visada sulaukia 
pasipriešinimo iš visuomenės, politikų, sunkiai nuspėjamos ir kitų institucijų 
reakcijos. Kartais aukštesni nei įprasta kituose miestuose kokybiniai reikala-
vimai sukelia nepasitenkinimą, tačiau įvairią kritiką architektė priima kaip 
natūraliai lydinčią tokį darbą. „Man iš Panevėžio sugrįžus į Anykščius buvo, 
kas nuliūdo tai sužinoję, atsiėmė savo pateiktus pasiūlymus žadėdami, kad 
parengs geros architektūros sprendimus ir sutvarkytus projektus“, – su šyp-
sena prisimena ji.  

Pokalbiui susitikome vienoje Antano Baranausko aikštės kavinių, į kurią Dai-
va atkeliavo iš netoliese esančios savivaldybės. Tai centrinė Anykščių vieta, 
patyrusi ryškias, brutalias transformacijas ir laukianti naujų šiuolaikinių idė-
jų. Nors visiems akivaizdu, kad pokyčiai čia reikalingi, architektė rami – ji 
neskuba ir laukia momento, kai bus galima padaryti tikrai gerai, o ne greitai, 
tik tam, kad kažkas būtų pakeista. Šalia aikštės pro medžius matyti medinis 
miesto senamiestis, arba tai, kas iš jo liko sustabdžius sovietinių daugiabu-
čių statybas, – jo išsaugojimas ir prikėlimas naujam gyvenimui buvo vienas 
pirmųjų Daivos darbų. 

Vyriausiąja architekte tapote įdomiu laikotarpiu – XX a. de-
šimtojo dešimtmečio pabaigoje, kai pradėjo ryškėti sovietinę 
urbanistiką pakeitusi, kaip aš pavadinčiau, amerikietiško kapi-
talizmo urbanistika, ir visa ko ašimi virto parduotuvė su didele 
automobilių stovėjimo aikštele. Kokios buvo tuometinės miestų 
ambicijos? 

Nepriklausomybės pradžioje pasigirdo signalų apie senamiesčių gel-
bėjimą. Pagal pirminius planus, visi aplink A. Baranausko aikštę esantys 
senieji nameliai turėjo būti nugriauti. Tokia vykdyta urbanistinė politi-
ka. Dar prieš man įsidarbinant Anykščiuose, žymi architektė Giedrė Mik-
nevičienė parengė jų senamiesčio regeneravimo projektą, kuris viską 
pakeitė – geresnio perspektyvinio Anykščių projekto nėra iki šiol. Da-
bar vykstantis funkcinis teritorijų planavimas, kai jos žemėlapyje priski-
riamos vienai ar kitai funkcijai, visiškai neatsako į pagrindinius klausi-
mus, kaip erdviškai gražiai, teisingai, proporcingai suplanuoti miestą, o 
štai G. Mik nevičienės Anykščių centrinės dalies regeneravimo projekte į 
miestą žiūrėta kitaip – detaliau, atsižvelgiant į jo erdves. 

Aš Anykščiuose pradėjau dirbti, kai jau buvo sustabdytas drastiškas so-
vietinis urbanizmas, tačiau iš tų laikų plano nemažai buvo ir įgyvendinta. 
Taigi, užduotis gan kebli ir nelabai paprasta, nes reikėjo pirmiausia gel-
bėti medinį vietos senamiestį, o žmonių galvose mintis – griaunam tas 
lūženas ir darom automobilių stovėjimo aikšteles! Tuo metu Anykščiams 
vadovavo progresyvus meras Saulius Nefas; jis ne tik suprato esmę, bet 
taip pat penktadieniais pasikviesdavo kelių skyrių vedėjus ir prašydavo 
per savaitgalį sugalvoti ką nors įdomaus. Turint mero palaikymą, o ir jam 
pačiam inicijuojant daug dalykų, Anykščiuose 1999–2000  m. atsirado 
pirmoji Lietuvoje humanizuota gatvė su salelėm, natūraliu greičio ribo-
jimu, želdynais. Tai buvo pilotinis projektas, kurių tuo metu niekas net 
neteikdavo finansavimui gauti.

DaiVa GaSiŪNiENĖ. PriNCiPai DikTUOJa UTOPiJĄ
kalbiNO aNDriUS rOPOlaS To
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Ar jis lėmė kokį nors lūžį?

Manau, kad taip. Jį bei senamiesčio išsaugojimo projektą su autentiško 
grindinio atvėrimu gatvėse laikyčiau lūžiu. Nors dabar visa tai atrodo 
savaime suprantama, tada dėl savo sumanymų reikėjo gerokai pakovoti. 

Kitas svarbus pokytis – Šventosios krantinė. Anykščiai tęsiasi išilgai palei 
šią upę, tačiau ilgą laiką ji miesto gyvenime atliko tik epizodišką vaidme-
nį. Norėdami tai pakeisti, 2003 m. pradėjome rengti planus. Buvo kuria-
ma vizija „Anykščiai gyvai“, buriami forumai per miesto šventes. Tuomet 

Menų inkubatorių finansavimo klausimas buvo perduotas Ūkio minis-
terijai. Dalyvavome ir ten, teko net patarti jos specialistams. Vėliau mus 
pakvietė pristatyti savo menų inkubatoriaus idėją, ir atsidūrėme sąrašo 
priekyje. 

Atrodo, nevengiate avantiūros, rizikos, nežinomybės. Kitas ryš-
kus projektas, prie kurio įgyvendinimo dirbote kaip Panevėžio 
miesto vyriausioji architektė, buvo Stasio Eidrigevičiaus menų 
centras, taip pat neapsiėjęs be iššūkių. Ar rizika ir konfliktai nuo 
didelių pokyčių neatsiejami? 

Kalbant apie minėtąjį sumanymą, rizikos buvo itin daug. Su tuometiniu 
Panevėžio savivaldybės administracijos direktoriumi, tarp kitko, taip pat 
architektu, Rimantu Pauža sprendėme rebusą; šiam projektui turėjome 
tik dvi galimybes: arba bandyti saugiai su visais maksimaliai viską su-
derinti, tačiau tiksliai žinojome, kad projektas strigs vienoje institucijoje 
dėl principo, arba tiesiog daryti tai, kas parašyta įstatymuose, ir ne dau-
giau, t. y. nederinant su viena institucija, kuri labai veržėsi tai daryti. Mes 
pasirinkom pastarąjį kelią. Rizikuodami, bet aiškiai suvokdami, kad kito 
varianto sumanymui įgyvendinti tiesiog nėra. Šią riziką prisiėmė ir admi-
nistracijos direktorius. Buvęs kino teatras „Garsas“ – vietinės reikšmės sa-
vivaldybės saugomas objektas. Vėliau teismai tą patvirtino ir nusprendė 
Stasio Eidrigevičiaus menų centro atsiradimo naudai. 

Be rizikos neįmanomas joks didesnis radikalesnis pokytis. Pagaliau, nė 
vienas negali būti ekstrasensas ir iš anksto užprogramuoti specifinius 
poreikius, sąlygas, aplinkybes. Jei atsiranda galimybė įvykdyti projektą, 
jei jį jau reikia imti ir daryti, nes čia pat terminai, o tu dar tik pradedi 
palaipsniui keisti kažkokius formalius planus, nieko nenuveiki. Su tokiu 
požiūriu nebūtų nei Lajų tako Anykščių šilelyje, nei Anykščių menų inku-
batoriaus, nei autentiško senamiesčio gatvelių grindinio. Kad įvyktų Lajų 
tako projektas, vienu metu rengėme tris teritorijų planavimo dokumen-
tus; rizika didžiulė, bet viskas pavyko. 

Atmetus teisinius ginčus, Stasio Eidrigevičiaus menų centro 
projektas buvo paruoštas neįtikėtinai greitai. Kiek laiko trunka 
įgyvendinti tokio dydžio sumanymą?

Taip tik atrodo, kad greitai. Jeigu nuosekliai rengiesi konkursui, tai už-
trunka, tik to darbo iki dalyvavimo nesimato. Turi nuveikti daugybę daly-
kų, kad vėliau procesas būtų sklandus. Nuo pradžios iki rezultato reikėtų 
skaičiuoti apie 5–7 metus. 

Ko imatės, kai suprantate padariusi klaidą?

Pirmiausia – labai išsigąstu. Po to, kai apsiraminu, suvokiu viena – klaidas 
galima ištaisyti, o jei dar ir tavo vadovai tai supranta, bendromis pastan-
gomis įmanoma pasiekti neįtikėtinai daug.

Didžiausios klaidos būna dėl architektūrinės raiškos, kai nemoki staty-
tojui ar, vėliau, rangovui suprantamai paaiškinti, kodėl svarbi architektū-
rinė kokybė. Tai architekto atsakomybė. Nesunku ir prašauti. Pavyzdžiui, 
pagal bendrąjį planą gyvenamo namo aukštis – 8,5 metro. Sąlygose tai ir 
užfiksuoji. Pasirodo, toje išklotinėje yra 6 m aukščio kaimyniniai namukai. 

Ir stovi namas tarp jų kaip bažnyčia. Gailiesi visą gyvenimą. Todėl man la-
bai svarbu, kad projektuojantis architektas mylėtų savo profesiją labiau 
nei atlygį, dėl kurio stengsis visom išgalėm prastumti užsakovui, bet ne 
miestui labiau tinkantį objektą. 

Viešojo sektoriaus darbuotojų atsakomybės yra neadekvačiai didelės, ta-
čiau neprisiimti jokios tikrai negalima. Pamenu, Panevėžyje kilo autobu-
sų stoties tvarkymo klausimų, susirinko visi atsakingi darbuotojai, kurie 
iš baimės suklysti pradėjo dėlioti pozicijas, kaip nedaryti. Tuo metu STT 
krėtė visą savivaldybę, žmonės buvo įsibaiminę. Ar valstybės tarnautojas 
esi tam, kad tik saugotum savo darbo vietą? Ar tavo pasiekti rezultatai 
tarnaus ateičiai?

Vyriausiojo architekto darbas yra žiauriai įdomus, mano giliu įsitikini-
mu – gal net pats įdomiausias. Tavo rankose labai daug svarbių dalykų, 
kurių nesupranta niekas kitas, ir nuo to priklauso labai daug. Bet ar jis 
lengvas – čia kitas klausimas.

Turint daug įgyvendintų projektų dirbti lengviau?

Lengviausia, kai išvyksti iš tos vietos, kurioje dirbai ilgus metus, pavyz-
džiui, kaip aš iš Anykščių į Panevėžį. Tada staiga visi kaip susitarę, net 
laikraščiuose rašė, kad gal visgi buvo gerai, matėsi veikla, nors kažkoks 
judėjimas į priekį. Dabar tą jaučiu ir su Panevėžiu. O grįžus iš pradžių tik-
rai gerai, bet, kadangi savame krašte pranašu nebūsi, po truputį viskas 
vėl stoja į senas vėžes.

Paprastai architektai beveik niekada nebūna kitų architektų 
užsakovais, tačiau šiuo klausimu vyriausiųjų miestų architektų 
pozicija unikali. Kaip jums sekasi dirbti su kolegomis?

Pirmiausia, vyriausieji miestų architektai kitaip suvokia aplinką, žino kon-
tekstą – tiek fizinį, tiek politinį, tiek visuomenės nuotaikas. Pasamdytas 
architektas tai supranta gerokai mažiau. Bet pats sau su laiku atsibosti ir 
būtina, kad kažkas iš šono atneštų šviežių, naujų minčių. Turiu autoritetų, 
kurių darbus, pasisakymus ir nuomones seku, jos man svarbios. 

Egzistuoja kelių kategorijų architektai. Vieni nori darbą padaryti gerai, ir 
ne vien dėl savęs, kad būtų pastebėti; toks specialistas siekia integruoti 
projektuojamą objektą į aplinką, jam svarbu kontekstas, estetika. Tačiau 
yra ir tų, kurie gavę užsakymą rengia minimaliai techniškai reikalavimus 
atitinkantį projektą. Paprastai tai ne to krašto architektai, kuriems vietos 
dvasia tikrai ne tokia svarbi. Jie padarė, išvažiavo, ir tiek žinių. Man norisi 
pakviesti – prieš pradėdami projektuoti, atvykite į vietą, susiskambinki-
me, Architektūros skyriaus žmonės užves ant kelio, pasakytume bent tris 
sakinius apie tai, ko siekia Anykščiai. Nors gaila, atsakymas kartais būna 
paprastas – jei sąlygose nėra aiškių konkretybių, tuomet jos nesvarbios. 
Tokie architektai formaliai išpildo reikalavimus, bet urbanistine prasme 
dažnai būna blogai. Vyriausiasis architektas žiūri plačiau, jis žino, kad iš 
tų mažesnių projektų vėliau susidaro gatvė, formuojasi vizualinė linija. 
Nors būna ir sunku paaiškinti, kodėl, tarkim, reikia išlaikyti tiesų gatvės 
perimetrą. Man labai nepatinka, kai, pavyzdžiui, Lietuvos miestuose tu-
rim prekybos centrus su automobilių stovėjimo aikštelėmis priešais gat-
vę. Ji tada atrodo kaip burna išmuštais dantimis. 

atsirado „Miesto prie vandens“ koncepcija – atidaryti Šventąją Anykš-
čiams ir anykštėnams. Tik nebuvo turbūt nė vieno, kuris sutiktų tai pada-
ryti (juokiasi). Su regioninio parko direktoriumi bridome pažiūrėti pakran-
tės, pagalvoti, kaip krantinėje įrenginėsim pėsčiųjų ir dviračių taką. Buvo 
sunku kitus įtikinti, kad šioje pelkėje galima kažką pastatyti. Anuomet 
vyko grubus žemėtvarkinis planavimas – žmogus pasirengia geodezinius 
matavimus ir prašo įteisinti tokias sklypo ribas, kokių jis nori. Kaip elg-
tis? Žinai tik tiek, kad tavo utopinėje 1997-ųjų vizijoje yra miestas prie 
vandens, vadinasi, negali sutikti su ribomis iki pat upės. Tokių sklypų 5–6 
kilometrai, o tu niekam nederini priėjimo – kaip atrodai žmonių akyse? 
Blogesnės už mane tikrai nebuvo. Gerai prisimenu ir komentarus. Dėl jų 
ne kartą net teko kreiptis į prokuratūrą. Kai buvo atskleisti komentatoriai, 
atsiprašančių atsirado ne vienas. Pagal parengtą techninį projektą pra-
sidėjus kairiojo tako statybai, rasti 27 kanalizacijos išvadai į upę. Žmo-
nėms, žinoma, mūsų planas nepatiko. 

O nebuvo baisu pirmą kartą gauti kritikos dėl savo darbų? Ar 
kada pasitaikė minčių, kad gal tikrai kažką darote blogai?

Žinoma buvo. Pirmaisiais metais man padėjo architektas, profesorius Vy-
tautas Dičius. Jis sakė: „Tuomet, kai visi pradės girti tavo darbus, padėk 
pareiškimą ir išeiki. Kol peikia, kol pikti komentarai, vadinasi, dar yra ką 
nuveikti.“ Šiuos žodžius prisimenu iki dabar.

Ko ėmėtės toliau?

Lietuvoje prasidėjo specialiųjų planų rengimas: autoturizmo, dviračių, 
vandens turizmo. Prie jų tada uoliai dirbome. 2005 m. Lietuvos Respubli-
kos bendrojo plano sprendiniuose Anykščiai įrašyti kaip „gamtos ir kul-
tūros paveldo vėrinys“. Kadangi pavartotas žodis „vėrinys“, mums reikėjo 
viską jungti, „verti“. Šventoji ir tapo ta ašimi, ant kurios „veriama“ gamta, 
kultūros paveldo objektai, kultūros ir viešosios erdvės. Rezultatas – 17-os 
kilometrų viešojo turizmo trasa, aplink kurią išsidėstė Lajų takas, Anykš-
čių SPA, senamiestis, Šv. Mato bažnyčia su apžvalgos aikštele, senosios 
Anykščių dvarvietės teritorijoje esantys pastatai, Niūronių etnografinis 
kaimas ir jame įsikūręs Arklio muziejus. 

Pirmame Sanglaudos fondo veiksmų programos pakete buvo numatyti 
menų inkubatoriai, tik niekas nežinojo, ką tai reiškia. Nuėjus pas merą 
Sigutį Obelevičių ir pristačius idėją, nedelsiant buvo gautas pritarimas 
bei palaiminimas daryti, tačiau dėl žodžio „inkubatorius“ sulaukėme au-
drų. Esu net išsisaugojusi to meto laikraščių iškarpas, kur retoriškai buvo 
klausiama, ką mes čia perėsim. Bet kad mes, anykštėnai, nesupratome šio 
dalyko esmės, dar nieko tokio. Pradėjom detaliau aiškintis, kas tai galėtų 
būti, kokia ministerija galėtų kuruoti tokį klausimą. Kadangi inkubatorius 
menų, teko vykti į Kultūros ministeriją. Apie tokį dalyką nieko nežinojo ir 
jos darbuotojai! Po pokalbio su atsakingais asmenimis, kuriame niekas 
nepaaiškėjo, supratome, jog reikia kreiptis raštu. Grįžę į Anykščius, para-
šėme paklausimą Kultūros ministerijai, ar Anykščiai patrauklūs kultūrine 
prasme. Atsakė, kad taip, viskas ten pas jus labai gerai, juk „gamtos ir 
kultūros paveldo vėrinys“. Iš karto pasikabinome prie miesto įvažiavimo 
užrašą „Sveiki atvykę į kultūrinio turizmo sostinę“. Vėl gavome velnių, kas 
čia per kultūrinio turizmo sostinė. Juk nėra tokio oficialaus įteisinimo 
(juokiasi).

architektūra

Architekto Valdo Klimavičiaus projektas – Anykščių menų inkubatorius
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Vis tik aš, kaip šio krašto patriotė, sakyčiau, kad turime palyginti nemažai 
gerų projektuotojų.

Žinoma, dirbant lengviausia nekreipti dėmesio į visus jausminius archi-
tektūros momentus. Tada tiesiog ramiai informacinėse sistemose dėlioji 
varneles, formaliai žiūri į įstatymines normas, bet... Architektūra vis tik 
yra jausmas, aplinkos stebėjimas. Dažnai norėčiau į dokumentus įrašyti 
emocines vertingąsias savybes.

Ar pastebite architektūros profesijos pokyčių?

Dabar ji nebėra tik architektūrinė, ji tampa socialine. Projektuose žmonių 
įtrauktis kartais pasidaro svarbesnė už rezultatą. Natūralu, kad tuomet 
didelės reikšmės turi sugebėjimas tinkamai viešinti, komunikuoti. Bet 
mes, architektai, nemokame to gerai padaryti. Visi politikai nori vieno 
ar kito pokyčio ir nori greitai, tačiau tam reikia daug laiko. Tuomet pats 
procesas turi tapti ir tampa rezultatu ar jo dalimi.

Pavyzdžiui, Anykščiuose kurtas menų inkubatorius veiklas pradėjo vyk-
dyti dar neturėdamas fizinės vietos, apčiuopiamos architektūrinės er-
dvės. Tada ir architektas dalyvavo kultūrinių projektų ruošime, veiklose, 
visur, ne tik architektūriniuose sprendimuose.

Profesijos pokyčiai – neišsemiama tema. Tai nuolatinis procesas. Archi-
tektų darbas yra formuoti erdvę ir bandyti nuspėti galimus elgesio mo-
delius. Jie – gyvenimo režisieriai. Pastatai ar erdvės daro ir ilgus metus 

darys įtaką žmonių gyvenimui. Nuo pasirinktų sprendimų priklausys, 
vieną ar kitą vietą priimti bus lengviau ar sunkiau, joje vyraus priešta-
ravimai ar geros emocijos. Nors didelė architekto darbo dalis susijusi 
su pragmatiškais uždaviniais, kūrybiškumo krislelis būtinas. Kitas daly-
kas – architektūra duoda galimybę pažinti žmonių gyvenimą. Norėdamas 
keisti aplinką, privalai į ją įsigilinti, suvokti visuomenę ir jos lūkesčius. 
Toks aktyvus buvimas socialinėje terpėje, socialinių inovacijų ieškojimas, 
manau, yra vienas įdomiausių ateities iššūkių. 

architektūra
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Kodėl Lietuvoje kuriant viešąsias erdves vis ištinka didžiulių 
nesklandumų?

Viešųjų erdvių projektai yra pigiausias ir lengviausias būdas politikams 
siekti laimėjimų rinkimuose. 

Turite omenyje, kad jiems lengva prieštarauti?

Taip. Juk kalbame apie girdimus, matomus objektus. Anykščių šilelis, Lajų 
takas – ar ne šventa vieta? Šventa. O jau kitas klausimas, kaip suderinti 
poreikius. Nes gal tą švenčiausią vietą gali sutvarkyti taip, kad ji taps dar 
šventesnė. Bet tai jau sunkiau. Taigi, neretai pirmas žingsnis yra paleisti 
žinią, jog viskas blogai. Kitas – padaryti gerai.

Pro langą matome A. Baranausko aikštę. Kada ateis jos eilė?

Labai džiaugiuosi, kad A. Baranausko aikštės dar netvarkėme, nors tai svar-
biausia ir matomiausia erdvė Anykščiuose. Kai Panevėžio Laisvės aikštei 

rengiau konkurso sąlygas, apklausiau savo draugus, žinomus architektus, ir 
visi pasakė – Lietuvoje gerai įgyvendinto aikštės projekto nėra. Per tą kon-
kursą pamatėme, jog mes šiam iššūkiui dar nepribrendę. Manyčiau, A. Bara-
nausko aikštės projekto konkurse turėtų dalyvauti tik Lietuvos architektai, 
nes jie geriausiai pajaustų šį reikalą. Kažkada jų dar atsiras. Esu labai prieš 
paminklinę architektūrą. Man be galo svarbu, kad nebūtų taip, jog labai 
išraiškingas objektas neintegruotas į aplinką stovi kaip sąvartyne. Geriau 
jau paprastesnis daiktas, bet labai gerai derantis savo vietoje.

Ne viską išeina šią akimirką gerai sutvarkyti, dažnai tenka spręsti opiau-
sias bėdas paprastomis priemonėmis. Geriausia būtų palaukti, kol bus 
padaryta dar klaidų kažkur Lietuvoje, o mes, pasimokę iš jų, bandysime 
driokstelėti.

Autoritetai jums labai svarbūs? Kaip vieną iš jų minėjote J. Dičių.

Taip, nes vienas negali. Šalia turiu geru estetikos pojūčiu apdovano-
tą žmogų – savo vyrą Vytenį, kuris taip pat architektas. Mūsų visos 

kelionės yra architektūrinės, paplūdimyje dar nė karto negulėjome. Mes 
nuolat ginčijamės, bet kartais ir susitariame. Aš tik iš kelionių susigau-
džiau apie architektūrą arčiau žmogaus, kodėl vienoje ar kitoje vietoje 
jauku, kodėl kažkur norime būti ir kodėl ne. Kaip vertinami želdynai. 
Pavyzdžiui, daug kur Europoje šalia daugiabučių yra trijų skirtingų am-
žių želdynų, kurie natūraliai pakeis vienas kitą. Pas mus kol kas didesnė 
duoklė inžineriniams tinklams, jų apsaugos zonoms. Bet kas žmogui iš 
to, kad kažkur žemėje nutiestas kabelis ir todėl ten nėra medžių, žalu-
mos, jaukių erdvių?

Ką mažieji miesteliai turėtų daryti, reaguodami į demografijos 
mažėjimą Lietuvoje?

Grįžčiau prie minėtojo plakato „Sveiki atvykę į kultūrinio turizmo sosti-
nę“. Antrą gyvenamą namą, vasarnamį įsigijusiųjų Anykščių žemėje – la-
bai daug. Tai žmonės, didesniame mieste turintys butą „ant asfalto“, kurie 
nori gamtos. Anykščiai ja išsiskiria. Gal ne veltui čia dar senais laikais „su-
krito“ literatūros grandai. Matyt, šiose apylinkėse kažkas yra, jie rado tai, 

ko jiems reikėjo. Vėliau, visą tarybinį laikotarpį, ryškios Lietuvos kultūros 
asmenybės Anykščiuose prie vandens turėdavo būstą – rašytojai, diri-
gentai, režisieriai. Dabar ryškėja sveikos gyvensenos paieškų tendencija, 
ypač tuo domisi jaunimas. Manau, jie čia irgi dabar dairosi būstų. Tai yra 
tam tikros mados, kuriomis žmonės seka, ieško tam tikro gyvenimo būdo, 
ir labai svarbu, ar miestas sugeba jiems tai pasiūlyti, ar ne.

Pavyzdžiui, Šventosios upės takas iš esmės pakeitė pačių anykštėnų gy-
venimo būdą. Visus savo svečius jie veda tai čia, tai į Lajų taką, eina į 
bažnyčios apžvalgos aikštelę, taip skleisdami žinią, kad Anykščiuose yra 
galimybė daug judėti, sveikai gyventi, skaniai maitintis, ir viskas itin es-
tetiškoje aplinkoje. Iš kitos pusės, Anykščiai daug investavo į kultūros 
įstaigas, kurių turime palyginti nemažai. Pagal santykį nežinau, ar mus 
kas lenkia. 

Veikiausiai dėl gebėjimo nuolat pasiūlyti žmonėms tai, ko jiems reikia, 
nesiskundžiame tuščių būstų problema. Turime jų deficitą. Daug butų 
nuomojama turistams. Savaitgaliais nelabai rasite laisvų. 

architektūra

Anykščių biblioteka. Architektas – Vytenis Daunoras. Jono Junevičiaus nuotrauka Šventosios takas. Architektės – Jolita Irena Paužuolienė, Dalė Vileitienė
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O nėra pavojaus, kad suvažiavusių turistų, žmonių iš didžiųjų 
miestų, įsigijusių vasarnamius, srautai pradės kelti kainas ir 
patiems miestelėnams taps sunkiau gyventi?

Sunku atsakyti. Bet jei kyla kainos, brangsta paslaugos, tuomet jų teikėjai 
privalo gauti gerą atlyginimą. O pasisakymų žiniasklaidoje, kad žmonės 
neturi pinigų, pasitaiko visur, ir tai labiau asmeninio susitarimo su savimi 
reikalas. Girdėjome istorijų apie telefoninių sukčių apgaules, teko išgirsti 
ir sumas, kurias apgautieji jiems paaukojo. Kitas, kuris lankosi kavinėse 
ar kitaip pramogauja, net neįsivaizduoja, kad galima kojinėje sukaup-
ti tiek pinigų. Tai vertybinių žmogaus prioritetų klausimas, nesusijęs su 
architektūra.

Kur turėtume dėti akcentus Lietuvos miestuose, galvodami apie 
ateitį?

Aš pabrėžčiau žaliąsias jungtis ypač urbanizuotose teritorijose. Reikia su-
prasti, kad viskas, kas neprivatu, yra viešosios erdvės dalis. Tai, ką iki šiol 
laikėme inžinerinės infrastruktūros zonomis, objektais (pavyzdžiui, gat-
vės, šaligatviai), taip pat turi būti patrauklu ir žmonių mėgiama. Jei daž-
nas du kilometrus važiuoja automobiliu, negerai, būtina aiškintis, kas ne 
taip. Gal reikia gyvatvorės, gal medžių, kad jie norėtų eiti, riedėti dviračiu, 
mėgautis kelione į darbą. Didžiausią dėmesį skirčiau emociniam miesto 
pajautimo laukui, glaudesniam ryšiui su bendruomene, įsigilinimui į kon-
tekstą, kultūros išteklių žemėlapiams, darnumui ir tvarumui.

architektūra

Antano Baranausko moralinio kodekso ženklai. 
Architektė – Justina Padvarskaitė-Venslovienė. 
Jono Junevičiaus nuotrauka

Antano Baranausko moralinio kodekso ženklai. Architektė – Justina Padvarskaitė-Venslovienė. Jono Junevičiaus nuotrauka
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Dalys
 I dalis

kodėl man eini iš nugaros
aš tavo šešėlis
buvau trumpam įtikėjus
bet rytoj tave aplenksiu

 II dalis

kodėl mane aplenkei
pamačiau savo šešėlį
buvau išsigandus gal amžinybę
bet rytoj plyš mėnulio pusė

 III dalis

plyšo mėnulio pusė
kitoj pusėj mūsų šešėlis
klausiu – kur padėjai savo dalį
klausi – kodėl jos neina kartu
buvom be šviesos bangų 
tik dabar atrandam tuštumą
dabar atrandu nuovargį
atrandi kokia nuobodybė
lenkia prie lapų
egzotikos
šnara jie tyliai
šnara nutyla
šešėlį užmiršta
nuvalkiotą įvaizdį
pakeičia kita
sakykim mėnulio dėme

 IV dalis

pirmos ir antros dalies 
pabaigas trinam
trečios neatsimenam
judam iš sąstingio taško
pusę per pusę prapjauna
liekam gyva išplėšta mėsa
mus ėda žiurkės

 V dalis

štai stoviu 
prieš visų šešėlinę pusę
įskaitant ir savo
man darosi bloga
rytoj užgesinsiu šviesą
/kadras kadras kadras/
mano ausy abi mūsų dalys
suglamžo popierių
persikų kvapo
kaip greit atsidūrėm 
prie šiukšlių dėžės

 VI dalis

manęs niekad nebuvo tik dalys
tavęs tik šešėliai
rytoj juos užmiršiu
užminsiu
amžiną šviesą 
jų žaismę
/kadras kadras kadras/
šitaip trupa 
mūsų dalys 

 Kitame kambaryje

jei išeisi į kitą kambarį
negrįši penkias minutes
tai mane užmirši
miršta knygų puslapiai 
išdžiaustyti sijonai
nėra kur pasislėpti
įsikibti kai labai bijai
kai labai labai bijai
kad štai nebūsi
neturėsi į ką įsitverti 
reikėjo jas sulaikyti kai krito
nuo antro aukšto laiptų
sakė ten rojus kovoja su obuoliukais
labai juk skanūs ir visi jų nori
net ir nežinantys kokie skanūs kaip nori
lipa per galvas mintis absorbuoja
kojomis pamaigo traška
slaptosios sirenos tokios vienišos
naktimis kai užmiegat
kai skandina būti nebūti
kai nori kad prisimintų 
neklausia tik išeina
juk kambarys pilnas baldų
kam dar vieno

Jaunoji poetė Uršulė Toleikytė Vilniaus universitete studijavo psichologiją, dirbo vaikų psichikos sveikatos 
srityje, šiuo metu tęsia sociologijos studijas. Kūrėjos interesų ratas platus – jame darniai sugyvena ne tik 
eilės, menų sintezė, teatras bei filosofija, bet ir... animaciniai filmukai. Kinematografiški ir jos eilėraščiai. 

 UršUlė ToleikyTė

 Rožiniai flamingai

krenta vaistažolės
taip tyliai girdi flamingai
skauda truputį
jau nelabai
flamingai rožiniai tebūnie
pakelia vieną koją kitą
kaip neiškristi iš šio sodo
rojus tai rojus
juk žadėjo

 Sutapimai

nupiešus antį
išvyksi į Provansą
sakysi tai vadina likimu
paliksi temperos dažus
o kas liks
kas dar mums liks
smogti iki paskutinio
ieškoti slėptuvės
ar tai nėra sutapimas
tapyti tamsą
per gimtadienį ištarti
mus apšaudė
o antys prišertos
pasiliks čia ilgam
kiek
kol levandos nužydės
taip skaudžiai mėlynai
kol kitąkart 
pieši čia saulėgrąžas

 Bilietas į baseiną

nugara liečiu
pripučiamą čiužinį
kojos merkiasi
į chloruotą vandenį
mano akys man nepaklūsta 
užsimerkiu
galėčiau čia likti
galėčiau parduoti
savo kūną baseinui
kaip bilietą su nuolaida
neatlaikiusiems
kaip dugnas traukia
kaip skaidru
akvarelė skiesta
spėki kokia spalva
lazurito
kojos pagautos lėtesnio sieksnio
rankomis mojuok
taip lengva
lengva ir lengva
oras leidžias 
mano plaučiais kvėpuok
lėta srove iškvepiu
chloras nudažo lazuritą
prašom
atiduokit baseino bilietą

 Kita stotelė

          tikiuosi, kad miegu
       tikiuosi, kad pabusiu
                                  R. P.

pabučiuoju tau į plaukus
pakeli galvą ir klausi
kada pas mane atvažiuosi
tavo šviežia oda kvepia muilu 
mano vaikeli
mus skiria penkios autobusų stotelės
jų stiklas byra
pakeli nosies šnerves
lyg šalintumeisi mašinų smogo
autobuso durys atsidaro užsidaro
tavo plaukai kas kartą vis ilgesni
matuojiesi
gal pasieksi autobuso stogą
gal pasieksiu
mano vaikeli
tu nežinai
kaip norėčiau kad sužinotum
kad visa tai 
tik sapnai dienomis
mes greitai pabusime
ir įlipsim į kitą autobusą

 Burna pilna

ko prisikišai į burną
nieko
prasižiok
negaliu
prasižiok arba būsi užmiršta
– tyčia –
spjauni į kriauklę
pasipila krešantys kraujo gabaliukai
gerai skalauji skiedi šitą raudonį
kol taps švelniai rožinis
kol sutikus tave pasveikins
už mielą veidą

tave sutinka
tave pasveikina už mielą veidą
prašau laikyki burną užčiauptą
ji atsuka čiaupą
ji bando nugrandyti rožines dėmeles
nuo
baltos
sterilios
kriauklės

 Turėjau užmiršti

norėjai paimti jos ranką
kad nemaitintų išalkusio šuns
žodžių negirdėjau
tik šuns lojimą
stebėjau tekančias seiles
matant jos ranką
tokią minkštą ir skaisčią
kaip iš renesanso paveikslų
potėpių sukurto rojaus
į kurį vargu ar įžengsiu
bandau prisiminti
buvus ten ar ne
tikrinu sparnuočio piršto įspaudą
tarp lūpų ir nosies
dar likę
turėjau užmiršti
bet viską prisimenu
stovint už paveikslo rėmų
šuo prašėsi į lauką
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Po mirties išleistas Marie Bashkirtseff [gim. Marija 
Baškirceva – red. past.] dienoraštis atnešė šlovę 
visą trumpą gyvenimą (nuo tuberkuliozės mirė 
nesulaukusi 27-erių) tapti žymia norėjusiai ir to 
be atvangos siekusiai tapytojai. Teksto autorė So-
nia Wilson domisi šio dienoraščio – vieno anksty-
viausių bandymų išgarsėti sukuriant savo „prekės 
ženklą“ – svarba bei kaip tai formavo moterų am-
bicijas XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje. 

1884-ųjų gegužę, daug laiko iki to, kai Kim 
Kardashian, atkakliai save kuruodama ir rek-
lamuodama, tapo viena žinomiausių pasaulio 
moterų, niekam negirdėta mergina, vardu Ma-
rie Bashkirtseff, visas savo viltis tapti garsia 
sudėjo į asmeninio dienoraščio išleidimą. Ji 
žinojo, kad serga džiova ir daug laiko neturi – 
dešinysis jos plautis buvo visiškai pažeistas li-
gos, kairiojo greitu metu laukė tokia pati lem-
tis, o silpstančiame kūne išryškėjo kaulai, kurių 
anksčiau nesimatė. Į rankas paėmusi rašiklį ir 
naują užrašinę, Marie parašė tai, kas vėliau taps 
galutine jos dienoraščio pratarme. Savo tyrime 
apie šlovės istoriją Leo Braudy’is vartoja termi-
ną „santūrus įvaizdis“1, tačiau tokiam moteris 
neturėjo nei polinkio, nei laiko, nes labiau už 
viską troško amžino gyvenimo. Marie vylėsi, jog 
pomirtinį pripažinimą jai užtarnaus tapomi pa-
veikslai, o ankstyvos mirties atveju bus išleistas 
jos dienoraštis.  

Tačiau tai buvo nemenka rizika. 1884-ųjų gegu-
žę mergina buvo pelniusi vos vieną medalį už 
pastelę prancūziškame salone ir neatrodė, kad 
situacija galėtų pagerėti. Praėjus vos penkiems 
mėnesiams Marie mirė, po savęs palikdama krū-
vą nieko nedominusių paveikslų, nedidelę skulp-
tūrą, straipsnių, anonimiškai išleistų feministi-
nėje spaudoje, ir asmeninį dienoraštį. Nepaisant 
visų pastangų, jai nepavyko pakliūti į tų dienų 
literatų bei menininkų ratą, kaip ir nepasisekė 
gimti žinomų poetų ar tapytojų giminėje. Meni-
ninkės motina, kilusi iš mažos rusų aristokratų 
giminės, 1858 m. paliko dabartinę Ukrainos te-
ritoriją ir kartu su šeimos gydytoju bei tarnais 
per Europą atkeliavo iki Nicos. Čia keturiolikme-
tė Marie pradėjo rašyti dienoraštį, kuriame žy-
mėdavo, ką dėvėjo, kiek susižavėjimo žvilgsnių 
sulaukė per pasivaikščiojimus promenadoje, ap-
tardavo šeimoje vykstančius kivirčus, ką naujo 
išmoko pamokose bei kokias knygas perskaitė. 

1  Leo Braudy, The Frenzy of Renown: Fame and Its History (New 
York; Oxford: Oxford University Press, 1986), 390.

Dienoraštyje ji ne kartą minėjo šlovės troškimą, 
glaustai nusakydama planus ir priemones, ku-
rias pasitelkusi ketino pasiekti pripažinimą. Pir-
mosios viltys buvo sudėtos į balsą, kurį mergina 
lavino pas dainavimo meistrus Nicoje, Pary-
žiuje ir Romoje, įsivaizduodama save Europos 

scenose. Bandydama užkurti šlovės aparatą, 
Marie dažnai fotografuodavosi, naudodavo ir 
sceninius kostiumus, nors vėliau išsižadėjo 
tokių nuotraukų, vadindama jas pretenzingo-
mis bei dirbtinomis. Dienoraštyje ji išsiplės-
davo, vaizdžiai apibūdindama savo veidą ir 
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nuogą kūną, tokį dėmesį sau vertindama kaip 
didžiadvasišką gestą, kuris ateities skaityto-
jams neleistų spekuliuoti apie jos išvaizdą. Nuo 
1875  m. spalio kiekvienas Marie dienoraščio 
tomas būdavo pažymėtas lotynišku šūkiu, kurį 
ji naudojo kaip savo: Gloriae cupiditate2. 

2  Šlovės troškimas. (Iš lot. k.).

Tikrovė nebuvo tokia nuostabi. Laiku nediag-
nozuoti ligos simptomai sumenkino muzikalią 
Marie balso galią ir diapazoną, o jos šeimą per-
sekiojo skandalai. Bashkirtseff motina su teta 
Rusijoje buvo kaltinamos sąmokslu dėl M. Ro-
manovo, kuris buvo vedęs Marie tetą, mirties, 
ir nors oficialiai moterys galiausiai išteisintos, 
procesas užtruko, o jų socialiniam įvaizdžiui 

padaryta negrįžtama žala – Nicoje šeima tapo 
apkalbų objektu. Žibalo į ugnį šliūkštelėjo ir į 
girtuoklių muštynes įsivėlęs Marie dėdė, o fak-
tas, kad ponia Bashkirtseff išsiskyrė su savo Ru-
sijoje likusiu vyru, padėties negelbėjo. Atskirta 
nuo socialinio gyvenimo, žinodama, jog mamos 
ir tetos pasirinkimai sumažino jos galimybes 
susirasti tinkamą jaunikį, Marie liejo įniršį die-
noraščio įrašuose.

Tačiau tai ne vienintelė priežastis, dėl kurios 
ji ėmėsi dienoraščio. Mėgdavusi rašyti priešais 
veidrodį, Marie žavėjosi savo „su niekuo nesu-
lyginamomis rankomis“, plaštakos baltumu ir 
grakštumu, krūtinės forma, taip jame atskleis-
dama tai, ką padorumas draudė rodyti viešai3. 
Taip pat ji nepaliaujamai piešė, lyg projektavo 
save už puslapio ribų, už suvaržymų ir apribo-
jimų, palikdama tikslias instrukcijas, kaip jos 
įvaizdis visuomenėje turėtų atrodyti ateityje, 
kai jau bus mirusi. Štai, pavyzdžiui, 1875  m. 
rugsėjo 6 d. ji detaliai aprašė marmurinę sta-
tulą, kuri turėjo būti trisdešimt kartų didesnė 
už Marie ir po jos mirties pastatyta šešių met-
rų aukštyje šeimos sode Nicoje. Užsispyrimo 
Bashkirtseff netrūko, nes ji ne tik sunkiai dirbo 
lavindama savo sąmojį, dainavimą, meninius 
įgūdžius, istorines žinias, ruošėsi literatūri-
niams bei meniniams debatams, bet ir nuosek-
liai kūrė dar vieną savo žaismingą asmenybę, 
apsigyvenusią dienoraštyje. Apipildama save 
pagyrimais, Marie akivaizdžiai nekreipė dėme-
sio į nusistovėjusius lyčių vaidmenis ir jiems 
priskirtus protokolus, buvo pati ištikimiausia 
savo kūrybos skaitytoja bei griežta vertin-
toja – būties aprašymai išmarginti komenta-
rais, kurie nuo raudų ar išvardinamų talentų 
vos vienoje eilutėje pereidavo į švelnią savęs 
pašaipą. 

Sulaukus devyniolikos, jos ambicijos tapo re-
alesnės, siekiai  – tikslingesni. 1877-aisiais 
Bash kirtseff įstojo į Juliano akademiją Pary-
žiuje, skirtą merginoms, norinčioms savo gy-
venimą sieti su menu, tačiau dėl lyties negalė-
jusioms studijuoti prestižinėje Nacionalinėje 
dailės mokykloje. Ji dirbo be atvangos, studijo-
je leisdama ilgas valandas, o naktimis dieno-
raštyje bandydavo apskaičiuoti, kiek užtruktų 

3  Mari Bashkirtseff, Mon Journal: texte intégral Volume V, 
2 avril 1875–25 septembre 1875, transcribed by Ginette Apos-
tolescu, 16 vols (Montesson: Cercle des amis de Marie Bash-
kirtseff, 1998), 201–3 (July 19, 1875).

SKĖTIS, 1883. Drobė, aliejus, 93 x 74. Iš Sankt Peterburgo valstybinio rusų muziejaus fondo. 
Publikuojama pagal CC licenciją
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ne tik pasivyti, bet ir pralenkti didžiausią pro-
gresą pasiekusius bendramokslius. Kiek vėliau 
Marie atrado aistrą skulptūrai ir trumpą lai-
ką galvojo, jog ši meno rūšis galėtų tapti jos 
bilietu į sėkmę ir pripažinimą. Ji iš visų jėgų 
stengėsi išvystyti meninius bei asmeninius ry-
šius, kurių taip trūko jos šeimai: užtikrindavo, 
kad jos dėstytojai, tapytojai Rodolphe’as Julie-
nas ir Tony’is Robert’as-Fleury, būtų pakviesti 
į svečius vakarienės; jai pavyko susidraugau-
ti su tapytoju Jules’iu Bastienu-Lepage’u ir jo 
broliu architektu Émile’iu.

Marie anonimiškai parašė Alexandre’ui Dumas 
jaunesniajam, o likus metams iki mirties – Émi-
le’iui Zola, Edmond’ui de Goncourt’ui ir Guy de 
Maupassant’ui. Dumas jaunesnysis, atsiliepda-
mas į Bashkirtseff jam operos baliuje įduotą 
siūlymą susitikti, kandžiai pasiūlė eiti miego-
ti anksčiau ir taip išsigydyti jo manymu per-
dėtą ir netinkamu laiku išreikštą moterišką 
entuziazmą. Su Goncourt’u Marie ėmėsi kito-
kios taktikos. Buvo 1884-ieji, ką tik pasirodęs 
autoriaus romanas „Šeri“ (Chérie), pirmą kar-
tą paminėtas jo knygos „Fosten“ (La Faustin) 

pratarmėje 1882  metais. Rengdamas savo 
„psichologinį ir fiziologinį tyrimą“ apie pirmus 
mergaičių žingsnius moterystės link, rašytojas 
siekė jų kolaboracijos, prašydamas užfiksuoti 
savo ankstyviausios paauglystės prisiminimus 
ir jais anonimiškai pasidalinti4. Laiško pra-
džioje, su jai būdingu tiesmukumu, Bashkir-
tseff informavo autorių, kad „Šeri“ yra pilna 
netikslumų bei trūkumų. Ji žinanti, ką kalba, 
juk pati nuo mažens rašanti dienoraštį, kurį 

4  Edmond de Goncourt, La Faustin (Paris: Charpentier, 1882), II.

RUDUO, 1883. Drobė, aliejus. Iš Sankt Peterburgo valstybinio rusų muziejaus fondo. Publikuojama pagal CC licenciją
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siūlo atsiųsti paskaityti. Iki šiandien nežinia, 
ar Goncourt’ą šis laiškas pasiekė. Jeigu taip, jis 
liko neatsakytas.  

Su Maupassant’u Marie pasistūmėjo šiek tiek 
toliau. Akivaizdžiai susidomėjęs pirmu laišku, 
kurį ji pasirašė kaip „panelė Hastings“, šis atra-
šė, klausdamas, ar ji yra „žavinga jauna moteris“, 

motinų uoliai reklamuotas dukroms kaip sti-
liaus ir elgesio pavyzdys. Be to, de Guérin lei-
dinys buvo susijęs su šeimyniniais bona fide 
[gerais santykiais grįstais (iš lot. k.) – red. past.] 
literatūriniais ryšiais. Dienoraščio įrašai buvo 
skirti mylimam jaunesniam broliui, poetui ro-
mantikui Maurice’ui de Guérinui. Šiam mirus, de 
Guérin galėjo tęsti rašymą tik po to, kai Barbey 
d'Aurevilly’is pasiūlė įrašus adresuoti jam. Kai 
1862-aisiais, pagarbiai palaukus keturiolika 
metų po jos mirties, Eugénie dienoraštis buvo 
išleistas, jos brolio dienoraščio juodraštis taip 
pat jau laukė paruoštas. Trumpai tariant, de 
Guérin savuoju dienoraščiu ne tik nuolankiai 
įsiliejo į autorių giminę, bet ir sustiprino lyties 
protokolus bei literatūrinių žanrų hierarchiją, o 
štai Bashkirtseff – ne.

Ferdinand’as de Brunetière’as įtūžęs reikala-
vo paaiškinimo, kokią teisę turi ši mažoji ta-
pytoja Marie Bashkirtseff taip atsiverti prieš 
visuomenę?7 Žurnale „Literatūros gyvenimas“ 
(La Vie littéraire) Anatole’is France’as skyrė visą 
skiltį Marie dienoraščiui ir jo literatūrologų 
pasaulyje sukeltam ažiotažui. Pats sakėsi po 
dienoraščio skaitymo jautęsis išsekęs nuo jos 
„nerimastingos sielos“.8 Rašytojas Maurice’as 
Barrèsas, pasinaudodamas savo svoriu literatū-
rinėje bendruomenėje, bemat išaukštino Marie 
nepailstamą energiją, su kuria ji nuolatos kėlė 
sau iššūkius, taip ragindama Prancūzijos jauni-
mą atsibusti iš miego ir daryti tą patį9, o Ang-
lijoje W.  E.  Gladstonas dienoraščio fenomeną 
aprašė šešių puslapių recenzijoje periodiniame 
leidinyje „Devynioliktas Amžius“ (Nineteenth 
Century, 1889). Pavadinęs dienoraštį „knyga, ne-
turinčia sau lygių“ dėl įžvalgų apie žmogiškąją 
prigimtį, jis nurodė, kad didžiausia medžiagos 
vertė yra išlaikyti ir gilūs moters įrašai apie 
save10.

Praėjus metams po Gladstone’o recenzijos, 
Jungtinėse Amerikos Valstijose pasirodė pir-
masis angliškas dienoraščio vertimas, po 

7  Ferdinand de Brunetière, „La Littérature personnelle“ // 
Ques tions de critique, 3rd ed. (Paris: Calmann-Lévy, 1897) 213. 
Esė „La Littérature personnelle“ pirmą kartą buvo išleista žur-
nale „La Revue des deux mondes“, 1888 m. sausio 15 d.

8  Anatole France, „Marie Bashkirtseff“ // La Vie littéraire (Paris: 
Calmann-Lévy, 1888), 175.

9  Maurisse Barrèss, „Légende d'une cosmopolite“ // Trois Sta-
tions de psychothérapie (Paris: Perrin et Cie, 1891), 33–68.

10  William E. Gladstone, „Journal de Marie Bashkirtseff“ // Nine-
teenth Century 26 (1889), 602–3.

metų – dar vienas, verstas Mathilde’os Blind. Ji 
buvo pirmoji, angliškai skaitančius žmones su-
pažindinusi su dienoraščiu Oscaro Wilde’o re-
daguotame dviejų dalių straipsnyje „Moters pa-
saulis“ (Woman's World, 1888). Ten Blind aprašė 
savo susitikimą su gedinčia ponia Bashkirtseff 
jos viloje Nicoje, kuri „raukšlėtu veidu“ ir nusku-
rusia suknele su meile kalbėjo apie savo mi-
rusią dukterį11. Tokie vizitai tapo neatsiejama 
Bash kirtseff kulto dalimi, kaip ir piligriminės 
kelionės į Passy kapines Paryžiuje, prie neobi-
zantinio Marie kapo, kurto Émile’io Bastieno-
Lepage’o. Ponia Bashkirtseff mielai susirašinė-
jo su dienoraščio skaitytojais ir su džiaugsmu 
rengdavo turus po kambarius, kuriuose dukra 
gyveno ir kūrė. Tas pats M. Barrèsas nė kiek ne-
sutriko sužinojęs, kad Fichte’ės ir Kanto knygos, 
kurias jis tarėsi matęs atverstas ant Marie stalo, 
lyg mirtis ją netikėtai būtų užklupusi vidury fi-
losofinių apmąstymų, buvo labiau susijusios su 
keistą formą įgavusiu ponios Bashkirtseff siel-
vartu negu su Marie priešmirtiniu laisvalaikiu. 

1890 m. Bashkirtseff vardas tapo diskusijų prie-
žastimi12. Visuomenės nuomonė nuo pat pradžių 
turėjo aiškią kryptį, ir apžvalgininkai recenzi-
jomis bandė pranokti vieni kitus. Marie laiky-
ta „persistengusia ir netekusia pusiausvyros“13. 
Stereotipai apie slavišką menininkės charakterį 
sparčiai sklido abiejose Lamanšo sąsiaurio pu-
sėse, o Anglijoje jie papildyti dar ir paryžietiš-
kais koketiškumu bei rafinuotumu14. Kiti gi kal-
bėjo apie Bashkirtseff „nuoširdumo trūkumą“ 
kaip „moteriškumo išsižadėjimą“15. Pastarojo 
Marie asmenybėje nerado ir kontroversišku 
laikytas Williamas T.  Steadas, bet jis bent jau 
pripažino moters genialumą16. Steadas sulaukė 

11  Mathilde Blind, „Marie Bashkirtseff, the Russian Painter“ // 
Woman's World I (1888), 351–56; 454–57.

12  D., „Two Views of Marie Bashkirtseff“ // The Century: a Po-
pular Quarterly 40, May 1, 1890, 28.

13  Josephine Lazarus, „Marie Bashkirtseff“ // Scribner's Maga-
zine VI (July–Dec 1889): 633

14 „Viena vertus, pažiūrėkite į Marie, kilmingų totorių pali-
kuonę, kurios laukiniai instinktai slypi pasąmonėje lyg su-
tramdyti žvėrys“ (Mathilde Blind, „A Study of Marie Bashkir-
tseff“ // Jules Bastien-Lepage and his Art: A Memoir by André 
Theuriet, Geore Clausen, Walter Sickert, and Mathilde Blind 
(London: T. Fisher Unwin, 1892) 160). Dar Albéricas Cahuet 
rašo „slaviška siela, į kurią buvo įskiepyta prancūziška dvasia“ 
(Albéric Cahuet, Moussia ou la vie et la mort de Marie Bashkir-
tseff, (Paris: Charpentier et Fasquelle, 1926), 7).

15  D., „Two Views of Marie Bashkirtseff“, 28.

16  William T. Stead, „The Journal of Marie Bashkirtseff: the 
Story of a Girl's Life“ // The Review of Reviews I 1890, 539–49.

ar „sena konsjeržė, mėgstanti Eugène’o Sue ro-
manus“, ar „subrendusi ir apsiskaičiusi ponios 
kompanionė“. Bashkirtseff mįslingai atsakė 
pasėdama spėlionę, kad ji galinti būti vyras5. 
Maupassant’as nedelsdamas pavadino ją sena 

5  Mari Bashkirtseff and Guy de Maupassant, Correspondance, 
ed. Martine Reid (Arles: Actes sud, 2000), 27.

nuobodyla lotyniste ir paklausė, ar ši turinti 
dukterį. Bashkirtseff, šįkart pasirašydama Jo-
sepho Savantino vardu, prižėrė laišką patarimų 
vyresnio žmogaus tonu jaunesniam. Iškilmin-
gai citavo Sallustą, siekdama sumenkinti Mau-
passant’o pagyras savo sportiniais pasiekimais. 
Susidūrusi su aiškiai išreikštu rašytojo irzuliu, 
Marie atskleidė savo lytį, tačiau pati susierzino, 

šiam atkakliai bandant surengti jųdviejų pa-
simatymą6. Abu laiškuose nesurado tinkamo 
tono, ir susirašinėjimas baigėsi jiems taip ir 
nesusitikus.

Nors įsilieti į literatūros milžinų gyvenimą Bash-
kirtseff nepavyko, ji nedvejodama įrašė vyrų 
pavardes dienoraščio pratarmėje. Menininkė ti-
kino, kad visa dienoraščio vertė slypi jo kaip hu-
manitarinio dokumento statuse, ir visuomenei 
tereikia pasikonsultuoti su ponais Zola, Gon-
court’u ir Maupassant’u. Tai buvo tolimas šūvis, 
Marie ir pati tai puikiai suprato... Bashkirtseff 
mirė 1884 m. spalio 31 d., likus vos porai sa-
vaičių iki savo gimtadienio, praėjus trims mė-
nesiams po paskutinio laiško Maupassant’ui, 
turėdama mažai vilties, kad jos dienoraštis bus 
išspausdintas. Moteris rašė jį beveik kasdien 
nuo keturiolikos metų ir nustojo tik likus še-
šioms dienoms iki savo mirties. Buvo suskai-
čiuota ne mažiau kaip 106 užrašų knygelės, iš 
kurių daugumą sudarė per du šimtus puslapių! 
Kaip ji pati pastebėjo 1882-aisiais, „tūkstančiai 
nežinomo žmogaus prirašytų puslapių – reto 
redaktoriaus svajonė“.

Praėjus trejiems metams po Marie mirties, buvo 
išleista stipriai apkarpyta dviejų tomų dieno-
raščio versija. Per vieną naktį tai tapo viena di-
džiausių literatūros pasaulio sensacijų.

Dienoraščio išleidimu pasirūpino ponia Bash-
kirtseff. Kankinama sielvarto dėl mirusios 
dukters ir gerbdama jos norus, moteris pasi-
naudojo populiaraus poeto ir novelisto André 
Theuriet paslaugomis. Marie motina trynė, 
trumpino ir skirstė įrašus, kurdama naratyvą, 
kuriame jauna ambicinga mergina virsta rimta 
menininke tik tam, kad mirtų kelio į sėkmę bei 
meilę viršūnėje. Žinoma, istorijos apie Rusijo-
je vykusį teismą ir dėdės Georgijus poelgius 
buvo iškupiūruotos, kaip ir Bashkirtseff kūno 
aprašymai. Be to, ji dvejais metais pajauninta, 
kad amžinai liktų romantiškų dvidešimt pen-
kerių metų amžiaus.

Reakcija buvo žaibiška, nes visuomenė nebu-
vo mačiusi nieko panašaus. Štai Prancūzijo-
je, neskaitant pamaldžių dvasinių dienoraščių 
fragmentų, ligi tol buvo išleistas tik vienas 
vienintelis jaunos moters, Eugénie de Guérin, 
parašytas dienoraštis. Kuklus ir švelnus, jis 

6  Bashkirtseff and Maupassant, Correspondance, 38.

RŪKE, 1882. Drobė, aliejus, 47 x 55. Iš Austrijos Belvederio galerijos fondo. Publikuojama pagal CC licenciją
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kritikos pliūpsnio iš George’o Bernardo Shaw – 
1913 m. dramaturgas šaipėsi iš jo atkaklaus įsi-
kabinimo į menamą moterišką idealą, kurį grio-
vė visai priešingas Marie dienoraštis17.

Galiausiai dienoraštį visaverčiu kultūriniu feno-
menu, o ne tik dar viena literatūrine sensacija, 
pavertė jaunos merginos ir vaikinai. Jiems tai 
buvo ne dokumentas, kurį reikia analizuoti, o 
rašymo praktikos, kuria jie arba jau užsiėmė, 
arba pradėjo nieko nelaukę, pavyzdys. Tuomet 
aštuoniolikmetė Anaïsa Nin ir devyniolikme-
tė Katherine’a Mansfield savo dienoraščiuose 
neslėpė susižavėjimo Bashkirtseff užrašais18. 
Jauna vokiečių menininkė Paula Modersohn-
Becker, trumpą laiką taip pat studijavusi Ju-
liano menų akademijoje, dūsavo iš nuostabos, 
kaip griežtai Marie sugebėjo laikytis savo dar-
bo grafiko19, o šešiolikmetis Pierre’as Louÿsas 
savo dienoraščio įraše 1887 m. prisipažino, kad 
idėja rašyti jam kilo perskaičius Bashkirtseff 
dienoraštį20. Kiek vėliau, 1895-ųjų Wilde’o pje-
sės „Gvendolina“ pastatyme Londone, scenoje 
Gvendolina, su Bashkirtseff būdingu perdėtu 
pasitikėjimu savimi, tikino kitą personažą  – 
Ceciliją  – niekada nekeliaudavusi be savojo 
dienoraščio, nes „kiekvienas traukinyje privalo 
skaityti ką nors sensacingo“21. Norėdama būti 
ne prastesnė, Cecilija užsirašė Algernono pa-
stabas savo dienoraštyje tiesiai prieš jo akis, 
o šiam maldaujant leisti paskaityti, žaismingai 
dengdama puslapius sakė, kad tai viso labo „la-
bai jaunos merginos mintys ir įspūdžiai, kurie 
privalo būti išleisti“22.

Ne tik scenoje, bet ir tikrame gyvenime pra-
dėta suvokti, jog išsamus kasdienis dienoraš-
čio pildymas yra pasiekimas. Rašomas su bent 

17  George B. Shaw, „The Womanly Woman“ // The Quintes-
sence of Ibsenism: Now Completed to the Death of Ibsen [1913] 
(New York: Hill and Wang, 1957), 47–57.

18  Katherine Mansfield, Journal of Katherine Mansfield, ed. 
J. M. Murry (London: Constable, 1954), 1:21 (October 21, 1907); 
Anaïsa Nin, The Early Diaries of Anaïs Nin, vol. 2, 1920–1923 
(San Diego: Harcourt Brace, 1982), 290 (September 22, 1921).

19  Paula Modersohn-Becker, The Letters and Journals, ed. 
Günter Busch ir Liselotte von Reinken, ed. and trans. Art-
hur S. Wensigner ir Carole Clew Hoey (Evanston, IL: North-
western University Press, 1990), XX (November 15, 1898).

20  Pierre Louÿs, Journal intime, 1882–1891 (Paris: Éditions 
Montaigne, 1929), 45–7 (June 27, 1887).

21  Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest: A Trivial Co-
medy for Serious People [1899], ed. Russell Jackson (London; 
New York: Bloomsbury, 2013)

22  Ten pat, 102.

nedidele menine pajauta, jis galėjo tapti tiesiu 
keliu į šlovę, kaip ir bet kuri kita meno rūšis. Pa-
simokę iš Marie Bashkirtseff, dienoraštininkai 
kaupė sąsiuvinius ir siuntė juos leidėjams. Du 
buvo ypač sėkmingi. Bruce’as Frederickas Cum-
mingsas, Britų muziejuje dirbantis gamtinin-
kas, pats jau praktikavo dienoraščio rašymą, kai 
1914-aisiais jam į rankas pakliuvo Bashkirtseff 
įrašai. Apstulbęs jis pavadino Marie savo paties 
kopija ir neilgai trukus pradėjo galvoti apie as-
meninio dienoraščio publikavimą23. Dvidešimt 
šešerių jam jau buvo diagnozuota išsėtinė skle-
rozė – kaip ir Marie, Cummingsas žinojo netu-
rintis daug laiko, bet bent jau suspėjo dienoraš-
čio išleidimu pasirūpinti pats ir po dvejų metų, 
1919-aisiais, mirė. „Nusivylusio žmogaus die-
noraščiu“ pavadinta knyga buvo skaitoma kaip 
tikslingas, nuoširdus savęs stebėjimo pratimas 
ir dar vienas pasakojimas apie mirties sužlug-
dytas ambicijas.

Kitoje Atlanto vandenyno pusėje mergina var-
du Marie MacLane žengė dar toliau. 1901 m., 
būdama devyniolikos, ji tris mėnesius doku-
mentavo savo gyvenimą, iškart planuodama 
dienoraščio išleidimą. Vadindama lordą Byro-
ną ir M. Bashkirtseff dviem labiausiai ją pačią 
primenančiais protais literatūros pasaulyje, 
pirmą įrašą ji pradėjo nuosekliai lygindama 
savo ir Marie savybes ir, kaip nesunku nuspėti, 
pasirodė esanti pranašesnė. Nuo pat pradžių 
Mac Lane kūryba suvokta labiau kaip savęs 
aprašymas, o ne dienoraštis – čia nebuvo kas-
dienių smulkmenų bei detalių, kurios yra neat-
siejama dienoraščio dalis. Kanadietė daugiau 
dėmesio skyrė savo vienatvei, asmeninėms 
filosofijoms, genialumui ir darbininkų mies-
to, kuriame gyveno, intelektualiniam bei kul-
tūriniam skurdui24. Knyga be galo išpopulia-
rėjo, išgarsino MacLane kaip „amerikietiškąją 
Bash kirtseff“ ir tapo moters sensacingos, nors 
ir trumpos, rašytojos bei autobiografinių filmų 
kūrėjos karjeros pradžia.

Taigi Bashkirtseff dienoraštis ne tik pakeitė 
tai, kaip į savo dienoraščius – ir save – pradėjo 
žvelgti merginos bei vaikinai, bet ir sukonstra-
vo naują, literatūrinės įžymybės, mechanizmą. 

23  W. N. P. Barbellion, The Journal of a Disappointed Man 
[1919] (Harmondsworth: Penguin Books in association with 
Chatto & Windus, 1948), 171 (October 14, 1914).

24  Mary MacLane, The Story of Mary MacLane by Herself (Chi-
cago: Herbert S. Stone, 1902).

Ji žinojo, kad šlovei pasiekti reikalingi, kaip 
įvardija Leo Braudy’is, „įvairūs savitarnos 
stiliai“25. Jie per amžius ženkliai keitėsi, o pati 
Marie, žongliruodama taisyklėmis, kaip rašyti 
dienoraštį, tapo pati sau heroje26 ir sumaniai 
pasinaudojo augančiu susidomėjimu „žmonių 
liudijimais“ – visa tai užtikrino, kad dar ilgus 
metus po jos mirties dienoraštis bus skaito-
mas. XX a. pasiekė Blindo versta knygos versija, 
perspausdinta „Virago“ leidyklos 1985 metais. 
2005-aisiais Bashkirtseff dienoraštis pagaliau 
įgavo savo tikrąją formą, kai surinkti archyvai 
virto šešiolikos tomų rankraščių transkripcija 
prancūzų ir anglų kalbomis, pavadinimu „Ma-
rie Bashkirtseff draugų ratas“ (Le Cercle des 
amis de Marie Bashkir tseff). Antrasis ir pasku-
tinis visų Marie rankraščių tomas anglų kal-
ba, išverstas Katherine’os Kernberger, pasirodė 
2013 metais. Jo pavadinimas „Šlovės geismas: 
Mari Bashkirtseff dienoraštis, II“ (Lust for Glo-
ry: The Journal of Marie Bashkirtseff Volume II) 
mūsų heroję į XXI  a. perkelia kaip moteriškų 
ambicijų ikoną.

Lyg žinodama, kiek dienoraščių rašytojų atsiras 
paskelbus josios, Marie nestokojo įžvalgumo. 
1883-iųjų liepos 22 d. įraše, kuriame dėstė apie 
dar vieną tapybos projektą ir laukiančią „bruta-
lią sėkmę“, ji pažymėjo: „Jei man pasiseks, mano 
biografija bus masės žmonių pražūtis. Kiekvie-
nas išdidus nekompetentingas garbėtroška su-
pras savo genialumą. O jei nepavyks – kokia tai 
bus pamoka!“27

Straipsnis ir iliustracijos publikuojami iš „The 
Public Domain Review“ pagal viešosios srities 
(PD) licenciją

Iš anglų kalbos vertė Augustė M. Gittins

25  Braudy, The Frenzy of Renown, 16.

26  Bashkirtseff dienoraštyje įvardija save kaip savo pačios 
heroję (Marie Bashkirtseff, Mon Journal, 202 (July 19, 1875).

27  Marie Bashkirtseff, Journal intime 1873–1884, MS N.A.F. 
12383, book 100, July 22, 1883, Bibliothèque nationale de 
France.

STUDIJOJE, 1881. Marie Bashkirtseff pavaizdavo save kaip centrinę figūrą, sėdinčią pirmame plane. 
Drobė, aliejus, 188 x 154. Iš Dnipropetrovsko valstybinio meno muziejaus fondo
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Atidarius lauko duris, Keraną lyg norintis pažaisti šuo pasitinka 
rytas, dar kvepiantis tyla. Vos viename kitame lange šviesa budi-
na virtuvėje beieškančius kavos, dar pusiau miegančius kūnus. Tai 
vyrui, daugiau nei prieš dvi valandas atsikėlusiam ir jau spėjusiam 
išgerti šilto vandens su citrina, atlikti jogą, nusiprausti, padėkoti 
už dieną, papusryčiauti ir susiruošti į darbą, sukelia šypseną. Ši 
rutina nuo vaikystės tiesiog įaugusi jam į kraują. Kitaip Keranas 
nebemoka. Nepriklausomai nuo gyvenamosios šalies ar jį supan-
čios kultūros.

Lyg atsiprašydama naktis švelniai glosto įdubusius skruostus ir 
tamsią odą, kartkartėm vis dar patraukiančią praeivių dėmesį. 
Gimtojoje Indijoje tai mažai kam užkliūtų, bet čia, Europoje, ne-
paisant kultūrinės maišaties, nori nenori žvilgsniai krypsta į visa, 
kas atrodo neįprasta… Per ilgus metus Keranas priprato. Tai jam 
nebetrukdo. 

Stotelėje, be Kerano, dar keli gerai pažįstami veidai. Pakeliui ima 
rodytis vis daugiau gyvybės, plūstančios mašinomis. Pradžioje be 
stabtelėjimų judėjęs autobusas pradeda klimpti rytiniame chaose. 
Keranas linkteli pašnekovams ir išlipa kitoje stotelėje, kurioje vis 
gausėja ištinusių nuo kavos veidų. Kad praeitų, tenka brautis; jo 
žodžiai tokiu metu pasiekia retą. Ne visiems patinka būti pastum-
tiems, tad greitai vyrą aplimpa keiksmažodžiai. 

Takas pasisuka per parką. Ant suoliukų, po galvomis pasikišę 
striukes, miega pabėgusieji iš karo zonų ar beieškantys geresnio 
gyvenimo Europoje. Medžių pavėsyje jie tikisi surasti, atrodytų, 
vaikystėje patirtą, bet per ilgus metus prarastą gilų miegą – už-
merkus abi akis. 

Saulei kopiant tarp šakų, Keranas perbraukia rankomis lapus, su-
šlapindamas pirštus rasa. Netoliese vietinė kepykla baigia kep-
ti paskutinę duonos partiją. Geriamasis jogurtas ir šviežia duona 

Keranui atstoja geriausius pietus. Jis anksti suprato skirtumą tarp 
reikia ir noriu. Kur ne kur po kojomis pasipainioja kokia katė, bė-
ganti nuo tolumoje aidinčio miestui būdingo šurmulio. 

Pasidėjęs daiktus į spintelę ir persirengęs, Keranas, dar turėdamas 
kelias laisvas minutes, užlipa ant stogo pasveikinti dienos. Kiek 
mato akys, saulės apšviesta mėlynuoja Viduržemio jūra. Keranas 
įsivaizduoja važiuojantis jos link, nusimetantis drabužius bei pa-
siduodantis vandenų jėgai. 

Šiandien jo laukia sienų perdažymas, kelių baldų sutvarkymas, 
biuro popieriaus paskirstymas po aukštus ir dar keli per dieną 
galintys išdygti darbai. Viskas priklauso nuo aplinkybių bei vado-
vo nuotaikos. Keranas nesiskundžia. To irgi išmoko vaikystėje, kai 
teko rūpintis mama, o dabar – savo šeima, kuri kiekvieną vakarą 
jam paskambina: trylikametis sūnus papasakoja, kas naujo įvyko 
mokykloje, ir kaip per kriketo mačą kieme jis sugebėjo pelnyti 
taškus mesdamas kamuoliuką. Epiškai! Dukrytė, dešimties metų, 
parodo, ką nulipdė per menų pamoką ir ką kartu su broliu padarė 
močiutės gimtadieniui. 

Vaikams nubėgus į kitą kambarį, žmona prisiglaudžia prie ekrano, 
lyg apkabindama daugiau nei metus neliestą vyrą. Keranas paža-
da sugrįžti vasarą. Ji papasakoja, ką gamino pietums, kaip teko vėl 
ginčytis su kaimyne ir kad prieš kelias dienas numirė jo geriausias 
draugas. Kaip pasiilgo Kerano ir tikisi, jog sugrįžęs jis pasiliks na-
mie. Juk darbo nestinga, ypač turint tokias auksines rankas. Vyras 
atsako šypsena. Jis iš karčios patirties žino, kokia yra pažadų kaina. 

Bedažant sienas, keli prisiminimai apie geriausią draugą nuneša 
Keraną į gimtąjį miestą, kuriame jiedu augo ir gainiojo beždžio-
nes. Ypač įstrigo vienas kartas, kai anksti rytą juos, paauglius, ap-
supo benamiai šunys, karvės bei kiti gyvūnai. Gindamiesi pagaliais 
ir kuprinėmis, vaikinai stūmėsi į priekį pakylos link. Apdraskytomis 

kelnėmis, kraujuojančiomis blauzdomis draugai ant jos aptiko 
kaip tik tuo metu meditavusį vieną iš „guru“. Kaip jis juos išplū-
do, sutrukdžius „panirimą į amžinybę“, – šunys pasirodė vienas 
juokas… Keranas nusišypso baltai sienai, kuri dar vakar buvo pa-
ženklinta čia sėdėjusių žmonių. O dabar lyg nieko nebūtų buvę. 
Užteko vos kelių valandų. Jo draugo po apeigų taip pat neliks nė 
pėdsako.

Pietų pertrauka pasiekia Keraną, bebaigiantį dažyti antrą kambarį. 
Kad apsėstas darbo nepamirštų papietauti, jis visuomet nusista-
to žadintuvą. Vėliau progų pavalgyti nebus – vadovas atsakingai 
žiūri į dirbamų valandų skaičių. Viršvalandžiai – tik jo nurodymu. 
Tad susitvarkęs Keranas grįžta į persirengimo kambariuką. Jis šalia 
įrenginių, minus pirmame aukšte, kur niekas iš biuruose sėdinčių 
darbuotojų neužsuka. Nebent naujokai, netyčia paspaudę lifte ne 
tą mygtuką ar pasiklydę laiptų labirinte. 

Šiandien Kerano laukia ryžiai, lęšių masala ir naan duona. Viskas 
paruošta savomis rankomis. Dėl aukštų nuomos kainų jam tenka 
dalintis butu su dar trimis indais. Maistą irgi gaminasi pats, kad 
sutaupytų. Pinigų ir taip vos lieka asmeninėms išlaidoms, bet ir 
su tuo Keranas per laiką susigyveno. Jį visuomet stebino žmogaus 
sugebėjimas prisitaikyti prie visko, ką pametėja likimas. „Dievo 
malonė pasiekia žmogų netikėčiausiais pavidalais“, – sakydavo jo 
geriausias draugas. Dabar tuo galintis įsitikinti pats. 

Padėkojęs už tokias vaišes, vyras ima malšinti alkį. Į kambarį atei-
na keli kolegos. Su vienu iš jų Keranas kalbasi gimtąja malajalių 
kalba, primenančia namus ir beribius Keralos paplūdimius. Kolega 
svarsto apie darbo pakeitimą. Sako, kad dabar galima užsidirbti 
daugiau išvežiojant maistą. Keranas atsako šypsena. Jam patinka 
šis darbas, nereikalaujantis per daug pastangų ir suteikiantis šiek 
tiek pajamų. Jau seniai pastebėjo, tačiau tik atvykęs į Europą su-
vokė, kad žmogui niekada negana. Mažai kas supranta skirtumą 

„Nemune“ debiutuojantis Mantas Stočkus – trečios kartos klaipėdietis, šiuo metu gyvenantis Maltoje. Visai neseniai šiuolaikinės bei moder-
nios literatūros ir kritikos magistro laipsnį Maltos universitete įgijęs kūrėjas itin domisi provokuojančia grožine literatūra bei haiku poezija.
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tarp norų ir reikmių. Gal todėl jų pokalbiai neužsitęsdavo ilgiau 
nei dešimt minučių. Kitas kolega irgi indas, tik iš šiaurės. Kaip ir 
Keranui, jam tyla turi vertę. 

Po pertraukos vyras pasirodo vadovui; šis neduoda jokių papil-
domų užduočių, tad Keranas, pasiėmęs įrankius, pasuka link san-
dėlio, kuriame laukia sulūžę baldai. Jam patinka dirbti rankomis. 
Nors neturėjo progos baigti mokyklos, gyvenimas išmokė pagrin-
dinių taisyklių. Didžiausią džiaugsmą teikdavo matomas rezulta-
tas. Galimybė paliesti ir apžiūrėti nudažytas sienas ar nušlifuotą 
stalviršį. 

Dienos pabaigoje jo laukia sąrašas, kuriame sužymėta, kiek popie-
riaus reikia kiekviename aukšte esančiam spausdintuvui. Šis dar-
bas neužtrukdavo ilgiau nei valandą, po to, pusę keturių, Keranas 
būdavo laisvas.

Link stotelės jis pasuka tuo pačiu keliu, einančiu per tą patį parką. 
Tik dabar suoliukai tušti, o medžių pavėsiai pasislėpę vienas už 
kito. 

Pustuštis autobusas veža Keraną prie jūros. Jis pasiilgo tos gaivos, 
kurią suteikia vamzdžių bei slėgio nesutramdyta vandens jėga. 
Kur nėra daug turistų. Tik vietiniai, tie, kuriuos per tiek metų Kera-
nas jau pažįsta iš matymo. Ten vakarienei ir pabaigs maistą, likusį 
nuo pietų. Su kiekviena stotele vyras jaučia, kaip atsipalaiduoja 
pečiai, nurimsta žvilgsnis ir sugrįžta ramybė. Akimirką suglaudęs 
rankas, jis padėkoja už dar vieną dieną. 

Pasiekęs paplūdimį, Keranas pasitiesia rankšluostį, nusirengia ir 
lyg mažas vaikas pasileidžia link jūros, panirdamas į ją lyg į žmo-
nos ir vaikų glėbį.

proza
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Apžiūrėjęs bambukinius skudučius, prie lūpų 
priglaudęs šaltą fleitos sidabrą, atsainiai nu-
žvelgęs varinius valtornų vamzdynus ir išsi-
kišusius nendrinius saksofonų liežuvius, Edis 
pasirinko tviskantį fagotą. Instrumentas buvo 
sunkus, nors patogumo sumetimais pagamin-
tas ne iš palisandramedžio, bet iš lakuoto 
klevo. Broliui patiko solidus jo svoris ir išsi-
kišęs pūtiklis, primenantis ploną metalinio 
kavinuko piltuvėlį. Tėtis trūktelėjo pečiais, ke-
lis kartus fagotą pakėlė ir nuleido, o mama 
pučiamųjų instrumentų skyriaus vadovo pa-
prašė pademonstruoti skambesį. Nors buvo 
iš anksto sutarta, jog Edis muzikos mokyklą 
lankys ne tam, kad išmoktų groti, bet kad pa-
lengvintų savo ligą, vyras paėmė fagotą, batų 
padais stipriai įsirėmė į klasės grindis ir išsi-
tiesė, akimirksniu susilygindamas su standžiu 
instrumento kūnu. Netrukus pridūrė, jog groti 
galima ir atsisėdus, tačiau atsistojus išgauna-
mas tvirtesnis garsas. Fagoto melodija primi-
nė jį patį, tobulai atitiko instrumento išvaizdą, 
tarsi lako sluoksniu padengtas klevo vamzdis 
su korpuse žvilgančiomis garsaskylėmis ir 
metaliniais vožtuvėliais jį pučiant atskleistų 
šiltą, bet tamsų ir paslaptingą medžio balsą. 
Kai vyras nustojo groti ir šyptelėjęs žvilgsniu 
paklausė Na kaip?, garsas vis dar vilnijo, tarsi 
klasėje susitvenkusiame ore būtų ištirpusi ne 
ką tik skambėjusi muzika, bet lipnus kažka-
da gyvo klevo sirupas, kurio arbatinį šaukšte-
lį nurijęs ir toliau ant liežuvio junti saldžias 
skonio natas.

Edis instrumentą rinkosi pagal masyvią išvaiz-
dą, tėvai – pagal nuomos kainą, nes nupirkti jo 
broliui nebūtų įstengę. Mokykla jau kurį laiką 
teikė nuomos paslaugą, tačiau mūsų atveju 
buvo pritaikyta ir didelė nuolaida – Amerikoje 
gyvenęs močiutės brolis Herbertas buvo di-
rigentas ir tikra miesto žvaigždė, gerokai per 
anksti atskilusi nuo mūsų provincialaus muzi-
kinio dangaus porceliano.

Tų metų žiemą didieji šalčiai atėjo itin atšiau-
rūs, o centrinė krosnis rūsyje reikalavo dau-
giau malkų, nei tėtis buvo spėjęs paruošti va-
sarą. Šalčiausiomis, sproginėjančių radiatorių 

dienomis sudeginome kelis nenaudojamus 
baldus bei knygas iš apatinės lentynos – joje 
buvo laikomos pasenusios enciklopedijos. Iš-
saugojau tik vieną – „Mokslas ir visata“ buvo 
pirmoji mano perskaityta knyga. Naktimis 
brolis prabusdavo nuo savo paties šniokšti-
mo, o tada pradėdavo dusti. Tai nebuvo nauja, 
nes apie Edžio alergiją dulkių erkutėms jau ži-
nojome. Tačiau dabar mama, įprastai pirmiau-
sia besikreipdavusi į alternatyvios medicinos 
ekspertus, dvasinius vedlius bei būrėjas, nak-
timis jiems negalėdavo prisiskambinti, todėl 
pradėjo kviesti greitąją. Tais metais Edžiui su-
ėjo keturiolika, ir viskas pasikeitė – jo balsas 
staiga mutavo, pasidarė vyriškai žemas kaip 
tėčio, o žvilgsnyje vis dažniau plykstelėdavo 
kažkas nepažinto ir velniško, tarsi brolis aki-
mis nurenginėtų ne tik savo klasiokes ar mūsų 
kieme pasirodančias mergaites, bet ir mane, 
mamą, tėtį, senelius, dėdę – visus iš eilės. Tie-
sa, negaliu pasakyti, ar taip iš tikrųjų buvo, 
nes tai man patiko įsivaizduoti žmones nuo-
gus arba labiau pažeidžiamus. Tačiau lig tol jo 
samanų spalvos akys išsiskyrė savo tamsiais 
taškeliais, o dabar tie taškai priminė aštrius 
juoduosius pipirus.

Ligoninėje paaiškėjo, kad Edžio plaučiuose 
kaupiasi vanduo. Dabar jau žinau, jog tai buvo 
ilgalaikė mūsų gyvenimo sergančio pasta-
to sindromu apsikrėtusiame name pasekmė. 
Pelėsis, savo raštais pranokdavęs net naujų 
tapetų geometriją, buvo šaltas ir šlapias, o 
tą žiemą negailestingai apie save priminda-
vo kapsėdamas nuo lubų ir tėkšdamasis ant 
grindų. Drėgmė smelkėsi visur  – iš vakaro 
kup rinę užpildžiusi vadovėliais ir sąsiuviniais, 
rytais mokykloje juos rasdavau išsiliejusiu ra-
šalu. Dėmės sąsiuviniuose priminė Roršacho 
testus su skirtingomis to paties vaizdo vari-
acijomis, kurių psichodelinė grafika iš pus-
lapių žvelgdavo grėsmingais savo portretais. 
Tačiau grėsmė buvo susijusi ne su žinojimu, 
kad tikrindama namų darbus mokytoja ir vėl 
apkaltins išsisukinėjimu, o su brolio liga, kas-
dien sekiojusia įkandin, prasiskverbiančia pro 
siauriausius plyšius ir tarpus. Anksčiau ser-
gančio pastato sindromą pavykdavo pamiršti 

palikus namus, o dabar net nutolusi nuo jų ju-
tau, kaip pastatas vėl mane susigrąžina, tarsi 
ne jis man, bet aš jam būčiau skolinga. Skolą 
mokėdavau po pamokų, kai iš naujo tekdavo 
atsakinėti į tuos pačius vadovėlių klausimus, 
į kuriuos jau buvau atsakiusi iš vakaro. Kokia 
pagrindinė teksto mintis? Ką autorius norėjo pa-
sakyti? Nurodykite metaforas ir paaiškinkite jų 
reikšmę,  – mokytoja iš savo stalčiaus trauk-
davo vieną iš begalybės tuščių baltų lapų su 
linijomis, tarsi jame laikytų ne mūsų mėlynu 
rašalu suraitytus rašinius, bet ištisą sulamdy-
to popieriaus jūrą, kurią nematomomis žirklė-
mis karpytų į lygias dalis. 

Mama priešais langą virtuvėje parodė Edžio 
plaučių rentgeno nuotrauką  – pažeistos jų 
vietos buvo pilkšvos ir priminė medvilnės 
žiedus. Jų parduotuvėse atsirasdavo prieš 
Kalėdas, kurias šiemet šventėme papuošę 
ne eglutę, o vieną iš sode augančių kadagių. 
Dabar beliko laukti močiutės Martos gimta-
dienio, kuriam ruoštis ji pradėdavo prieš gerą 
savaitę. Tačiau tais metais labiausia laukėme 
brolio pasveikimo, nors sirgdamas Edis atro-
dė gyvybingesnis. Kartais svarstydavau, ar tai 
apskritai liga – dusulio priepuoliai dažniau-
siai pasireikšdavo ramybės būsenoje ir jam 
miegant. Gydytojai skyrė specialius vaistus, 
rekomendavo deguonies kaukes bei halote-
rapiją, tačiau mama labiau pasitikėjo alter-
natyviosios medicinos šalininkais, patarusiais 
Edžiui pradėti groti pučiamuoju instrumentu, 
kad plaučiai kartu su išpučiamu oru pašalintų 
ir vandenį. Šis gydymo būdas visiems, išskyrus 
muzikos mokyklos direktorių, atrodė logiš-
kas. Direktorių tėvams teko įtikinėti ne vien 
žodžiais, girdėtų rekomendacijų įrodymais, 
rentgeno nuotraukomis, bet ir kontrabandi-
nio alkoholio buteliais. Pastarieji suveikė taip 
pat gerai kaip svaiginantis beveik šimtapro-
centinio spirito lašas – giminaičio dirigento 
Herberto paminėjimas ir pažadas: grįžęs iš 
Amerikos, muzikos mokykloje jis surengs sim-
foninio orkestro koncertą. Direktorius sutiko 
Edį įtraukti į mokinių sąrašą, nors keturiolikos 
pradėti mokytis groti buvo per vėlu. Visų pir-
ma, tai reiškė, kad muzikos mokyklos brolis nė 
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nebaigs, nes lankyti ją buvo privaloma aštuo-
nerius metus. Galų gale, ir pats Edis nerodė 
ypatingo noro nei mokytis, nei groti, nes laiką 
mieliau leisdavo kompiuterinėje. Vieną tokių 
vakarų rožinis, beveik kramtomosios gumos 
spalvos solfedžio mokytojos automobilis su-
stojo prie mūsų namo. 

Pro laikraščiais su reklaminėmis akcijomis ka-
lėdinėms girliandoms ir senais žurnalais su 
politikais apkamšytą lango stiklą girdėjau ar-
tėjančius mokytojos žingsnius. Aukštakulniai 
sumindė purviną sniegą, kurį ji įtrynė į mūsų 
durų kilimėlį, ir moteris pasibeldė. Mama nu-
skubėjo jos įleisti. Tokių netikėtų vizitų metu 
mama virtuvėje pradėdavo desperatiškai vir-
ti kavą. Juodos dulkės nusėsdavo ant spinte-
lių, tarsi būtų sutvertos visai ne iš kavos, bet 
iš artėjančios nakties atplaišų. Suvokusi, kad 
vaišinti nėra kuo, mama trikampių sumušti-
nių keptuvėje suspaudė dvi obuolių džemu 
perteptas batono riekes. Tėtis nutildė įpras-
tai nuolatos riaumojantį televizoriaus žvėrį ir 
viešniai pasiūlė likerio. Jai atsisakius, nepra-
leido progos išgerti pats. Norėdama išvengti 
nesusipratimų, mama tąkart likerį delikačiai 
paslėpė po kriaukle, kur stovėjo kiti tušti bu-
teliai su spalvotomis etiketėmis. Mokytoja iš 
pradžių tylėjo ir žiūrėjo, kaip mama vieną po 
kito iš keptuvės traukia sumuštinius, kaip dali-
ja juos į trikampius ir verdančiu vandeniu už-
pila kavą, o aš sprendžiau matematikos lygtis, 
tuo metu atrodžiusias kur kas paprastesnes už 
tas, kurias tenka narplioti kasdienybėje.

Mačiau, kaip mokytoja ruošiasi, kaip ilgai kau-
piasi, kol galiausiai pasako, jog Edis nesirodo 
solfedžio pamokose, todėl ji negalės išvesti 
teigiamo pažymio. Mama iš pradžių tik išrau-
dusi skėsčiojo rankomis, bandydama jai pri-
minti, kad susitarimas buvo visai kitoks, kad 
ir tas fagotas Edžiui yra ne muzikos instru-
mentas, bet gydymo būdas. Mokytoja kelis-
syk pakartojo suvokianti Edžio ligą ir neno-
rinti vaiko pernelyg spausti, tačiau solfedžio 
egzaminą, kaip ir visus kitus, laikyti vis tiek 
teks. Dauguma praleidinėja tas jūsų pamokas, 
pas visų tėvus taip ir važinėjat po darbo? – iš 
pradžių pritariamai linksėjęs, tėtis pasistengė 
užduoti kuo kvailesnį klausimą. Mokytojai su-
trikus, jis tai įjungdavo, tai vėl išjungdavo urz-
giantį televizorių, kuriame keitėsi reklamos. 
Neištvėręs įtampos, galiausiai ir vėl išsitraukė 
tą patį likerio butelį, o mama jo nebestabdė, 

tik atsiprašinėjo mokytojos. Negalėjau patikė-
ti, kad to vakaro metu buvo rastas vieninte-
lis sprendimas – net kiekvieną lygtį išspręs-
ti galima keliais skirtingais būdais. Solfedžio 
egzaminą turėsiu išlaikyti už brolį. Sunku 
nebus, mokyklą jau pabaigei, – pasakė mama. 
Vieni pliusai, pasikartosi programą,  – pritarė 
mokytoja.

Nesuvokiau, kaip ji sutiko su tokiu apgailėti-
nu girtėjančio tėčio pasiūlymu. Dabar Edžiui 
užteks pamokoje pasirodyti kartą per savaitę, 
o vėliau už jį egzaminą išlaikysiu aš. Nirtau 
iš pykčio broliui ir tėvams, kurie nenutuokė, 
kad mano mintyse visos pasaulio penklinės 
ką tik išsikreipė, o natos pažiro kaip kava ant 
virtuvinės spintelės. Dabar bet kokią muziką, 
solfedžio pamokas su C-dur ir a-moll gamo-
mis, su arpeggio ir scherzo išstūmė už visus iš-
laikytus egzaminus labiau jaudinantys vaizdi-
niai, kaip lėtu adagio ritmu susprogdinu rožinį 
mokytojos automobilio burbulą, kaip klasėje 
spragsint metronomui lipni guma subliūkšta 
į jos laku standžiai supurkštus plaukus, o virš 
lentos pakabintas  mylimiausiasis mokytojos 
Rachmaninovas nuo jos klyksmo sudūžta už 
įrėminto savo stiklo. 

Mokytoja neužsibuvo, pabaigusi trikampį su 
obuolienės įdaru, vienu judesiu per petį per-
simetė savo rankinę – ant plaštakos išsišovu-
sios gyslos priminė apie graudų jos amžių – ir 
išėjo. Kurį laiką virtuvėje tvyrojo tyla. Skaičia-
vau, kiek kartų pasisuka laikrodžio rodyklės, 
pranešdamos apie artėjančią naktį, girdėjau, 
kaip už lango sūkuriuoja vėjas, kuris tokio-
se scenose tiesiog privalomas, ir tramdžiau 
įsiūčio ašaras. Neapsiverkti prie tėvų buvo 
didžiausias mano laimėjimas, kaip ir tyla per 
septyniolika metų tapo svarbiausia kiekvieno 
konflikto pergale. Sustingti ir virsti pelėsiu 
tvoskiančia siena, į kurią teptis rankas šlykš-
tu būtų net tėvams, buvau išmokusi neprie-
kaištingai, tačiau tą vakarą pradėjau trupė-
ti – galų gale, ir menamo tvirtumo pavyzdys 
tebuvo mūsų namas, kurio tinkas negailestin-
gai skilo ir biro ant šaligatvio. Galiausiai tėtis 
tiesiog atsiduso, mama plovė kavos puode-
lius, kartodama pizdec, tarsi tai būtų ne žodis, 
bet medinės lazdelės sukeliamas skambesys, 
atsimušantis nuo būgno bei metalinės lėkš-
tės. Piz-dec, piz-dec, piz-dec plakėsi tarp ke-
turių virtuvės sienų, o kambaryje pasirodžius 
grįžusiam Edžiui jau turėjome visą kvartetą. 

Mama paprašė prisėsti, užkaitė dar vandens 
ir pasiūlė sumuštinių, tėtis pagarsino „Pano-
ramą“, kurios pranešėjas perspėjo apie artė-
jančias šalčiausias sezono naktis. Žiūrėjau į 
nebaigtas spręsti lygtis, galvodama, kad ry-
toj pat nueisiu į vaistinę ir gausiu nuodingų, 
bet gliukozės cukrumi padengtų tablečių, o 
tada priversiu Edį išnykti, taip, kaip dabar ne 
nuo drėgmės ir ne nuo pelėsio, bet nuo mano 
ašarų sąsiuvinyje išsiliejo ir pranyko skaičiai, 
pliusai bei minusai.

Mama tai pastebėjusi liepė nežliumbti, nes 
niekas nemirė. Tada atsistojau, persisvėriau per 
stalą, pasiekiau televizoriaus pultelį ir išjun-
giau „Panoramą“. Tėtis užvertė akis ir pažvel-
gė gero nežadančiu žvilgsniu. Edis paklausė, 
kas vyksta. Mama jam švelniai paaiškino, kad 
neseniai čia buvo solfedžio mokytoja, kad jie 
žino apie praleistas pamokas, tačiau jis gali 
nesijaudinti, nes svarbiausia bent kartą per 
savaitę pasirodyti pamokoje, o aš viską pada-
rysiu už jį. Neištvėrusi šokau ant brolio, atsi-
lošusio į nežinia kurį dešimtmetį skaičiuojan-
čios kėdės atkaltę. Užvirtau ant jo kaip sunkus 
kontrabosas, į veidą tėškiau ant spintelės li-
kusį kavos pakelį, jau atšalusius sumuštinius, 
kurie žnektelėdami ant Edžio skruostų tikrai 
nepriminė metalinio trikampio garso, nes 
apskritai prarado formą. Sumuštiniai išsižio-
jo ir išsitaškė visu obuolių įdaru. Edis gynė-
si rėkdamas, kai nuo obuolienės sulipusiais 
pirštais viena ranka įsikibau į jo plaukus, o 
kita smūgiavau į krūtinę, tikėdamasi pažeisti 
plaučius. Mama puolė mus skirti, tėtis stvėrė 
prailgintuvą ir jo laidu tvojo man per nuga-
rą. Nutvilkyta žaibiško skausmo, pasitraukiau 
nuo Edžio, kuris, kaip ir reikėjo tikėtis, pradė-
jo kosėti, o paskui dusti. Mama atnešė vieną 
iš nesuskaičiuojamos daugybės jo deguonies 
flakonėlių ir purškė tiesiai į gerklę, tėčiui nu-
rodžiusi užsiimti manimi. Tėtis taip ir padarė – 
stvėrė mane už alkūnės ir nutempė į kambarį. 
Girdėjau, kaip Edis, tas persprogęs dūdmaišis, 
bando įkvėpti, kaip mama kartoja savo įgri-
susią viskas bus gerai mantrą, sumišusią su 
sveikata svarbiau už egzaminus, brolis šniokštė 
ir gargaliavo, virtęs tiek miesto švenčių metu 
muzikantams verdamu viralu, tiek nevykusiu 
muzikantu, o tėtis nutrenkė mane ant lovos 
ir šaukė. Proto neturi šitaip elgtis, proto neturi, 
mokėdama tą šūdiną solfedį ir negalėdama pa-
sistengti dėl brolio, kuriam kiekviena diena gali 
būti paskutinė! Jis kartojo, kad neturiu proto, 

kol tylėjau, kartojo, kad neturiu proto, kol aš 
ir vėl apsiverkiau, kartojo, kad neturiu proto, 
kai mane tildė ir grasino viską atimti arba 
uždrausti. 

Tarsi šiuose namuose būtų bent vienas man 
priklausęs daiktas ar neuždraustas jausmas, o 
rytoj pusryčiams netektų valgyti tų pačių su-
maitotų sumuštinių be įdaro. Tarsi trikampė jų 
forma, kaip ir besąlygiška tėvų meilė, nebū-
tų suirusi man tarp pirštų. Mūsų kvartetas dar 
niekada negrojo taip darniai.

●

Močiutė Marta ant milžiniško stalo vaistinės 
laboratorijoje dėliojo mėgintuvėlius ir pilstė 
skaidrų skystį, o aš laukiau, kol ji bent trum-
pam išeis iš kabineto. Šešeri metai – tiek jai 
prireikė apie sraiges sužinoti daugiau, nei iki 
tol žinojo ne tik mūsų miesto, bet ir didmies-
čių farmacininkės bei chemikai. Kai prieš tiek 
laiko jai atnešiau keletą sraigių, palengvinu-
sių mano žuvies ligos sukeltą galvos niežulį ir 
pleiskanojimą, močiutė užsidėjo akinius, vie-
ną iš moliuskų pakišo po didinamuoju stiklu 
ir tyrinėjo jo glitų raukšlėtą kūną. Ant Martos 
delno tviskėjo slidi suputojusių sraigių glei-
vių palikta dėmė, ir tai buvo akimirka, mažytė 
kaip titnago akmenukas, įskėlęs žiežirbą, dar 
ryškesniu spindesiu nušvietusią jos gyvenimą. 

Dabar apžiūrinėjau stiklines laboratorijos 
lentynas bei stalus su ištraukiamais stalčiais, 
kuriuose standžiai supakuoti gulėjo ryškiai 
geltoni vitaminų C žirneliai, iš įvairiaspalvių 
miltelių tarsi mažytės smėlio karjerų kopijos 
supilti gliukozės ir kitų gydomųjų medžia-
gų kalnai, perregimi buteliukai su virpančio 
vandens lašais, ištirpinusiais sprendimus bei 
variantus, galėjusius užtikrinti visišką Edžio 
pasveikimą arba staigią jo mirtį. Taip ir neiš-
drįsau nieko paliesti. Nesiryžau brolio nunuo-
dyti, o iš vaistinės išėjusi į gatvę dar kurį laiką 
pro stiklines pastato konstrukcijas stebėjau 
susikaupusią močiutę, kaip visada mane išly-
dėjusią su gliukozės milteliais, supakuotais į 
sviestinio popieriaus skiauteles. 

Šiuos miltelius jau kurį laiką pardavinėjau 
vaikinams iš proftechninės mokyklos, sa-
kydama, kad tai amfetaminas. Dauguma jų 
jau turėjo vairuotojo pažymėjimus, tad savo 

automobiliais tamsintais galiniais stiklais pri-
važiuodavo prie mokyklos ir laukdavo manęs 
pamokoms pasibaigus. Proftechninės bernai 
mokėsi virinti, instaliuoti elektros laidus, o 
sužinoję, kaip veikia vandens čiaupai, galėda-
vo užtaisyti skyles vamzdžiuose ir užsidirbti 
madingiems sėdynių apmušalams, automo-
bilių magnetoloms bei benzinui. Iš pradžių 
jie nuoširdžiai tikėjo, kad narkotikai veikia, 
o vėliau turbūt tapo priklausomi nuo gliuko-
zės. Ant kieto vadovėlio paviršiaus pažerdavo 
miltelius, banko kortelėmis sustumdavo juos 
į vientisą liniją, vieną nosies šnervę užspau-
dę pirštu, kita sutraukdavo gliukozės gyvatę, 
užsikosėdavo ir užvesdavo automobilio va-
riklį. Ant galinės sėdynės stebėdavau juos ir 
visą už tamsinto stiklo įkalintą išorinį pasaulį, 
tarsi maža dirbtinė naktis ramindama glamo-
nėtų vėsiais savo delnais, prisigėrusiais sals-
vo sakų, vanilės ir pušų aromato, suspausto į 
tamsžalį eglutės formos „Wunder-Baum“ oro 
gaiviklį, siūbuojantį ant priekinio veidrodėlio. 
Į magnetolą įsliuogdavo kasetė, ir kilometras 
po kilometro, gatvė po gatvės, kvartalas po 
kvartalo miegamieji užmiesčio rajonai prisi-
artindavo, prabudinti į gabalus erdvę pjaus-
tančios elektroninės muzikos. 

Tą vakarą važiavome toliau nei įprasta, vai-
ruotojas spaudė greičio pedalą, tarsi turėtų 
įgyvendinti svarbiausią gyvenime jam patikė-
tą misiją, o šalia jo sėdintis draugas ant va-
dovėlio paviršiaus vis tiesė baltas gliukozės 
gyvates, tamsoje primenančias užpustytas 
magistrales dulkančiame kelių žemėlapyje. 
Pasiekėme miškingo kelio ruožą, nutvieksti 
tolimųjų šviesų vienas po kito niro trikam-
piai kelio ženklai su elniais, aptvertais raudo-
nomis linijomis, ir aš supratau, kad kelionės 
tikslas išties yra, kad nenumaldomai prie jo 
artėjame. Prisiminiau niekada taip ir nepa-
klaususi tų vaikinų vardų, o jie taip pat nesi-
domėjo manąja tapatybe. Tačiau jų rankoms 
tiesiant šiltus sulamdytus banknotus už mil-
telius automobilyje sklandydavo pasitikėjimo 
nuotaika, vidun įskridusi kaip laimę nešantis 
naktinis drugys, besiplakantis į šešis mašinos 
langus. Dabar iš durelėse įtaisytų kolonėlių 
skverbėsi vokiškus burtažodžius šnibždantis 
Falco balsas, peraugantis į gerai pažįstamus 
priedainius, kuriuos įsivaizdavau mokanti 
mintinai, nors ši kalba man buvo tokia pat 
svetima kaip ir vaikinų iš proftechninės kom-
panija. Kaskart išgirdusi Falco prisimindavau, 

kad jis, kaip ir princesė Diana, žuvo autoava-
rijoje. Princesė mirė paskutinę 97-ųjų vasaros 
naktį, tarsi jos gyvenimo pabaiga būtų nulė-
musi rudens pradžią, o Falco – 98-ųjų vasarį, 
likus porai savaičių iki savo gimtadienio. Įsi-
vaizdavau, kaip vienoje iš daugybės nesuskai-
čiuojamų realybių susitinka autokatastrofose 
žuvusios garsenybės, kaip jos tiesiai iš juodų 
tunelių įžengia į didžiulę teatro sceną ir lei-
džia savo žaizdoms sugyti kaitinančių rampų 
šviesoje. Nuo tos apšviestos scenos jie žvelgia 
į susirinkusius žiūrovus ir pasakoja, ką patyrė 
gyvendami anapus šios realybės  – princesė 
prisipažįsta slapta visą laiką nekentusi Čarl-
zo, nuolat rezgusi ištrūkimo iš karališkosios 
šeimos planus, o Falco atskleidžia, ką iš tiesų 
reiškė dainos „Rock me Amadeus“ žodžiai Er 
hatte Schulden, denn er trank, / Doch ihn lieb-
ten alle Frauen. Po šios išpažinties pasigirsta 
griausminga būgnų įžanga, į ją įsivelia erdvę 
gręžiantis smuikų bei violončelių triukšmas, o 
tada pamažu, vienas po kito, prisijungia visa 
galybė dūzgiančių, vibruojančių, plazdančių ir 
ore vilnijančių instrumentų garsų, sklindan-
čių iš juodos orkestro duobės. Visi muzikantai, 
kaip ir nuo scenos žvelgiantys Alberas Kamiu, 
Džeimsas Dynas, Greis Keli bei kitos garseny-
bės, yra žuvę avarijose. Jų automobiliai taip ir 
liko apsemti dumblino pelkynų vandens, nu-
čiuožus nuo stataus skardžio, buvo palikti su-
pleškėti, kol galutinai užgeso vėjo pustomos 
pliušinių sėdynių draiskanos, po sprogimo at-
sitrenkus į storakamienes liepas, arba palik-
ti šalikelėje atlapomis durelėmis, sueižėjusiu 
priekiniu stiklu, įsirėžus į priekyje netikėtai 
išnirusius metalinius tolimųjų reisų vilkikų 
korpusus. 

Kiekvienas žuvęs muzikantas į pomirtinę or-
kestro duobę patenka su savo aplamdytais 
instrumentais, tais amžinais kelionių palydo-
vais, įsitaisiusiais ant galinių automobilių sė-
dynių. Smuikininkai būna taip suaugę su savo 
smuikais, kad jų kraujas teka ne venomis, bet 
šių stygomis. Trimitininkai metų metus kon-
certuodami spėja susilieti su savo instrumen-
tais, ir viena jų ranka dabar žvilga auksiniu 
žalvariu, o akordeonininkai kvėpuoja visai ne 
plaučiais, bet akordeonų dumplėmis. Vienin-
teliai pianistai į šią duobę keliauja be sėdy-
nėse neišsitenkančių fortepijonų – galvojau, – 
nes jei pragaras iš tiesų egzistuoja, tai čia net 
baigęs muzikos mokyklą ir toliau privalai juo 
groti. 

proza
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Netrukus supratau, kad vairuotojas greitį di-
dino ne atsitiktinai ir visai ne paveiktas karšt-
ligišką, pavojingą ekstazę sukėlusios Falco 
dainos, kuri su paskutiniuoju muzikanto albu-
mu pasirodė prabėgus trims savaitėms po jo 
mirties. Kai kurie spėliojo, ar iš tiesų atlikėjas 
žuvo per nelaimingą atsitiktinumą, ir neatme-
tė savižudybės galimybės. Tačiau atsitiktinu-
mai tik dedasi atsitiktiniais, ypač tada, kai tiki 
pasaulio tau siunčiamais ženklais bei signa-
lais, kai žinai, jog visi greitkeliai ir autostrados 
susikerta, net jei bandytum to išvengti ir ty-
čia važinėtum atokiais aplinkkeliais. Įsukome 
į priešingą eismo juostą, vairuotojo draugas 
prisidegė storą cigarą, kuris nederėjo nei su 
skambančia muzika, nei su nudrengtu auto-
mobilio interjeru, išklotu naujais, tačiau jau 
nusitrinti spėjusiais dirbtinės odos sėdynių 
apmušalais. Cigaras liepsnojo kaip mažytis 
kunkuliuojantis iš žurnalo apie gamtą iškirp-
tas ugnikalnis, kurio nuotrauka ką tik buvo 
įklijuota į keistą mūsų scenos koliažą, o vai-
ruotojas azartiškai paprašė dar kartą atsukti 
tą pačią dainą. Kelias sekundes salone tvyro-
jo sunki kaip benzino kvapas tyla, ir aš pirmą 
kartą suvokiau, kad dirbtinė naktis gali užsi-
tęsti ilgiau, nei planuota, kur kas ilgiau, nei 
spėsiu sugalvoti pasiteisinimą, kodėl taip vė-
lai grįžau namo. 

Out of the dark / Hörst du die Stimme, die dir 
sagt pergalingai kartojosi, o iš tamsa mirgu-
liuojančios, vos nutuokiamos, tik nujaučiamos 
miško tankmės iššoko elnias. Vienas, antras, 
trečias, ketvirtas. Penktas. Vairuotojas nespėjo 
jų pervažiuoti, nors to siekė, ir supratau, kad 
svarbiausia jam patikėta misija, į kurią taip at-
kakliai keliavome, už nugarų palikę visą mies-
tą su įmigusiais jo rajonais, yra nesuvokiama, 
daugybę kartų juodesnė už tamsintus galinius 
automobilio langus ir slaptesnė už atmosferą, 
įsivyraujančią vos klestelėjus ant glotniu der-
matinu aptrauktų sėdynių. Dabar vairuotojas 
sustabdė automobilį ir išlipo. Vieno iš ben-
drakeleivių dantyse tebesmilko rusvas storas 
cigaras, o aš stebėjau juos pro stiklą. Mačiau, 
kaip įsijungia žibintuvėlių šviesos, girdėjau, 
kaip atsidaro bagažinė ir iš jos kažkas trau-
kiama lauk. Vaikinų iš proftechninės žingsnius 
akimis nusekiau į miško tankmę – jų rankos 
tviskėjo, tarsi būtų virtusios trimitais, ir jie 
būtų pasirengę žengti tiesiai į orkestro duo-
bę. Vis dėlto prietemoje švysčiojo ne muziki-
niai instrumentai, kurių jie tikriausiai niekada 

nebuvo lietę, o metaliniai medžioklinių šau-
tuvų galai. Vis dar grojo ta pati Falco daina, ir 
aiškiai pamačiau, kaip ant kelio priešais stovi 
banda elnių. Jaunikliai buvo tokie mažyčiai, 
kad dar be ragų. Nustėrusi spoksojau į juos 
kaip į kažką, kas pasirodo kartą gyvenime: 
sustingusi, tarsi ne žmonės jiems, bet elniai 
mums galėtų kelti grėsmę. Šūviai pasigirdo iš 
dešinės, o žingsniai artėjo iš už nugaros, to-
dėl ne iš karto supratau. Tačiau pamačiau – 
vienas iš jauniklių krito ant asfalto. Be garso, 
be menkiausio žmonėms būdingo atodūsio 
ar riksmo. Girdėjau tik mūsų trijulę dar vie-
nu kvartetu pavertusį Falco, tik Muss ich denn 
sterben / Um zu leben, tik viską užgožusius nuo 
gliukozės apsinešusių vaikinų šūksnius. Jie ir 
vėl atvėrė bagažinę, ir automobilio salone da-
bar galėjai aiškiai užuosti geležimi tvoskiantį 
mirties kvapą, kurio nebūtų užmaskavęs joks 
orkestras, nes tokio kvapo numalšinti nepa-
jėgios net audringiausios simfonijos. Uždarę 
bagažinę, jie ir vėl įsitaisė savo vietose. Vai-
ruotojas skardžiai juokėsi, turbūt iki šiol gal-
vodamas Dievaži, amfa yra amfa, o jo draugas 
iš naujo prisidegė užgesti spėjusį cigarą. Elnių 
banda išsilakstė, tarsi visus atgal būtų įtrau-
kusi įsimagnetinusi miško pelkė, tačiau jų 
motina liko gulėti ten, kur žėrėjo jos mažylio 
kraujo palikta dėmė. Automobilis buvo užves-
tas vienu judesiu, spragtelėjęs variklis įšilo ir 
įsibėgėjo. Patelės pervažiavimui reikėjo di-
desnio greičio, todėl pirmiausia pajudėjome 
atgal, tarsi gatvė norėtų mus iš savęs išstumti, 
o įsibėgėję akimirksniu trenkėmės į nesiprie-
šinančią elnę. Priekinio lango stiklas sutrupė-
jo, bet liko nesudužęs, tarsi „Wunder-Baum“ 
eglutė būtų ne paprastas gaiviklis, o talisma-
nas. Lemiamą sekundę Falco jau buvo nutilęs, 
proftechninės bernai išlipo. Jie nutempė gy-
vūną nuo kelio, suirzę įnirtingai grūdo sugle-
busį jo kūną į bagažinę, kurioje gulėjo beragis 
patelės jauniklis, ir jau nutuokiau, kad po to 
dar ilgai bandysiu save įtikinti, jog buvo prie-
šingai. Sakysiu sau, kad su vaikinais iš prof-
techninės mane siejo tik milteliai. Tik „Out 
of the Dark“, tik įkaitęs automobilio variklis. 
Tik girgždančia dirbtine oda aptraukta galinė 
sėdynė prietemoje. Tačiau iš tikrųjų žinosiu – 
slapta ir aš geidžiau elnių mirties. Buvau dė-
kinga įspėjamiesiems kelio ženklams, dulkė-
toms pervažoms, šoniniam vėjui, stačioms ir 
staigioms nuokalnėms. Žvyrui, tiltams, lygia-
reikšmėms sankirtoms, šviesoforams ir krin-
tantiems akmenims. Visiems kelio vingiams 

ir dviratininkams, išnyrantiems netikėtuose 
posūkiuose. Pavojingiems ruožams ir saugos 
diržams. Operatorėms, dirbančioms visą parą 
veikiančiose degalinėse. Benzino kvapui ir 
nuovargiui, garstyčių aštrumui prancūziškuo-
se dešrainiuose ir putojančiam limonadui iš 
pirštus įpjauti galinčių metalinių skardinių, 
pokštelėjusių automobilyje mums grįžtant po 
sėkmingo elnienos pardavimo prabangiam 
dviaukščiam restoranui, kuris tamsoje priminė 
milžinišką jūros pabaisą stikliniu pilvu. Prof-
techninės vaikinams velkant elnių kūnus link 
pastato, iš arčiau pamačiau to pilvo turinį – 
skrandyje besivirškinančius kaktusų spyglius, 
vėduoklinių palmių lapus ir apelsinmedžių 
vaisius iš oranžerijos; vijokliais apaugusius 
inkstus bei pulsuojančią šlapimo pūslę, ku-
rioje plaukiojo dekoratyvinės žuvelės iš res-
torano viduje įrengtų baseinų ir trykštančių 
fontanų. 

Važiuojant atgal bandysiu save įtikinti, kad 
viską netrukus pamiršiu, išstumsiu kaip piani-
ną iš svetainės, net jei prisiminimų svoris būtų 
už jį didesnis. Tačiau jau žinojau, kad daugybę 
kartų mintimis atkursiu šią užmaršties naktį, 
juodu greitkelio asfaltu pradanginusią kelio 
susiaurėjimus ir eismo krypčių išsiskyrimus. 
Kažkur ten, šiek tiek toliau, už dar vienos san-
kryžos, pasieksime galutinį kelionės tikslą. O 
po to prasidės rytas, dvelkiantis vėsiu kondi-
cionieriaus oru, visa sugėrusia „Wunder-Baum“ 
eglute ir pavojingu, bet tik dar labiau jaudi-
nančiu suvokimu. Stiklinis žiemos sodas su 
restoranu lauks manęs sugrįžtant. Kol važiuo-
ji, kelias negali baigtis. 

Publikaciją remia Lietuvos kultūros taryba

Daugelis homosapiensų išdidžiai mano, kad muzika skirta tik jų 
sieloms, ausims ar kojoms, tačiau ji veikia ne tik žmones, bet ir 
visą gyvąją gamtą. Bet kuris floristas ar paprastas gėlių augin-
tojas patvirtins, jog dauguma augalų linksta ton pusėn, iš kurios 
sklinda ne tik šviesa ar šiluma, bet ir „pamėgti“ garsai; senovė-
je baltai giedodavo medžiams ir t. t. Dar akivaizdžiau į muziką 
reaguoja gyvūnijos atstovai. Apie tai – truputį vėliau, o dabar, 
tikiuosi, daugeliui kiek netikėta žinia.

Neseniai Šveicarijoje nutarta ištirti, ar nokinant sūrį skambanti 
muzika atsiliepia jo skoniui. Sūrininkas Beatas Wampfleris inici-
javo įdomų garso ir gastronomijos eksperimentą, kurio tikslas – 
išsiaiškinti, kokią įtaką šiam maisto produktui daro skirtingi mu-
zikos žanrai. Jis nori įrodyti, kad bakterijas, atsakingas už sūrio 
skonio susidarymą, veikia ne tik drėgmė, temperatūra bei mais-
tinės medžiagos, bet ir įvairūs garsai. Šešis mėnesius aštuonios 
ementalio sūrio galvos buvo nokinamos skambant skirtingoms 
melodijoms. Kiekvienai jų buvo priskirtas vis kitas žanras – nuo 
roko ir techno iki klasikinių W. A. Mozarto opusų.

Preliminarius tyrimų rezultatus apibendrino Berno menų univer-
siteto Muzikos fakulteto prodekanas Peteris Krautas. Verdiktas 
buvo kiek netikėtas – švelniausią skonį sūriui suteikė hiphopas 
(„A Tribe Called Quest“ daina „Jazz (We’ve Got)“). Anot P.  Krau-
to, tai dar nėra eksperimento pabaiga. Tyrėjai planuoja atlikti 
cheminę sūrių analizę, siekdami išsiaiškinti, ar jų sudėtį tikrai 
lėmė muzika. O štai garsusis „Džiugas“ brandinamas skambant 
M.  K.  Čiurlionio kūriniams... Kaip bebūtų, galutines išvadas iš-
girsime iš sonochemijos – mokslo srities, tiriančios garso ban-
gų poveikį skysčiams, – specialistų. Jau įrodyta, kad cheminės 
reakcijos metu garso bangos gali skysčius suspausti ir išplėsti. 
Būdamas nematoma banga, garsas gali judėti per kietą kūną, 
pavyzdžiui, sūrį, sukurdamas burbulus, o šie burbulai vėliau gali 
pakeisti sūrio chemiją, nes jie plečiasi, susiduria, jungiasi arba 
nyksta.

Muzikai slėpiningai pavaldi dauguma gyvūnijos pasaulio atsto-
vų. Senovės mitai pasakoja apie delfinų jautrumą švelniems jos 
garsams. Pastarųjų metų tyrimai patvirtino, jog šie žinduoliai iš 
tikro jautrūs muzikai. Ne kartą pastebėta, kad jie linkę jūroje ly-
dėti laivus, iš kurių sklinda melodingi garsai. Aštuntajame XX a. 
dešimtmetyje grupė Australijos mokslininkų pranešė Ramiojo 
vandenyno pietrytinėje dalyje vykdytų bandymų rezultatus. Ana-
lizuotas ryklių elgesys, kad būtų galima parengti priemones, ap-
saugančias nuo jų grobuoniškų puldinėjimų šio žemyno paplū-
dimiuose. Paaiškėjo, jog nuleidus specialų įrenginį, kuris skleidė 
malonią, melodingą muziką, rykliai taikiai susitelkdavo aplink 
garso šaltinį. Staiga įjungus veržlaus ritmo, šaižią melodiją, 

grobuonys sprukdavo į šalis, tarsi po vandeniu būtų paleistas 
stiprus suslėgto oro srautas.

Dar XIX  a. pradžioje prancūzų mokslininkai kaupė įvairiausius 
faktus apie galingą muzikos poveikį gamtai. Teigta, jog fleitų ar 
paprastų dūdelių garsais galima numalšinti vilkų įtūžį (minimas 
ir Pitagoras, kuris pūsdamas fleitą tramdė grobuonis). Esą gita-
ros skambesys pakeri gulbes, o varpelių žvangėjimu ilgame ir 
varginančiame kelyje paraginami kupranugariai. Beje, melždami 
kupranugares klajokliai beduinai visuomet dainuoja specialias 
senovines dainas, kad primelžtų daugiau pieno. Arabų raiteliai 
moka senolių dainų, padedančių suvaldyti narčius žirgus. Toli 
nesidairant, net ir lietuviai ūkininkai puikiai žino, jog tyli muzika 
paukštidėse didina vištų prieauglį ir dėslumą. 

O štai 2016 m. Filipinuose tirta, kaip skirtingos muzikos rūšys 
veikia japoniškų putpelių elgesį, auginimo rezultatus, kiaušinių 
kokybę. 165 paukščiukams, išskirtiems į 5 grupes, keturis mėne-
sius kasdien po 12 valandų teko būti skirtingos muzikos aplin-
koje. Analizė atskleidė, kad skambant klasikai putpelės pasiekė 
didesnį galutinį kūno svorį, o jų kiaušinių kokybė taip pat buvo 
aukštesnė.

Šiame kontekste prisiminiau nuotykį iš studijų universitete lai-
kų. Kiekvieną rudenį pirmakursius išveždavo į kolūkius „kovai“ 
su derliumi. Tais metais rugsėjis buvo itin šiltas, vasariškas. Su 
savim turėjau gitarą, susiradau jaukią, nuošalią vietelę prie upe-
liūkščio, tad kiekvieną vakarą po dienos darbų kelioms valandė-
lėms ateidavau pasigroti. Kitame krante būriuodavosi pulkelis 
kalakučių. Vos pradėjęs derinti instrumentą, iškart pastebėjau, 
kad viena jų akivaizdžiai sukluso. Per savaitę toji kalakutė tapo 
ištikimiausia klausytoja, kurios net ir trumpiausios pauzės ne-
tenkino. Įsidrąsino tiek, jog perbridusi upelį pritūpdavo visai 
šalia manęs. Apie tai papasakojau bendrakursiams. Žinoma, jie 
nepatikėjo, tad slapčiomis visi in corpore atėjo įsitikinti. Ir įsitiki-
no. Nuo tada iš grūdų sandėlio pradėjo jai „tiekti“ grūdus, kurių 
manoji klausytoja, beje, nelesė. Bent jau tol, kol skambindavau 
gitara. Nesu tikras, bet, kai atėjo metas atsisveikinti, paukštė el-
gėsi kažkaip.. . kitaip.

Kai kurie naminiai gyvūnai mėgsta muziką, tačiau ši privalo groti 
ne per garsiai, būti harmoninga ir girdėtis kuo mažiau bosinių 
instrumentų. Žanras irgi turi didelės reikšmės. Taip teigia Moni-
ka Addy iš Vokietijos gyvūnų psichologijos ir natūraliosios ve-
terinarijos instituto. Keturkojai yra išrankūs. Jie mėgsta švelnias 
melodijas. „Jokio pankroko, kitaip gyvūnas pabėgs“, – perspėja 
ekspertė. Skambant ramiai kompozicijai, katės ir šunys dažnai 
atsigula šalia ir atidžiai klausosi. Jei augintinis nemėgsta likti 
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vienas, muzika gali pagelbėti, tačiau gyvūnas turi būti iš anksto 
pripratintas prie jos, aiškina gyvūnų psichologė. Šuo, kuris daž-
nai su savo šeimininku klausosi muzikos, nesijaus toks vienišas, 
kai šis išeis iš namų, bet jei gyvūnas muzikos nėra pamėgęs, ra-
dijas ar kompaktinių diskų grotuvas jam nepadės. Šunys ir katės 
girdi maždaug 3–10 kartų geriau už žmogų, todėl patys mėgau-
damiesi muzika nepasileiskite jos garsiai, kai šalia yra naminis 
gyvūnas. Galite pakenkti jo klausai bei nervams.

Štai dar vienas liudijimas iš asmeninės patirties. Paauglystėje 
turėjau galingą, itin išmintingą, lengvai dresuojamą vilkšunį 
Kodą. Jis augo nuolat apsuptas įvairiausių melodijų. Pastebėjau, 
kad kažkodėl išskiria vieną dainą. Kartą, jai skambant, ištariau 
magiškąjį „Eisim pasivaikščioti“. Nuo tada kiekvieną kartą, vos 
išgirdęs pamėgtą kūrinį, strimgalviais lėkdavo atsinešti savo 
„amunicijos“ – antkaklio, antsnukio ir pasaitėlio. Tai tapo nekin-
tama tradicija.

Dar pastebėjau, jog Kodas neabejingas fleitos (ypač solo) gar-
sams. Vos suskambus šiam instrumentui, net liaudavosi ėdęs, 
kraipydamas galvą imdavo tyrinėti garso šaltinį (grotuvą, tele-
vizorių ar radijo aparatą). Tad nusipirkęs medinę išilginę fleitą 
ėmiau ją pūsti. Pradžioje šuo nustėro, tačiau vėliau puolė džiu-
giai laižyti instrumentą ir mano veidą. Galop teko fleitą atiduoti 
jam. Bandė pūsti ir Kodas, bet galop visai sugraužė.. . 

Muzikos poveikį naminiams gyvūnams suprasti padeda psicho-
akustika – mokslas apie subjektyvųjį garso suvokimą, tiriantis 
psichologinę fizikinių akustikos parametrų įtaką. Štai psichologė 
bihevioristė (į elgesio analizę orientuotos psichologijos pakrai-
pos atstovė) Deborah Wells nustatė, kad prieglaudų šunims kla-
sikinė muzika, lyginant su kitais žanrais, turi stiprų raminamąjį 
poveikį. Girdėdami ją šie keturkojai daugiau ilsisi, mažiau loja, o 
štai skambant sunkiajam rokui jie dažniau stovi ir amsi.

Kito tyrimo metu analizuota, kaip skirtinga klasikinė muzika, 
atrinkta pagal energingumą bei harmoninį sudėtingumą, veikia 
veislynuose ir namuose laikomus šunis. Veislynuose per 70 proc. 
jų, girdėdami klasiką, tapo ramesni, sulėtėjo gyvūnų širdies daž-
nis. Namuose nurimo 85 proc. augintinių, daugiau nei pusė už-
migo. Palyginti su komplikuotu orkestriniu turiniu, stipriausią 
raminamąjį poveikį darė solo instrumentai, lėtesni tempai ir ne-
sudėtingos instrumentuotės.

Aiškintasi, ar šunims būdingas „klausos jausmas“. Žinoma, kad kiek-
vienas vilkas pakoreguoja savo staugimo toną, kai jam ima pritarti 
gentainiai, mat nė vienas nenori skambėti panašiai kaip kitas. Štai 
kodėl šuo, staugiantis kartu su dainuojančiais žmonėmis, „deto-
nuoja“ – jis sąmoningai siekia išsiskirti... Keturkojų gabaritai, balso 
dia pazonas ir širdies ritmas (kuo gyvūnas didesnis, tuo jis lėtesnis) 
nėra vienodi, tad stambių veislių (labradoro retriverių ar mastifų) 
šunims artimesnis vyriško vokalo diapazonas. Įdomybė: gyvūnai 
gali atpažinti garsų seką („pamėgti“ melodiją), tačiau temą perkėlus 
į kitą oktavą, jos nebeidentifikuoja kaip jau girdėtos...

O štai kita netikėta istorija. XIX a. pabaigoje Bristolyje gyveno be-
veislis šuo Nipperis (angl. nipper – gnaibytojas), tokį vardą gavęs 
todėl, kad labai mėgo graužti lankytojų batus. 1898 m. jo savi-
ninkas Francis Barraudas nutapė paveikslą „Jo šeimininko balsas“, 
kuriame Nipperis atidžiai klausosi elektrinio cilindrinio „Edison-
Bell“ fonografo. Po daugybės įvairiausių peripetijų šis darbas buvo 
parduotas už 100 svarų sterlingų (dabar tai prilygsta 11 062 £) 
ir tapo vienu žinomiausių pasaulyje prekių ženklų, kurį naudojo 
kelios garsios įrašų kompanijos: „Deutsche Grammophon“, „RCA 
Victor“ ir kt. 2010-aisiais nedidelis keliukas netoli šuns kapo 
Kingstone prie Temzės buvo oficialiai pavadintas Nipperio alėja.

Beje, karvės taip pat mėgsta klasikinę muziką. Pranešta apie žy-
miai trumpesnį melžimo laiką, joms išgirdus L.  van Beethove-
no „Pastoralinės simfonijos“ antrąją dalį. Tiesa, pieno gamybą ši 
muzika padidino palyginti kukliai (vos 3 proc.). Kita vertus, kai 
galvijai buvo veikiami garsiai skambančių dainų, pieno gamyba 
visai neišaugo.

Katės visuomet buvo ir iki šiol išliko paslaptingi gyvūnai, tad ir 
jų muzikinės preferencijos nėra deramai ištirtos. Štai mano duk-
ra augino katiną Čikį. Man skambinant gitara, jis ne visuomet 
(bet dažniausiai) susirangydavo ant mano pečių, virsdamas tar-
si kailine apykakle, ir visų keturių letenėlių nagais tingiai, švel-
niai gnaibydavo kaklą ir pečius. Tokio elgesio priežasčių neži-
nau iki šiol. Pamėginęs aiškintis, išgirdau gausybę prieštaringų 
nuomonių.. .

Metas prabilti ir apie muzikos poveikį žmonių emocinei savi-
jautai bei sveikatai. Daug įdomios, naudingos informacijos šia 
tema skelbia „Music and Medicine“ – nuo 2014-ųjų kas ketvir-
tį leidžiamas akademinis žurnalas, skirtas dviejų sferų sankir-
tų tyrimams. Į muziką reaguoja smegenų smilkininės skiltys. 
Viršutinėse jų dalyse yra sritis, atsakinga už klausą. Smegenų 
plastiškumas, arba neuroplastiškumas, – tai nervų sistemos sa-
vybė keistis, augti ir formuoti naujas jungtis dėl naujai įgytos 
patirties. Kuriant muziką ir jos besiklausant, būdinga sensorinės 
bei motorinės sistemų integracija. Jos nėra izoliuotos vienoje 
smegenų dalyje, o priklauso nuo daugelio tarpusavyje susijusių 
smegenų sričių. Muzikantų centrinė nervų sistema (CNS) geba 
greičiau adaptuotis prie besikeičiančių aplinkos sąlygų ir atlikti 
naujas užduotis – šis fenomenas vadinamas smegenų plastišku-
mu. Muzikos kūrimas bei atlikimas yra susiję su smegenų adap-
tacija, kurią atspindi neuronų modifikacija – susidariusios nau-
jos tarpusavio jungtys. Didėja ir smegenų struktūrų, susijusių su 
muzikos apdorojimu, mielinizacija, pilkosios medžiagos tankis 
bei skaidulų formavimasis.

Mokslininkai tyrinėjo, kodėl būtent muzika smegenų plastišku-
mą didina labiau nei kitos veiklos sritys. Pirma, muzikinis lavini-
mas paprastai pradedamas ankstyvuoju gyvenimo tarpsniu (apie 
šeštuosius metus), kai CNS adaptacija būna stipriausia. Antra, 
muzika glaudžiai susijusi su teigiamomis emocijomis, kurios, 
kaip žinoma, taip pat skatina smegenų plastiškumą.
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Viena iš svarbių muzikalumo savybių yra stipri sensomotorinės 
ir klausos sistemų darbo sąsaja. Dauguma profesionalių pianistų 
teigia, jog klausantis, kaip groja kitas pianistas, jų pirštai dau-
giau ar mažiau automatiškai juda. Ištyrus šiuos muzikantus pa-
aiškėjo, kad daug metų besipraktikuojant susiformuoja stiprus 
ryšys tarp klausos bei sensorinės ir motorinės žievės sričių.

Nuo seniausių laikų muzika padėjo kovoti su ligomis. Senovės 
Indijoje dainos būdavo įtraukiamos į gydymo procesą. Būta vadi-
namųjų „medicininių“ dainų, kurios, pavienių ekspertų nuomone, 
dainuotos pirmiausia tam, kad pademonstruotų gydytojo įsitiki-
nimą savo meno galia ir tuo sukeltų visišką ligonio pasitikėjimą.

1863 m. Londone išleistos knygos „Pirmykštė muzika“ autorius Ri-
chardas Wallaschekas liudija, kad vienoje iš Rytų Afrikos genčių 
gydytojas eidavo pas ligonį su nedideliu varpeliu rankoje, kuriuo 
kartkartėmis melodingai skimbčiodavo. Pokalbį su pacientu jis 
pradėdavo dainingu tonu, o šis turėdavo tęsti bendravimą taip pat 
dainingai, tad prasidėdavo savotiškas dialogas duetu. Australijos 
aborigenų gyvenvietėje autorius matęs gydytoją, kuris naudojo 
visą ryšulėlį dūdelių, o tuometinės Britų Kolumbijos gentyse ligo-
nį lankantis gydytojas nuolat traukdavo monotoniškas melodijas, 
kurioms atliepdavo gentainiai, susispietę pasienyje trobesio, į kurį 
įsisuko liga. Panaši praktika taikyta ir Borneo saloje.

Senovės literatūros šaltiniuose esama nemažai pavyzdžių, kai 
muzika bandyta kryptingai paveikti psichinę būseną. Plutarchas 
pasakoja, kad pašėlusio pykčio pagautą Aleksandrą Makedonietį 
paprastai ramindavo lyros garsais, o Homero žodžiais, galingasis 
Achilas šiuo instrumentu skambindavo siekdamas slopinti ky-
lančią rūstybę.

Viduramžiais Europoje siautėjo vadinamoji šventojo Vito šokio 
epidemija – skalsėmis duonoje apsinuodiję žmonės ūmai ma-
siškai imdavo šokti, kol visiškai išsekdavo arba griūdavo negy-
vi. Kaip vaistas nuo šios mirtinos ligos buvo rekomenduojama 
muzika. Renesanso epochoje anglų gydytojas Robertas Burtonas 
vienas iš pirmųjų aprašė gydomąją muzikos jėgą. Gaivinantį jos 
poveikį vyras patyrė pats, pasitelkęs muziką prieš jį kamavusią 
lėtinę melancholiją.

XVIII  a. apie tai rašė ir kitas Londono medikas Richardas Broc-
klesby’us. Jis akcentavo tai, kad gydytojas privalo žinoti, kokią 
reikšmę ligonio gyvenime muzika turėjusi iki susirgimo. Kaip pa-
vyzdį autorius nurodo vieną škotą, kuris, žuvus dviem jo sūnums, 
prarado norą gyventi, nugrimzdo į melancholiją, ėmė visų šalin-
tis ir net nustojo valgyti. Daktaras, tuščiai išmėginęs visokiausius 
preparatus, išgirdo, kad kažkada ligonis mėgo skambinti arfa, ir 
įkalbino jį vėl paimti instrumentą. Sąlytis su muzika vyriškio sielo-
je atgaivino prarastas emocijas. Kasdien grodamas pažįstamiems 
bei artimiesiems, škotas netrukus vėl ėmė bendrauti ir pasveiko.

XVIII–XIX  a. reta nervų ligoninė apsieidavo be etatinio muzi-
kanto. Iš pradžių jose muzika buvo tik priemonė mintims apie 

susirgimą nuvyti, pacientams nuraminti ar tiesiog pralinksmin-
ti. Prancūzų gydytojas Jeanas-Étienne’as Esquirolis veikale apie 
psichikos ligas rašė, jog muzika negali visiškai išgydyti, tačiau 
ramina siautėjančius psichikos ligonius ir sveikimo laikotarpiu 
padeda greičiau pasiekti sėkmingų rezultatų.

Jau tuo metu muzika talkindavo gydant ne tik psichikos ligas, 
bet ir fizinius negalavimus. Štai kitas prancūzų daktaras, žino-
damas, kad žmonės su nesveiku skrandžiu paprastai būna ner-
vingi, vienai iš savo pacienčių pasiūlė kiek neįprastą sprendimą: 
„Skrandis mėgsta ritmą, hercogiene, tad valgykite dundant būg-
nui.“ Glaustai tariant, buvo įprasta manyti, jog muzika suteikia 
ligoniui sielos stiprybės, kuri įveikia kūno skausmus, gėlą, blaš-
kymąsi, ir jau tada ligą nugali paciento valia. 

Būtina pastebėti, jog klausa, kaip suvokimo organas, žmogui 
svarbesnė net už regėjimą, nes kurčnebylys kūdikis vystosi gero-
kai lėčiau, nors nėra jokių ženklų, kad taip atsitiktų nuo gimimo 
akliems. Pirmiausia vaikus muzika paveikia ritmu, vėliau – tono 
aukštumu ir melodijos reljefu, ir tik paskiausiai mažieji įgun-
da skirti tembrą bei individualiai reaguoti į įvairių instrumentų 
skambesį.

Šiaip ar taip, veiksmingiausia yra vienalytė muzika. Sudėtingo, 
audringą nuotaikų kaitą išreiškiančio kūrinio poveikį sunku, o 
kartais net neįmanoma nuspėti. Todėl gydymui nedera naudoti 
ilgų kompozicijų. Geriau atidžiai, kryptingai parinkti muzikos iš-
traukas arba mažos formos kūrinius. Dažniausiai pakanka 8–10 
seansų, ir paciento būsena pastebimai pagerėja. Rekomenduoja-
ma išklausyti 2–3 specialiai parengtus kompleksus iš trijų kom-
pozicijų, sukeliančių tinkamą reakciją.

Jeigu žmogų slegia melancholija, įkyrus nerimas, baimė, pir-
miausia jam pasiūloma klausytis liūdnos melodijos, kuri skam-
bėtų lyg balsas, gailaujantis arba atjaučiantis dėl tikros ar mena-
mos negandos. Kitas kūrinys turi būti priešprieša ankstesniajam, 
jį tarsi neutralizuoti. Tam tinka šviesi, skaidri muzika, raminanti 
bei paguodžianti. Ir pagaliau kompleksas užbaigiamas trečiąja 
kompozicija, kurios emocinis poveikis pats stipriausias. Ji privalo 
sukelti klausytojui tokį jausmą arba nuotaiką, kokio reikia vidi-
nei būsenai subalansuoti. Dažniausiai tai veržli, dinamiška melo-
dija, žadinanti pasitikėjimą, drąsą, dvasios stiprybę.

Gydomasis muzikos poveikis sėkmingai taikomas ir chirurgijoje. 
Operacinėse ji pradėjo skambėti dar XX  a. pradžioje. Tada ten 
būdavo statomi griozdiški fonografai, vėliau pakeisti ausinėmis 
bei kompaktiškais garsiakalbiais. Paprastai jau pati operacinė 
ligonius baugina, sukeldama net psichinį šoką. Maloni muzika 
padeda greičiau apsiprasti su kitoniška aplinka. Jeigu operuo-
jama taikant bendrąją nejautrą, tai muzika pirmąją narkozės 
stadiją – sudirginimą – padaro sklandesnę. Jei taikoma vietinė 
anestezija, muzika skamba ir pačios operacijos metu. Ligoniai, 
iškentę operacijas su vietine narkoze, skambant muzikai ir be 
jos, ir galėję palyginti savo pojūčius bei moralinę būseną vienu 

muzika

ir kitu atveju, pirmuoju reiškė dėkingumą už kančių procedūros 
metu palengvinimą.

Sergantiems neurozėmis, fobijomis, depresija, o ypač jei kamuoja 
kvėpavimo takų uždegimas, bronchinė astma, galvos skausmai, 
puikiai tinkanti terapija yra dainavimas. Apie tai dar 1929 m. rašė 
žymus vengrų kompozitorius Zoltánas Kodály’us.

Muzikos terapija apibūdinama kaip kliniškai ir įrodymais pagrįs-
tas muzikos ar tam tikrų jos elementų panaudojimas. Ją skiria 
profesionalus muzikos terapeutas, pritaikydamas konkrečiai si-
tuacijai. Šio metodo tikslas – pagerinti paciento būklę ir atkurti 
funkcijas, kad žmogus galėtų integruotis į visuomenę, pakiltų jo 
gyvenimo kokybė. Muzikos terapija kaip gydymo metodas įtei-
sinta ir oficialiai pripažinta daugelio valstybių sveikatos priežiū-
ros įstaigose, tačiau kai kuriose šalyse ji kaip atskira medicinos 
sritis nėra priimta ir netaikoma.

Metaanalizės bei apžvalgos, paskelbtos įvairiose publikacijose, 
patvirtina, jog muzikos terapija – efektyvus gydymo būdas. Įro-
dyta, kad ji itin veiksminga naujagimiams, mažiesiems, sergan-
tiems autizmu, bei vaikams ir jaunuoliams, turintiems psichopa-
tologinių sutrikimų. Mažiau, bet taip pat efektyvi ir kovojant su 
kitomis ligomis (demencija, psichoze) bei mažinant stresą.

Šių tyrimų pradininkas profesorius Sergejus Shushardzha-
nas   Miuncheno universiteto klinikas vadina terapijos muzika 
pirmeivėmis. Jose virškinimo sistemos sutrikimų gydymui, be 
medikamentų,  skiriamas kasdienis Beethoveno, Mozarto kūrinių 
klausymasis. Daugeliu atvejų tai reikšmingai pagerina pacientų 
būklę, o opos užsitraukia greičiau. Profesorius S. Shushardzha-
nas sukūrė unikalų vokalo terapijos metodą  plaučių ir širdies 
ligų, nervinių sutrikimų, įskaitant mikčiojimą, gydymui, taip pat 
įkūrė pirmąjį pasaulyje vokalo terapijos teatrą, kuriame daina-
vo jo pacientai bei mokiniai.

Mokslininkai netgi mano, jog meno sukeliamas liūdesys gali 
padėti asmenims kovoti su tikro gyvenimo liūdesiu. Negatyvios 
emocijos, perteikiamos pasitelkiant muziką, nekelia realaus pa-
vojaus, skirtingai nuo tų, kurios žmones kamuoja kasdienybėje, 
todėl įstengiame tokiu kūrinių keliamu liūdesiu mėgautis. Dar 
daugiau, melancholiškos muzikos klausymasis gali sumažinti 
tik rovėje patiriamas neigiamas emocijas.

Kompanijos „Sony“ užsakymu keliose Europos šalyse atlikta ap-
klausa atskleidė, kad pandemija paveikė 58 proc. gyventojų sa-
vijautą. 72 proc. respondentų muziką nurodė kaip vieną efekty-
viausių reabilitacijos priemonių. Nustatyta, jog per metus vienas 
asmuo muzikos vidutiniškai klausosi 285 valandas (12 parų). 
Egzistuoja mažiausiai dešimt jos poveikio būdų, tačiau stipriau-
siai veikia vadinamieji „muzikos sumuštiniai“. Norint pasikelti 
nuotaiką, iš pradžių reikia pasiklausyti liūdinančios melodijos, 
o po jos – pozityvios, optimistiškai nuteikiančios dainos. Įdomu, 
kad šis principas buvo žinomas ir aktyviai naudotas Renesanso 

epochoje, kai instrumentiniuose šokiuose po lėtos pavanos visa-
da skambėdavo veržli galjarda.

Tiesa, tenka pripažinti, jog nuo seniausių laikų būta teigiančiųjų, 
kad muzika nėra jokia panacėja. Taip manė ne vienas garsus mąs-
tytojas – senovės Graikijos autoritetas Platonas (IV–V a. pr. m. e.), 
jo tėvynainis filosofas ir gydytojas Sekstas Empirikas (II–III a.) ir 
net garsusis XVIII a. prancūzų filosofas, švietėjas Jeanas-Jacqu-
es’as Rousseau. Platono įsitikinimu, per daug žavėtis ja kenks-
minga, kadangi žmogus gali tapti pernelyg išgležęs, dėl men-
kos priežasties suirztantis, tulžingas, linkęs į vaidus. Mąstytojas 
ragino atsisakyti graudulingų, gniuždančių dermių ir palikti tik 
tokias, kurios skatina vyriškumą bei nuovokumą.

Sekstas Empirikas, gyvenęs kiek vėliau už Platoną (helenizmo 
epochoje), visiškai neigė gydomąjį muzikos poveikį ir net sukū-
rė traktatą „Prieš muzikantus“, kuriame tvirtino: muzika neduo-
da nieko, tik blogį, nes atitraukia nuo naudingesnių užsiėmimų, 
silpnina dvasią ir pagaliau stumia į žemą pasileidimą. Tam pri-
tarė ir J.-J. Rousseau, manęs, jog „muzika silpnina dvasią ir kūną, 
knygų skaitinėjimas pratina prie kabinetinio uždarumo, sekina, 
tad sunku išsaugoti dvasios stiprybę, kai ją praranda kūnas“. Esą 
meno veikiamas žmogus silpsta, netenka drąsos bei kariško šau-
numo, tampa abejingas tautų laisvei ir nepriklausomybei. 

Žinoma, kiekvienas turime teisę pritarti senųjų išminčių teigi-
niams arba juos neigti, tačiau dėmesio galbūt vertesnės jau mi-
nėtų mokslo sričių įrodytos tiesos. Belieka pridurti, kad jei ryte 
pagrosite ar pasiklausysite skambinant akustine gitara, pagerin-
site savo širdies veiklą, pučiamieji instrumentai paspartins kasos 
veiklą, klavišiniai stiprins skrandį, o lūpinės armonikėlės garsai 
pagerins žarnyno funkcijas.

Beje, dažnai klausoma mėgstama muzika mus gali apibūdinti 
daug tiksliau nei bet kuris astrologinis horoskopas. Anot psicho-
akustikų, tiriančių subjektyvųjį garso suvokimą ir psichologinę 
fizikinių akustikos parametrų įtaką, bliuzą bei džiazą dažniau 
mėgsta bendrauti linkę, švelnesni žmonės. Klasikinės muzikos 
mylėtojai kiek uždaresni, santūresni, turintys lakią vaizduotę ir 
labiau pasitikintys savimi. Operos žanro gerbėjai save aukštai 
vertina, tačiau yra geraširdžiai. Kantri muzikos auditorijai dažnai 
priklauso stropios ir nuoširdžios asmenybės, o regio – darbštūs, 
itin bendruomeniški, atsipalaidavę žmonės. Roko fanai išsiskiria 
drovumu bei vidiniu balansu, o popmuzikos klausytojai turi di-
delę savivertę, tačiau nėra itin kūrybingi, rečiau altruistiški.

Sunku nuginčyti, jog muzika – tai stebuklas, galingai veikiantis 
ne tik mus, bet ir aplinką. Neverta abejoti – ateityje mokslas at-
skleis dar daugiau jos galių.
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Kelios mintys apie senatvę

Senatvė a priori yra elegiška, bet neatmestina, 
kad tuo pat metu gali išlikti elegantiška. Gali, 
bet, žinoma, neprivalo. Ypač intelektualų senat-
vė dažnusyk virsta niurzglia jų nepripažinimo 
bei kitaniekos dogma, visiems – gyviems ir mi-
rusiems – imperatyviai transliuojama kiekviena 
miela proga. Ar pasitaiko malonių išimčių? Taip, 

pasitaiko. Prisimenu Joną Meką, iki 90-ies – ir 
netgi po – besidaužiusį po berlynų ir paryžių 
arthousinius kino teatrus su savo filmų retro-
spektyvomis ir mėgstamo Pinot Grigio (nemi-
nint kitų vynų) buteliais, išdėliotais priešais 
garsųjį biržietį per jo parodų atidarymus Niu-
jorke, su siaubu visa tai stebint vyresniems vie-
tiniams lituanams. Matau įkvepiančią visą gy-
venimą sportavusio Valdo Adamkaus laikyseną, 

žavėjausi santūriu Irenos Veisaitės atvirumu ir 
kultūra, neužmiršau intriguojančių, stoiškų ta-
pybos mohikano Augustino Savicko pasakojimų 
per Lietuvos televiziją ciklo, dažnai prisimenu 
ir orų, bet niekad nepasikėlusį poetą Kazį Bra-
dūną, su kuriuo tiek metų bendrauta, prisime-
nu aibę ligų turėjusius savo senelius, nepaisant 
to gyvenusius taurų, rūpesčio kitiems pripil-
dytą gyvenimą. O kur dar didysis Hermanas 

MaNkšTiNTiS, MOkYTiS, MYlĖTi 
JULIUS KELERAS

Perelšteinas, sukūręs savo chorinę imperiją, kiti 
mokytojai – kad ir Juozo Tallat-Kelpšos muzi-
kos mokykloje solfedį dėstęs Jurgis Gaižauskas 
(„Parašiau muziką Vytauto Mačernio eilėms, tai 
kodėl negalėčiau ir tavo?“). Daug jų – jaunam 
rodėsi, amžinai senyvų, o iš tikro atkakliai, ergo, 
jaunatviškai, kūrusių prasmę ir sau, ir kitiems.

Rankraščiai nedega, vadinasi, jie nesensta. 
Akmuo skyla, dūlėja, bet smiltys niekur ne-
išnyksta – vadinasi, jis amžinas. Nesensta ka-
mėjos, erosai su tanatais bei nesuskaitomais 
jų fanatais, ikonos, prekiniai traukiniai, tur-
gavietės, vaikų šūksniai, debesys, Sokratas su 
visais prieš jį gyvenusiais filosofais, upės su 
ežerais, slaptųjų tarnybų agentūros, gamtos 
reiškiniai: liūtys, sniegai, žvaigždės. Saulė-
lydžiai su saulėtekiais irgi – jie tobulai vie-
nodai nuobodūs visuose pasaulio atvirukuo-
se, net ir iš Palangos ar iš Arizonos (nors jau 
senokai to netikrinau). Neelegantiškai sensta 
namai, ypač tie, pastatyti šlovinguoju soviet-
mečiu, kai pigus ir skanus buvo gazuotas, ta-
sai su gelsvai žalsvoku sirupu, vanduo, o par-
duotuvių lentynos  – pilkos ir išbadėjusios, 
tačiau visgi kai kas, paikos jaunystės šėlo 
apimtas, tuo metu su trim rubliais kišenėje 
gebėdavo nutranzuoti iki Ulan Udės ir grįžti, 
neprašydamas išmaldos ir neužsiimdamas jo-
kiais darbais, su jau daugiau rublių, nei kada 
nors buvo turėjęs. Namai, tie senstantys, pa-
juodusiais balkonais ir sienom, primena maro 
laikus, jei, žinoma, kas nors, be istorikų, juos 
dar atmena. Atminti reiškia nesenti. Atmintis, 
net necituojant Emilio Ciorano ar Henri Berg-
sono, yra puikiausia distrofiškos, kalkėjančios 
vaizduotės reanimacija, nenaudojant jokios 
pridėtinės medicininės ar psichoterapinės 
technikos. Atmintis moka svajoti  – apie tai 
kalba kiekvienos kartos menas.

Kas dar sensta? Sensta kryžiai kapinėse, ypač 
senose  – Itališkose Šiaulių, Vilniaus Rasų ir 
Bernardinų, Maro kapeliuose netoli Kretin-
gos, – jie pasirenka savo mirties trajektoriją, 
griūdami priekin (vos nepasakiau „sudėję ran-
kas“ – kaip tie nėrėjai į baseino vandenį nuo 
tramplino), kairėn, dešinėn ar atgal; sensta til-
tai, jų gelžbetoninės konstrukcijos rūdija. Gali 
net pasirodyti, o ir kas galėtų paneigti, kad ten, 
ties rūdžių šerdimis, ima dygti tokios pat mas-
kuojančios spalvos grybai, gal net ir valgomi 
kai kurių mumba-jumba ar kitų, mums neži-
nomų, genčių. Sensta autobusai, troleibusai 

(kiek jų pasikeitė nuo mano vaikystės!), turbūt 
ir tramvajai, barškantys Lisabonoje, Rygoje, 
Miunchene, Kiolne bei Berlyne, žiemos rytais 
gelbstinčios storasiūlės keliaspalvės mamos 
megztos kojinės  – jų padai nuo šerpetojan-
čių mano pėdų nebeatlaiko gyvenimo svorio 
ir su meile atsiveria pasauliui. Ar ką mato, ne-
žinau. Bet gali būti, jog daugiau nei aš, kuris 
irgi senstu. Žinau, kad nesensta didžioji dalis 
Juditos Vaičiūnaitės poezijos, net ir tuo nelem-
tu atveju, kai trumpam, tarsi tapusios nema-
tomomis, iš bibliotekos negailestingai ima ir 
pradingsta visos jos knygos – bent jau man 
taip yra nutikę. Beje, pranyksta lyg nebuvusios 
ir Nijolės Miliauskaitės išleistosios – nors tos 
labiausiai skaitomos ar net nuskaitytos. Nei 
Henrikas Nagys, nei Sigitas Geda, jau nekal-
bant apie Robertą Frostą ar Aną Achmatovą, 
beveik nekeičia savo koordinačių, nors taip pat 
yra skaitomi.

Nesensta žvaigždžių šviesa ir ilgai, matyt, dar 
nesens, net jei generalinis prokuratorius „ne-
sant jokių abejonių“ skubos tvarka išsiųstų šūs-
nį raudonais šauktukais primargintų rėksmingų 
depešų, nesensta ligoninės laiptų šaltis, prieš 
amžius numirę muziejų eksponatai, beviltiškai 
uždaryti į permatomus karstus ir visai nepri-
menantys miegančiųjų gražuolių, laukiančių to 
prikelsiančio dangiško prisilietimo. Nesensta, 
daug kas nesensta. Fontanų purslai itališkuo-
se kiemeliuose, Prosecco, kuriam joks gomurys 
nelieka abejingas, bučinio troškimas, o gal – 
troškulys, čia jau derėtų klausti semiotikų – jei 
būtų gerai nusiteikę, galbūt paaiškintų, braižy-
dami savo kvadratus, žinoma, ne tokius žavius 
kaip Virginijaus Kinčinaičio fotografiniai, bet 
visgi su rodyklėmis ir akademiškai, gal net aka-
demistiškai tvarkingomis kraštinėmis, prikimš-
tomis nematomų, tačiau saugiame pogrindyje 
ropinėjančių prasmių.

Algirdas Julius Greimas jam skirtame Sauliaus 
Beržinio filme (pastarasis nesunkiai aptinka-
mas „Youtube“) gražiai kalba apie geismo se-
miotiką. To kadro, kaip ir visos juostos, neįma-
noma užmiršti jau vien dėl to, kad legendinio 
profesoriaus nosis užklijuota dideliu iškalbingu 
pleistru, tarsi sakančiu – memento mori. Taip, 
memento, memento: nesensta ir ligos – jos išti-
kimai, nuolankiai laikosi įsikabinusios į kūnus, 
kol šie dar įstengia su jomis galynėtis, kol vie-
nas iš tų geismų – ligos ar ligonio – pasirodo 
gyvybingesnis.

Gyvybingumas ne visada susijęs su amžiumi – 
apie tai primena Atėnų tragikas Sofoklis, sulau-
kęs devyniasdešimties, sofistas Gorgijus, miręs 
būdamas šimto metų amžiaus, stoikas Epikte-
tas – aštuoniasdešimt aštuonerių, Platonas – 
aštuoniasdešimties. Šie ir kiti (jų ne tiek ir ma-
žai) antikos mąstytojai sulaukė įstabiai garbaus 
amžiaus daugybė šimtmečių iki šiuolaikinės 
medicinos atsiradimo.

Romos valstybininkas, filosofas ir oratorius Ci-
ceronas teigė, kad vyresnio amžiaus vyras dar 
gali pasižymėti visais brandaus žmogaus pra-
našumais – orumu, solidžiu rimtumu bei pagar-
bos vertu patikimumu. Pasak jo, be disciplinos 
gyvenantys iškaršėliai su senatve tiesioginio 
ryšio neturi. Ciceronas formuluoja – ir čia jam 
niekaip nepaprieštarausi – jog pagrindinės pa-
gyvenusio žmogaus užduotys: mankštintis, mo-
kytis ir mylėti.

Nelaimei, žmonija nepailstamai sensta, o fizi-
nė kūno negalia tampa atskirties siena, kuria 
visuomenė (nepaisant saldžiabalsių politikų, 
niekada neįvykdančių savo pažadų) atsitveria 
nuo vyresniųjų, atstumia juos kaip nebegalin-
čius duoti naudos; jų šalinamasi, jų vengiama. 
Simone’a de Beauvoir teigė, jog „ekonomika, o 
iš tiesų ir visa civilizacija, remiasi nauda, žmo-
giškieji ištekliai įdomūs tiek, kiek jie yra pelnin-
gi; jei neduoda naudos, jie nurašomi, išmetami“, 
atmetant senėjimo garbingumą. Čia priminti-
nos romaniškųjų kultūrų patirtys: romanų kal-
bų kreipiniuose, kaip antai prancūzų kalbos 
žodyje seigneur, italų – signore, ispanų – señor, 
taip pat prancūzų bei anglų – sir, dar atsispindi 
ta samprata, kad pagyvenęs žmogus yra „gar-
baus amžiaus žilagalvis“, garbingas ponas, kuris 
nusipelno dėmesio iš jaunesnių už save. O štai 
Lietuvoje prieš šimtmetį ar kiek mažiau nevar-
žomai naudotas žodis „senis“ dabar įgijęs aiš-
kiai neigiamą reikšmę.

Nederėtų senyvų žmonių lyginti su senais daik-
tais, kaip atsitinka kartais senukų nepriimančio-
se ligoninėse („Daugiau tokių čia nevežkit“). Jie 
turi turtingą istoriją, yra nusipelnę visuomenės 
ir valstybės pagarbos bei jautrumo. Ir išsekin-
ti gyvenimo Homo sapiens turi teisę oriai daly-
vauti, kiek tai įmanu, viešajame gyvenime, gy-
venime, kuriam atidavė gražiausius savo metus.

Be to, tik tarp mūsų, senatvės iš tikro nėra.

Gleno Hodsono (Unsplash) nuotrauka, publikuojama paga CC licenciją

esė
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Sakoma, kad mada – laikmečio atspindys. Pro tamsintus akinius žvelgian-
ti jos legenda, žurnalistė ir ilgametė klasikinio žurnalo „Vogue“ redakto-
rė Anna Wintour antrina šiai minčiai: „Viską, kas vyksta pasaulyje, galime 
perskaityti madingame įvaizdyje.“ Iš tiesų, minėtoji dizaino sritis sugeria 
aplinkinius vargus bei džiaugsmus ir visa tai grąžina mums, supakavusi į 

tendencijos, glamūro ir / ar naujo stiliaus formą. Taip pasaulio aktualijos 
atsiduria mano, tavo ir mūsų pažįstamų drabužinėse. Tad, turint tai ome-
nyje, nė kiek nekeista, kai rūbuose, kuriuos vilkime, ir žurnalų puslapiuose, 
kuriuos vartome, atsiranda nūdienos – pandemijos, ekonominės krizės ar 
karo – atgarsių. Tiesa, kartais jie akivaizdūs, kartais matomi kiek mažiau, 
bet viena aišku – madai karas yra nepatogus. Panašiai, kaip apsiavus dviem 
dydžiais per mažais sportbačiais bandyti įveikti maratoną. Norisi pasiekti 
tikslą (rekordinis pardavimų augimas), o pėdas trina iki žaizdų (gamybos ir 
tiekimo grandinės trukdžiai, užsidarančios rinkos, visuomenės spaudimas 
užimti poziciją). Nors daug kas nenori to matyti bei pripažinti, visgi mada 
ir politika – be galo glaudžiai susijusios, o drabužiai, kaip istorija rodo, gali 
efektyviai komunikuoti politinę poziciją bei patriotizmą.

Štai XVIII a. pabaigoje Prancūzijos dvare paplito aukštos, gausiai deko-
ruotos šukuosenos, vadinamos pouf – perteklinio stiliaus, baroko ir roko-
ko „persivalgymo“ išdava. Dvaro ponios į savo plaukus sukdavo kaspinus, 
plunksnas, figūrėles bei visą kitą simbolinį turinį (ir turtą). Akimirkai įsi-
vaizduokite šias šukuosenas lyg šiuolaikinius marškinėlius su užrašais-
manifestais. Vienas dažniausiai XVIII a. laikotarpio iliustracijose aptinka-
mų sušukavimo būdų coiffure à la Belle Poule – laivo maketas, plaukiantis 
garbanų jūroje (beje, šią Versalio padiktuotą madą puikiai pavaizdavo 
režisierė Sofia Coppola filme „Marija Antuanetė“). Minėtoji šukuosena 
simbolizavo Prancūzijos karinio jūrų laivyno pergalę prieš britus JAV 
nepriklausomybės karo metu. Mat 1778-aisiais prancūzų fregata „Belle 
Poule“ Ušanto mūšyje smarkiai apgadino britų fregatą, tad miniatūriniai 
ją simbolizuojantys laiveliai nugulė moterų plaukų lizduose, taip išreiš-
kiant JAV nepriklausomybės palaikymą ir patriotizmą Prancūzijai. Gal tai 
ir kiek karikatūriškas bei tiesmukas pavyzdys, tačiau jis gana efektingai 
iliustruoja vieną ankstyvųjų mados ir politikos sampynų.

Vis tik nereikia manyti, kad politinės konotacijos išreiškiamos vien per 
konkrečius rūbus bei jų stilių. Į žaidimą įžengianti mados fotografija su-
teikia drabužiams antrą gyvavimo lygmenį ir kontekstą. Būtent ją pasi-
telkus kuriama gyvenimo mizanscena, kuri tarsi kilsteli apdarą į emocinę 
plotmę, taip padedant atskleisti dizainerio kolekcijos sumanymą, madin-
gą tendenciją arba siunčiant politinę žinutę. Šokime du šimtus dešimt 
metų į priekį nuo laivų plaukuose. Italija, Milanas, 1988-ieji, kur jauna, ta-
čiau jau spėjusi savo charakteriu pagarsėti Franca Sozzani tampa „Vogue 
Italia“ vyriausiąja redaktore. Dešimtojo dešimtmečio leidinio puslapiuo-
se puikavosi supermodeliai, o pats žurnalas buvo vienas iš to meto ma-
dos vedlių. Konkurentai, be abejonės, taip pat reaguodavo į vyraujančias 
aktualijas, tačiau būtent „Vogue Italia“ su Franca už vairo padarė apoli-
tiškumą nemadingą. Lytis, tapatybė, aplinkosauga, vartotojiškumas – šios 
temos visuomet atsirasdavo žurnalo puslapiuose, drąsiai išreiškiant kri-
tiką ar iškeliant į paviršių skausmingus klausimus. Nuo fotosesijų su apa-
tiškais modeliais neįgaliųjų vėžimėliuose reabilitacijos klinikoje (narko-
tinių medžiagų prevencijos skatinimas ir priklausomybės nuo plastinių 

MaDOS NEraNGUMaS – ValiNGaS PaSiriNkiMaS 
ar VĖJaVaikiškaS aTSaiNUMaS?
aGNETĖ VOVErĖ

mada
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operacijų kritika) iki modelio įstrigusio naftos pelkėje, dūstančio plastiko 
pinklėse. Beje, pastaroji itin skandalinga fotosesija buvo atsakas į 2010-
ųjų balandį Meksikos įlankoje įvykusią ekologinę katastrofą, naftos išsi-
liejimą sprogus „Deepwater Horizon“ platformai. 

Šiandien mados prekių ženklai bei žurnalai sprendžia patys – tylėti ar 
kalbėti apie karą Ukrainoje. Pirmoji invazijos diena sutapo su Milano 
mados savaite. Pasaulį tuomet purtė pirmosios naujienos apie Rusijos 
karo veiksmus, o tuo tarpu „Prados“ ir kitų prabangių mados namų mo-
deliai žingsniavo podiumu, lyg nieko nebūtų nutikę. Tą savaitę vieninte-
lis mados veteranas Giorgio Armanis atliko simbolinį gestą – modeliai 
kolekciją pristatė kurtinančioje tyloje (kas tokiems renginiams be galo 
nebūdinga). Mados savaitėms keliantis iš vieno miesto į kitą, pasirodė 
vis daugiau palaikymo ženklų, kuriuos lydėjo neryžtingi, tačiau realūs 
mados verslų žingsniai palikti Rusijos rinką. Paryžiuje dėmesį stingdė 
„Balenciagos“ pristatymas, kurio metu modeliai yrėsi per sintetinę snie-
go audrą, o dideli krepšiai priminė karo pabėgėlių mantas. Nors origina-
li idėja buvo akcentuoti klimato krizę, čia tilpo dvi tragedijos viename. 
Tokį sprendimą paskatino asmeninė šių mados namų kūrybos vadovo 
Demnos Gvasalios tragedija. Pasirodo, dar būdamas vaikas, 1993-iaisias, 
Abchazijos karo metu, jis kartu su šeima ir dar 250 000 pabėgėlių buvo 
priverstas palikti savo namus Sakartvele. Per pristatymą ant kiekvienos 
iš 525 žiūrovų vietų buvo palikti Ukrainos vėliavos spalvų marškinėliai ir 
laiškas nuo dizainerio, kuriame teigiama, kad nors „mados savaitė atrodo 
kaip kažkoks absurdas“, pasirodymo atšaukimas būtų reiškęs „pasidavimą 
blogiui, kuris mane taip skaudino beveik 30 metų“.

Vis tik svarbu prisiminti, kad tai ne pirmoji mados savaitė, temdoma siel-
varto šešėlio. 2001-ųjų rugsėjo 11-osios tragedija atsitiko Niujorko ma-
dos savaitės, paprastai vykstančios rugsėjo ir vasario mėnesiais, metu. 
Žinoma, visi pristatymai šiame megapolyje buvo atšaukti, tačiau Europo-
je pasaulis nenustojo suktis – Paryžiaus ir Milano mados savaitės vyko 
pagal tvarkaraštį. Globalios krizės mados srityje iškelia moralinius klau-
simus: ar rengti kolekcijos pristatymą karo kontekste yra etiška? Ar ir 
kaip ši industrija gali padėti nukentėjusiesiems? Ir, žinoma, ne ką mažiau 
svarbu – kaip ji pati nukentės dėl vykstančio konflikto? „Mada gali tapti 
svarbiu įrankiu skleisti žinutę“, – teigia „Vogue Ukraine“ redaktorius Vena 
Brykalinas, palikęs Kijevą praktiškai paskutiniu skrydžiu prieš įvykstant 
invazijai. Portale „Business of Fashion“ jis svarsto – mados savaitėms pa-
sibaigus, Ukraina vis dar sutinkama pirmuosiuose visų laikraščių pusla-
piuose, bet ar ji tebėra svarbi mados lauke?  

Mados industrija –  galinga platforma, kurią pasitelkus galima perduo-
ti informaciją, išreikšti palaikymą. Lietuvos mados ratas, nors ir siauras, 
šiuo klausimu gana greitai mobilizavosi. Kaip minėtieji fregatos mode-
liukai plaukuose, taip ir nertos saulėgrąžos ar Ukrainos vėliavėlės nutū-
pė ant mūsų švarkų bei megztinių, o akių vokai protestų metu nusidažė 
geltonos ir mėlynos spalvų šešėliais. Mados prekių ženklai bei dizaineriai 
imasi įvairiausių iniciatyvų – visą ar dalį pelno skiria fondams, remian-
tiems Ukrainą, prisideda tiesiogine parama tiekdami drabužius, leidžia 
specialias kolekcijas, įvairios platformos kviečia jungtis šios šalies kū-
rėjus, įmonės samdo darbuotojus ukrainiečius ir t. t.  Lyg ir akivaizdu, 
jog mums skauda labiau nei mados kūrėjams Milane ar už Atlanto (pri-
siminkime minėtąjį mados savaičių nebylumą), tad ir palaikymo banga 

rodosi vienijanti.  Štai anądien, apsnūdusią popietę, nugirdau Vilniaus 
senamiesčio gatvelėje vaikštinėjusių merginų pokalbį: „Aukojau tuo 
trumpuoju numeriu, nu ir maikutę pirkau.“ „Pirk marškinėlius, išgelbėk 
Ukrainą“, – pagalvojau. Komercija grįstoje mados industrijoje čia įžvelgiu 
pavojų – yellow-blue washing, kuomet prisidengiant parama skatinami 
pardavimai. Ukrainos vėliava darosi lyg ECO ženklas – automatiškai fil-
truojame ir perkame pagal savo vertybių skalę. 

Šiame kontekste mados žiniasklaida tampa labai jautriu ir reikšmingu ko-
munikacijos kanalu. Apskritai, krizės akivaizdoje svarbiausia – reakcija į 
pasikeitusias aplinkybes bei adekvatumas, kurio, būkim teisingi, madoje 
dažnai mãža. „British Vogue“ kovo numerio viršelyje išspausdino sunaikin-
tos Mykolajivo miesto gatvės fotografiją, į kurią žiūrint, bent jau man, au-
syse spengia svetima tyla, lenkiškas „Vogue“ savuosius viršelius padabino 
ukrainiečių kūrėjų iliustracijomis, o štai „Vogue Ukraine“ nuo pirmos inva-
zijos dienos prisitaikė prie naujos realybės. Pamirškite kūrybiškas meta-
forų kupinas fotosesijas – pirmosiomis karo savaitėmis portale turintys 
galimybę dirbti žurnalistai publikavo straipsnius temomis „Kaip nusiimti 
priaugintus nagus, kad galėtumėte lengviau laikyti ginklą“, „Menstruacijos 
ir karas; ginekologo patarimai“ ir pan. Tad karo kontekstas vienaip ar kitaip 
įsilieja į didžiuosius žurnalus, kuriuose straipsniai apie ukrainiečius dizai-
nerius turi dalintis eteriu su Kardashianų šeimos sėdynėmis. Lietuvoje į 
minėtuosius įvykius efektingai ir efektyviai pavyko sureaguoti tik žurnalui 
„Moteris“, kurio kovo numerio viršelį papuošė nuostabus Vaido Jokubausko 
portretas. Liūdna, tačiau būtina paminėti, kad vienintelis mados žurnalas 
Lietuvoje „L’Officiel“ prasidėjus invazijai įklimpo į savo redaktoriaus Juozo 
Statkevičiaus skandalą, kai dizainerio grotažymės „Instagram“ paskyroje 
nuėjo per toli Rytų kryptimi, o viso to atomazga tapo jo pasitraukimas iš 
pareigų. Įvykus pokyčiams „L’Officiel“ ir toliau publikuoja tradicinį mados 
turinį, kurio, jam dingus iš lentynų, vargu ar kas pasigestų. Žiniasklaida – 
proga tiek mados prekės ženklams, tiek patiems leidiniams papasakoti, at-
kreipti dėmesį, išreikšti palaikymą, reaguoti ir sureaguoti. 

Mados prekių ženklai turi didžiulę auditoriją, kuri savaime suteikia dide-
lę galią, bet drauge ir atsakomybę. Norėtųsi, kad šios industrijos mašina, 
pozicionuojanti save kaip suteikiančią efemerišką patyrimą, permąstytų 
vertybes, kuriomis gyvena kelias pastarąsias dekadas. Žinoma, ir pandemi-
jos metu mados kūrėjai patyrė vertybių krizę, tik ji buvo kiek kitokia, nes 
daugiausia kvestionuotas mados kalendoriaus tempas (ar reikalinga per 
metus sukurti tiek naujų kolekcijų?), apmąstyta mados savaičių prasmė 
(ar jų tikrai vis dar tiek reikia ir kam jos?) ar tiksliau – beprasmybė. Karo 
kontekste kyla moralinių klausimų, į kuriuos norisi pragmatiškų atsakymų. 
Nors, žinant mūsų mielą draugę madą, kaip konkretaus atsako galime tikė-
tis nebent visame pasaulyje žinomo Volodymyro Zelenskio nuolat dėvimo 
džemperio interpretacijų ant podiumų rudenį. Išmatuoti pačios industrijos 
pokyčius karo metu gan sudėtinga dėl jos sistemos kompleksiškumo, ta-
čiau tai nereiškia, kad negalime atsigręžti į mados žiniasklaidą, kuri kaip 
tarpininkė turi teisę kautis automatiniu informaciniu ginklu. Grąžinkime 
Francos Sozzani pradėtą realizmą, šoką, aktualumą ir ekstremalumą į ma-
dos komunikaciją. Jis ne taip gerai perkamas, bet tyla kainuoja brangiau.

mada

Straipsnyje panaudotos Evelinos Deveikaitės (jaunosios kartos mados fotografė, jau pub-
likuota „Elle Russia“, „L'Officiel“, Vogue.com ir kituose Lietuvos bei užsienio mados žurnaluose) 
fotografijos iš projekto „Šventų ažuolų žemė / The Land of Holy Oaks“.
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(Pjesės ištrauka)

II scena 

Juokdarė pakyla nuo antro laipto, atsistumia vežimėlį, pilną duonos, 
ir atsistoja viduryje scenos. Princas visą laiką guli ant trečio laipto. 
Beatričė prieina prie Juokdarės, ši paduoda jai kepalą duonos. Beatričė 
pradeda ją laužyti, trupinti ir mėtyti po sceną. 

BEATRIČĖ. Va, atvažiavo, užmušė tėvelį ir išvažiavo. Atvažiavo, 
užmušė brolelį ir išvažiavo. Atvažiavo, užmušė motulę ir išvažiavo. 
Tik manęs niekas neatvažiuoja. 

JUOKDARĖ. Ką čia darai? Ant žemės trupini! 

BEATRIČĖ. Čia balandžiams, kad neišalktų. Svarbu ne tik savim 
rūpintis. 

JUOKDARĖ. Matei bent kartą balandį čia kur nors? 

BEATRIČĖ. Ne, bet jeigu pasirodytų, tai iškart suprastų, jog 
aš – svetinga. 

JUOKDARĖ. Tu esi durnė. 

PRINCAS (vis dar gulėdamas). Išmintinga moteris. 

BEATRIČĖ. Kaip suprasti? 

JUOKDARĖ. Vėliau paaiškinsiu. 

Paulauskė taip pat prieina duonos, pasičiumpa kelis kepalus ir juos 
apsikabinusi laiko prie savęs. 

BEATRIČĖ. Duokit vieną kepalą. 

PAULAUSKĖ. Savo turėk. 

BEATRIČĖ. Aš savo paaukojau balandžiams. 

PAULAUSKĖ. Tvarkoj, imk vieną, bet iš lėto valgyk, nesigrūsk viso. 

Kol moterys šnekasi, Princas išsliūkina iš scenos. Iš užkulisių pasigirs-
ta Princo balsas, imituojantis trimitus. 

PAULAUSKĖ. Mesk kepalą, Princas atvyksta. 

BEATRIČĖ. Sakei lėtai valgyt! 

PAULAUSKĖ. Mesk, sakau! 

BEATRIČĖ. Manęs atvyko! Atvažiuos, nugalabys mergelę ir 
išvažiuos. Aš visad taip norėjau karjeros. 

PAULAUSKĖ. Kokia čia karjera? Mesk kepalą ant žemės, sakau! 

BEATRIČĖ. Aukos. O ką? Labai prestižinė karjera. Nedaugeliui 
žmonių pasiseka jomis tapti. 

Beatričė ir Paulauskė išmeta kepalus ant žemės. Juokdarė juos susi-
renka atgal į savo vėžimėlį. Įeina Princas švariais baltais marškiniais. 

PAULAUSKĖ. Princas atvyko! 

BEATRIČĖ. Atvažiavo! 

JUOKDARĖ. Atėjo. 

Princas prieina prie jų, jos visos mandagiai nusilenkia kaip kilmin-
gajam.  

PRINCAS. Kas čia jūsų žemėse vyksta? Kas neramina jus, moterys? 

BEATRIČĖ. Aš taip jūsu laukiau. 

Princas mandagiai linkteli galva, atsisuka į kitas moteris. 

PAULAUSKĖ. Netvarka mūsų kieme. Netvarka ir nešvara. Aš du 
vaikus auginu viena, vienas beveik namuose nesirodo. Slampinėja 
gatvėmis, saulėgrąžas gliaudo ir spjaudo. Aš nebespėju paskui jį. 

PRINCAS. Tai ką aš, didis jūsų gelbėtojas, galėčiau padaryti? 

PAULAUSKĖ. Matot tas dvi šieno kupetas? 

PRINCAS. Matau. 

PAULAUSKĖ. Jos jau taip seniai ten. 

BEATRIČĖ. Tikrai, mano baba su jomis augo, mano tėvelis su jomis 
augo, aš nuo vaikystės jas mačiau. 

PAULAUSKĖ. Ir niekas mums nepadeda jų patraukti. 

BEATRIČĖ. Aš galiu net save atiduoti, kad tik jūs patrauktumėt 
mums jas iš akių. 

Princas prieina prie šieno kupetos, apžiūri ją, patyrinėja, pauosto. 

PRINCAS. Įdomu. 

JUOKDARĖ. Pasakykit, Prince, kaip ten sostinė atrodo? 

PRINCAS. Sostinė? Sostinė žaliuoja, turtingėja. Pasistatėme 
skulptūrą ir fontaną, dabar tikrai kas nors atvažiuos mūsų duonos 
valgyti. 

BEATRIČĖ. Kaip norėčiau kada nors sostinėje apsilankyti! 

Princas išsigąsta. 

PRINCAS. Kam jums tos sostinės? Sėdėkite čia, savo kiemą 
prižiūrėkit. Sostinėje ir taip pakankamai žmonių. Klausykite, o kam 
šitos kupetos priklauso? 

PAULAUSKĖ. Kaip tai kam? Niekam! 

PRINCAS. Tai kas jas čia pastatė? 

BEATRIČĖ. Svarbu jūs jas išneškite! 

PRINCAS. Ne, tai turėtų padaryti šeimininkas. Jeigu mes iš niekur 

nieko tiesiog išmesime, o pas mane į rūmus pasibels koks nors 
valstietis ir pareikalaus grąžinti jam kupetas, ką aš tuomet 
darysiu? 

PAULAUSKĖ. Tai pasakykit, kad nėr čia ko mėtyt savo kupetų, kur 
nereikia. 

PRINCAS. Gerai, o parašėte bendruomenės prašymą? 

PAULAUSKĖ. Bendruomenės prašymą? 

PRINCAS. Taip, bent tris tūkstančius parašų reiktų surinkti, ir tuo-
met mes sudarysime grupę mano patarėjų, kurie apsvarstys jūsų 
problemą. 

PAULAUSKĖ. Kad mūsų čia kieme penki gyvena. 

PRINCAS. Jeigu apsvarstymas įvyks, po jo pereisime prie 
apmąstymo, apkontempliavimo ir galbūt pasieksime apsprendimą. 

Beatričė prieina prie vienos iš šieno kupetų, paspiria ją, šienas 
išsilaksto po sceną. 

BEATRIČĖ. Kvailos kupetos. 

PAULAUSKĖ. Beatriče, valdykis. Nevalia pratrūkti priešais Princą. 

Juokdarė įkiša Princui duonos kepalą. 

JUOKDARĖ. Atsilaužkit, paraugaukit, labai skani. 

Princas atsilaužia, įsideda gabalą į burną. 

PRINCAS. Na, sostinės neprilygsta, bet tikrai nebloga duona. 

PAULAUSKĖ. Aš tik norėčiau pridurti, kad mes jus labai palaikome, 
Prince. Jeigu tik kas nors mus pultų, aš savo kūnu nuo kulkų jus 
gelbėčiau. 

PRINCAS. Tai ir gerai, valstiete. Taip ir turi būti. Bet kol kas niekas 
mūsų nepuola. Sostinė klesti. 

PAULAUSKĖ. Prisėskit čia ant laiptų, aš tuoj arbatėlės atnešiu. 

Princas prisėda ant aukščiausio – pirmojo – laipto. Šalia įsitaiso ir 
Beatričė. Juokdarė pradeda šluoti išsitaškiusį šieną atgal į kupetą. 

PRINCAS. Kažkur netoliese ima ryškiai šviesti fakelų liepsnos. 
Princas atsistoja ant laipto apsidairyti, ar šios artinasi į jo pusę. 
Jis prisimerkia, bandydamas tamsoje ką nors įžiūrėti. Pastebi 
porą prožektorių viduryje lauko. Nusiramina ir vėl atsisėda ant 
laipto. Tik dabar prisimena, kad ir Beatričė sėdi šalia jo; ji nieko 
nenutuokia. 

Indrė Bručkutė (gim. 1994) – dramaturgė, scenaristė, Lietuvos muzi-
kos ir teatro akademijoje baigusi kino dramaturgijos studijas, viena iš 
pagrindinių šiuolaikinės dramaturgijos festivalio „Dramokratija“ ini-
ciatorių ir organizatorių. Rašytojos tekstai turi savitą lengvai atpažįs-
tamą stilių – šių dienų visuomenės vaizdavimą pasitelkiant absurdą. 
Juose plėtojamų istorijų nuspėti neįmanoma, o likti paniurusiam se-
kant netikėtumų kupinus siužetus – labai sunku. Tuo įsitikinti padės 
ištrauka iš vieno veiksmo absurdo pjesės „Princas ant trečio laipto“ 
(2020). 

„Buvo 2020-ųjų ruduo. Į galvą spraudėsi vis daugiau apmąstymų apie 
atsakomybę – asmeninę ir kolektyvinę. Tuomet neiškentusi prisėdau ir 
porą savaičių rašiau šią pjesę, nes tam tikra absurdo forma tai išsiaiškinti 
atrodė paprasčiau. Natūraliai iškilo dramaturgijos klasikos, su kuria norė-
josi polemizuoti ar apie ją juokauti, įvaizdžiai. Dabar matyti, kad kūrinyje 
kalbama ir apie atsakomybę, ir apie teatrą. Parašius, žinoma, kilo daugiau 
klausimų nei atsakymų, bet atidėjau juos ateičiai. Pirmoji šios pjesės ver-
sija pabaigta, tačiau tolimesnį jos likimą dar sprendžiu, nes vis iš naujo 
persvarstau – kirsti Princui galvą ar ne“, – sako dramaturgė. 

PriNCaS aNT TrEčiO laiPTO
iNDrĖ brUčkUTĖ
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BEATRIČĖ. Jūs ten sostinėje taip įdomiai kalbate. Aš irgi norėčiau 
išmokti taip kalbėti, visokiais tarptautiniais žodžiais, svariais argu-
mentais, objektyvia tiesa, žinoti lotyniškų frazių. 

PRINCAS. Ad hominem, ad antiquitatem, ad baculum. 

BEATRIČĖ. Skamba kaip muzika, kurią mama kanklėmis grodavo, 
kai aš eidavau miegoti vaikystėj. 

PRINCAS. Ad nauseam, ad numeram, ad populum. 

Paulauskė grįžta su trimis arbatos puodeliais. Vieną paduoda Princui, 
vieną Beatričei, vieną pasilieka sau. 

PAULAUSKĖ. Aš žinau, kad jūs rimtai nežiūrit į mūsų Beatričę, bet 
pamąstykit dar. Beatriče, atsistok. 

Beatričė atsistoja. Paulauskė ištiesia jos rankas. 

PAULAUSKĖ. Ji galbūt atrodo laiba, bet, jeigu prisireiktų, galėtų 
šitomis rankomis visas šmėklas iš galvos išmušti. 

Paulauskė padeda rankas ant Beatričės pečių. 

PAULAUSKĖ. Ant šitų pečių galėtų visą kaltę išnešioti. 

Paulauskė praskėčia Beatričės kojas. 

PAULAUSKĖ. Su šitais sėdmenimis galėtų visa karalystę iš naujo 
atgaivinti. 

Beatričė nusijuokia. 

BEATRIČĖ. Kad tik kas nors mane iš čia išsivežtų; dienų dienas 
leidžiu šitame prasmirdusiame kieme. 

PRINCAS. Nu kaip aš tave pasiimsiu. Aš net karietos su savimi 
neatsivežiau. 

PAULAUSKĖ. O tai kaip jūs iki mūsų atkeliavot? 

PRINCAS. Ant žirgo atjojau. Tik-dik tik-dik tik-dik. 

Princas atsistoja ir vaizduoja, kaip joja. 

BEATRIČĖ. Tu susiformuoji viduj. Ten vanduo teliūškuoja ir keistai 
aidi. Pradedi girdėti riksmus, iškart susimąstai – ko čia tave vidury 
miego bando prižadinti? Raitaisi, bandai pasisukti į vieną šoną, į 
kitą, bet niekaip nebeįsitaisai atgal. Nusprendi, kad išaugai savo 
pagalvę. Lendi į išorę. Išropoji šiaip ne taip, o ten šalta ir nejauku. 
Visi aplink tave paliesti nori. Glaudžiasi, tampo žandus ir pirštus 
skaičiuoja. Ir baisiai smirda. Išmoksti kalbėti ir pagaliau išdrįsti 
paklausti: „Nu kodėl pas mus kieme tos šieno kupetos guli?“, o 
tau visi atsako tik: „Taip visada buvo. Ką jau čia padarysi.“ Ir tada 

telieka galvoti, kaip galėtum atgal į vandenį. 

PAULAUSKĖ. Tiksliai, jūs sakėt, kad fontaną pasistatėt! 

PRINCAS. O ten dar vandens nėra! 

PAULAUSKĖ. Tai fontanas be vandens? 

PRINCAS. Ten perspektyvus fontanas. 

BEATRIČĖ. Ech, mes čia net perspektyvų neturime. 

Princas susierzina. 

Paulauskė paima iš Princo puodelį. 

PAULAUSKĖ. Na, tai duonos suvalgėt, arbatos išgėrėt. Ar padėsit 
mums? 

PRINCAS. Tai žinoma. Aš tik išsimiegosiu ir iškart išjosiu į sostinę 
pranešti, kaip čia mūsų darbininkais niekas nesirūpina. 

Paulauskė nusilenkia ir išeina. Lieka tik Princas ir Beatričė. 

PRINCAS. Dabar Princas su Beatriče lieka vienas. Beatričė nesi-
liauja dūsavusi, lyg trokštų kažką pasakyti, bet nesiryžtų. Princas 
atsigula ant trečio laipto, tačiau jam vis nepatogu galvą pasidėti. 
Žandas šąla. Jis norėtų, jog Beatričė leistų jam ant šlaunų atsigulti, 
bet vis nedrįsta paprašyti. 

BEATRIČĖ. Jūs turbūt daugiau negrįšit. 

PRINCAS. Kaip tai, aišku grįšiu. 

BEATRIČĖ. Kaip manot, aš turiu ateitį? 

PRINCAS. Ar tai svarbu? 

BEATRIČĖ. Nuoširdžiai pasakykit. 

PRINCAS. Na, aš manau, kad ateitis yra mergina, kurią mažai kas 
gali išlaikyti. 

BEATRIČĖ. Ji brangiai kainuoja? 

PRINCAS. Nežmoniškai. Gali pasiprašyti kieno nors pagalbos, pa-
siimti paskolą, bet dažnai ji iš tavęs atima paskutinius centus ir 
išeina ieškoti kokio perspektyvesnio. 

BEATRIČĖ. Jūs atrodot įskaudintas. 

PRINCAS. Aš ją vis bandau prisivilioti, o ji vis mane palieka. 

BEATRIČĖ. Tai pikta turbūt. Jūs ką nors nubausit? 

PRINCAS. Kodėl? 

BEATRIČĖ. Nežinau, karaliai dažnai ką nors nubaudžia. Uždaro 
celėje. Išmeta į gatvę, kad visi pomidorais apmėtytų. Surengia 
festivalį ir jame viešai pakaria nusidėjėlį. 

PRINCAS. Net jeigu tai neteisinga? 

BEATRIČĖ. O iš kur man, valstietei, žinot, kas teisinga? Gimusiai 
šieno kupetoj, neperspektyviai, lotyniškų žodžių nemokančiai. 

PRINCAS. O jei mokėtumėt, tada man nukirsdintumėt galvą? 

BEATRIČĖ. Nežinau, ar pakaktų vien pakarimo. 

PRINCAS. Tai kiek reikėtų, kad čiakšt, ir paliktumėt mane be šitos 
naštos? 

BEATRIČĖ. Nežinau, viso kaimo. 

PRINCAS. O jeigu aš imu ir čia pat tave nusmaugiu, ar tada man 
kas nors nukirstų galvą? 

Beatričė išsigąsta, ji atsistoja ir netyčia išpila puodelį arbatos ant 
Princo. Tada nusiraminusi atsisėda atgal. 

BEATRIČĖ. Turbūt ne. Reiktų kokį inteligentą. Revoliucionierių. 
Mokslininką galbūt. Arba jeigu mėgstamą romanų rašytoją 
nusmaugtumėt – tada. 

Princas susierzinęs nusivelka marškinius ir numeta ant žemės. 
Juokdarė, miegojusi ant šieno kupetos, atsibunda, prieina prie jų, pai-
ma ir nusineša plauti kibire. 

BEATRIČĖ. Aš atsiprašau, nederėjo man šitaip. Tiesiog taip pavar-
gau. Panašiai man su tėveliu būdavo. Jis prigerdavo kitam kieme. 
Grįždavo namo, pradėdavo daužytis į sienas, tarsi jos bandytų 
atsikalbinėti. Tos sienos jį taip išerzindavo, kad po to ir aš, tylinti, 
gaudavau. Kaimynai iškviesdavo policiją. Policija atvažiuodavo ir 
duodavo tėvui papeikimą. Sakydavo: „Tai jeigu su sienomis nei-
na normaliai susišnekėti, jas ir daužykit“; tėtis paklausydavo. Tada 
ir užmigdavo prie vienos, o ryte jau ją glostydavo. Kitą vakarą 
išeidavo dirbti, vėl kur nors gurkšteldavo, grįždavo namo ir tuo-
met su spinta susipykdavo. Ir taip tęsėsi begalybę kartų. Mama 
nežinojo, ką daryti: ar daugiau baldų pirkti, kad mūsų nekliudytų, 
ar visus lauk išvežti, kad jo nepykdytų. Tada tiesiog kažkurią naktį 
tėvelis nebegrįžo. Ilgai mamytė verkė, nes nežinojo – čia dėl baldų 
ar dėl jos. 

PRINCAS. Tai tau turbūt labai pikta viduje. 

BEATRIČĖ. Oi ne, man visai nepikta. 

PRINCAS. Tai nukirsk man galvą, jeigu nori. 

BEATRIČĖ. Ką? 

PRINCAS. Nukirsk. Padaryk mane prancūziškai. 

BEATRIČĖ. Nebejuokauk šitaip. Aš tikrai jau pavargau. 

Beatričė atsistoja. Princas atsisuka į ją. 

PRINCAS. Neduosi atsiremti? 

BEATRIČĖ. Aš einu, į vandenį atsigulsiu. 

Beatričė išeina. Princas atsisuka į Juokdarę, kuri baigia plauti marškinius. 

PRINCAS. O tu čia ką darai? 

JUOKDARĖ. Tau dar neaišku? Tai palauk, gal vėliau paaiškės. 

Juokdarė tempiasi marškinius iš scenos, nuo jų laša vanduo, scenoje 
palikdamas upelį. 

PRINCAS. Duok man juos. 

JUOKDARĖ. Pasiimsi sugrįžęs. 

PRINCAS. Duok dabar užsivilkti. 

Juokdarė numeta šlapius marškinius, Princas juos apsirengia.

PRINCAS. Ji juk nerimtai apie tą vandenį, ar ne? 

JUOKDARĖ. O tu rimtai apie tą galvą? 

Juokdarė išeina. Princas lieka vienas. Jis kurį laiką guli ant trečio laip-
to. Neramiai muistosi. 

PRINCAS.  Princas negali užmigti. Jis atsistoja ir pradeda žvalgytis 
aplinkui. Prieina prie scenos krašto, lyg pirmą kartą jį pastebėjęs. 
Žiūri, tarsi suprastų, kad tai yra scenos kraštas. Pažvelgia į pirmoje 
eilėje sėdinčio žiūrovo veidą, prunkšteli, lyg jam būtų šovusi kokia 
nors neįtikėtina idėja, apsisuka ir grįžta atsigulti ant laipto. Laip-
tas vis dar laiptas. Princas vis dar Princas. Tik šlapesnis ir šaltesnis. 

<...>

pjesė
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2020-ųjų ruduo. Turėjau sulaukti antrojo karan-
tino Rygoje, kad pagaliau perskaityčiau knygą 
„Kelionė aplink savo kambarį“1. Nors iš pradžių 
nebuvau tikras: perskaityti ar paskaityti. Gal 
ir buvau jau tai padaręs tais laikais, kai skai-
tyti buvo paprasta, nestigo laisvo laiko, o gėri-
mai liejosi upeliais. Ar tik François-Xavieras de 
Maistre’as2 nebuvo patekęs į kokį nors perestroi-
kos ar ankstyvojo posovietinio laikotarpio rinki-
nį, pavyzdžiui, „XVIII–XIX a. pradžios prancūzų 
apsakymai“, „Europos sentimentalizmo proza“ 
ar pan.? Iš tų nuostabių knygų vargiai kas be-
atklysta atmintin, beveik nieko, na, kaip bebūtų 
keista, prašmėžuoja François-René de Chateau-
briand’as, kažkas apie indėnus ir Jurijaus Via-
zemskio bei Lidijos Ginzburg taip mėgtas Ben-
jaminas Constant’as. Prisiminęs Constant’ą, bet 
užmarštin paleidęs Xavierą, sėdėdamas pusiau 
įrengtame bute Rygoje po persikraustymo, su-
tapusio su antrąja koronos banga, ėmiau varty-
ti Viazemskio3 tomą, kuris praeitame gyvenime 
buvo išleistas sovietinėje knygų serijoje „Es-
tetinės minties paminklai“. Na, kad neišprotė-
čiau nuo derinio „remontas + perkraustymas + 
lockdown’as“. 

Kažkada Viazemskį kone mokėjau atmintinai; 
griebdavausi visko, kas jo parašyta, už ko tik už-
kliūdavo mano akys, net ir šio estetinės minties 
paminklo... Ir turėjau svajonę paišlaidauti bei 
įsigyti XIX a. pabaigoje Sergejaus Šeremetjevo4 

išleistą jo kūrinių rinkinį. Dešimtajame dešimt-
metyje dažnai lankydavausi Sankt Peterburge 
ir apsistodavau pas tuometinį draugą poetą P. 

1  1794 m. pirmą kartą išleista Xaviero de Maistre’o knyga, 
parašyta siekiant išvengti nuobodulio, kai autoriui buvo pa-
skirta 42 dienų laisvės atėmimo bausmė savo kambaryje 
už dalyvavimą nelegalioje dvikovoje. Tai kelionių aprašymo 
stiliumi sukurtas pasakojimas, kuriame aptariamas kambario 
turinys ir baldai, taip pat įsivaizduojamos situacijos bei dia-
logai. (Čia ir toliau – vert. past.)

2  François-Xavieras de Maistre’as gimė 1763 m. Šamberi 
(tada ši Prancūzijos dalis įėjo į Sardinijos karalystės sudėtį), 
mirė 1852 m. Sankt Peterburge. Kilmingas didikas, dailinin-
kas mėgėjas, Rusijos imperijos armijos generolas majoras, 
Napoleono karų dalyvis, Turino mokslų akademijos narys, 
jaunesnysis grafo Josepho de Maistre’o – katalikų filosofo, ra-
šytojo, politiko ir diplomato, vieno įtakingiausių XVIII a. pab. 
ir XIX a. pr. konservatizmo ideologų – brolis.

3  Piotras Viazemskis (1792–1878) – rusų poetas, literatūros 
kritikas, istorikas, vertėjas, publicistas, memuaristas, valsty-
bės veikėjas, artimas Aleksandro Puškino draugas ir nuolati-
nis korespondentas.

4  Grafas Sergejus Dmitrijevičius Šeremetjevas (1844– 
1918) – Rusijos visuomenės veikėjas, istorikas, kolekcinin-
kas, stambiausias dvarininkas. Jo vardu pavadintas tarptau-
tinis Maskvos oro uostas.

Su P.  gerdavome iki žemės graibymo; pagirių 
rytus leisdavau jo kabinete, ant sulankstomos 
lovos, vartydamas vieną ar kitą Šeremetjevo 
kolekcijos tomą. Leidiniai solidūs, kaip ir priva-
lu tiems apkerpėjusiems laikams, su auksiniais 
įspaudais ir be vertimo iš prancūzų į rusų kal-
bą. O juk grafas kartais į savo sąsiuvinius rašy-
davo prancūziškai. Bet jos aš nemokėjau. Štai 
kur pats gryniausias menas – senas mąstytojas 
Viazemskis, kurį amžininkams ir palikuonims 
ugdyti išspausdino jo anūkės vyras kunigaikštis 
Sergejus Šeremetjevas, apsivilkęs savo amži-
nąjį nudrengtą chalatą, su cigaru burnoje, ap-
valiais akinukais ant riestos nosies. Beje, nuo 
tų pagiringų gulinėjimų ant lovos poeto P. ka-
binete praėjo daug metų, maždaug dvidešimt 
penkeri, niekas nieko neprisimena, tačiau šian-
dien epidemijos sugrįžimas plius gyvenimiš-
kos aplinkybės paskatino mane vėl vartyti Via-
zemskį. Pirmas dalykas, kurį perskaičiau šiame 
apšiurusiame rudame tome, išspausdintame 
Jurijaus Andropovo mirties metais leidykloje 
„Iskusstvo“: „Nelaisvė, regis, buvo mūsų laikų 
mūza-įkvėpėja.“ Taip sako trisdešimtmetis kuni-
gaikštis apie dvidešimtmečio Aleksandro Puški-
no „Kaukazo belaisvį“. Prie Puškino, deja, sugrį-
šiu. Bet kol kas apie Xavierą de Maistre’ą.

Tiesą sakant, turėjau nusilenkti „Google’ui“ ir 
patikrinti. Ne, „Kelionės aplink savo kambarį“ jo-
kioje tų palaimintų laikų, kai vertėjai galėjo sau 
leisti lėtai virškinti verčiamą kūrinį ir neskubė-
dami ieškoti, kaip jį kuo geriau išreikšti kitu di-
alektu ir visiškai kitokiems žmonėms, vertimų iš 
prancūzų kalbos antologijoje nebuvo. Išties, kam 
labiausiai nepasisekė pasibaigus sovietmečiui, 
tai geriems vertėjams. Kas gi šiandien leistų 
Nikolajui Liubimovui lėtai pasinerti į Nikolajų 
Leskovą ir Ivaną Turgenevą, prieš imantis Mar-
celio Prousto? Kas jam duotų porą metų derinti 
svetimas leksines stygas pagal gimtosios kalbos 
intonacinį kamertoną? Kas apskritai jam (mums) 
suteiktų laiko tiesiog pagalvoti, sukaupti savo 
dvasią ir mintis bei nuveikti net vaizduotę pra-
nokstančius darbus? Ir kas gi šiandieną mums 
leis vieną po kito skaityti du tūkstančius pusla-
pių apie Sen Lu ir Morelį, apie Albertiną ir Žil-
bertą, apie močiutę ir Fransuazą, apie tai, kaip 
Odetė kartais į savo kalbą įterpdavo angliškų žo-
džių, kad atrodytų įmantriau, ir kaip ji kviesdavo 
išrinktuosius arbatos, būtent arbatos, o ne kavos, 
nes aukštuomenė juk turėjo būti šiek tiek (bet tik 
šiek tiek) anglizuota? Niekas neleis, ir mes patys 
sau neleisime. Štai kur problema, patys. 

Kalbu ne apie prakeiktą neoliberalizmą, kuris 
negailestingai verčia intelektualus bėgti praga-
riškus maratonus, ne. Ne tas kvėpavimas. Buvo 
stajerio, o liko net ne sprinterio, ne, vien isteriš-
kas dusulys, asteninio sindromo nukankintojo 
kūkčiojimas su traukuliais. Astmatikas Proustas 
priekaištingai žvelgia į mus iš ano pasaulio: 
kuprotosios su dalgiu, kuri tiek metų nakvojo 
ant kamštiniais tapetais apmušto jo kambario, 
jo savanoriško kalėjimo, saldžiosios nelaisvės 
sofos, alsavimas į veidą nepadarė šio rašyto-
jo prozos kvėpavimo trūkinėjančio. Pagreitino, 
žinoma. Bet tik tiek. Tiesą sakant, paskutiniai 
„Prarastojo laiko beieškant“ tomai – siaubingai 
išpūsta Prousto kelionė po kambarį, kuriame 
jis save įkalino. Ją baigė nusiųsdamas Marselį 
į Veneciją, vieną savo herojų dalį – į anapusi-
nį pasaulį, o kitą – Vulgarumo, neįsivaizduoja-
mo pirmuosiuose tomuose, kryptimi. Aš dažnai 
galvoju apie nepaprastą paskutinių „Prarastojo 
laiko“ tomų pyktį, ne, ne pyktį, o žiaurumą. Kaip 
sudėtingas, mažyčių psichologinių spyruoklių, 
miniatiūrinių socialinių krumpliaračių prifar-
širuotas pasaulis buvo šiurkščiai supaprastin-
tas; tai, kas atrodė neįsivaizduojama pirmoje 
knygoje, be jokių kliūčių, paprastai ir natūraliai 
nutinka paskutinėse dviejose. Paaiškinimas tik-
riausiai yra toks: iškart po karo Proustas įkalino 
save kambaryje su kamštiniais tapetais, tačiau, 
skirtingai nei mūsų laikais, liga – ne aplinkui, o 
viduje, jame, saviizoliacijoje; gaudydamas kva-
pą, jis tempė savo epopėjos naštą, bet pusla-
piuose – kaip ir plaučiuose – vis mažiau oro ir 
vis daugiau nuodų. Pasmerkta, kerštinga mas-
turbacija į uždarą pasaulį, kuris Proustui ne-
bepasiekiamas – štai kas tai. Proustas baigia, 
romanas baigiasi, pasaulis praveria kamštinio 
kambario duris ir įeina į jį šviesa, oru, spaustu-
vės triukšmu. Šias paskutines knygas pavadin-
čiau taip: „Nevykėlio kelionė po savo kambarį“.

Ir vis tiek Proustas yra herojus, o mes – apgailė-
tini menkystos. Uždarė porai metų net ne kam-
baryje, net ne bute, o mieste, šalyje, žemyne, ir 
jau verkšlename. Taip, durys buvo užrakintos iš 
lauko, bet kiek davė laiko, sako, štai, imkite. Ir 
kas nutiko? Nagi nieko. Neperskaityti sąrašai to, 
ką verta perskaityti karantino metu.

Viename jų, kažkodėl „The Irish Times“, susidū-
riau su Xavieru de Maistre’u. Prisiminė, še tau. Ai-
riai. O pats neatsiminiau – net negalėjau ištrauk-
ti iš atminties, ar skaičiau tą „Kelionę“, ar ne. Ir 
čia (nukrypimas apie Proustą bei vertėjus šioje 

TarP kETUriŲ PaSaUliO SiENŲ
KIRILL KObRIn

Marilaco iliustracija Xaviero de Maistre'o knygos „Kelionė aplink savo kambarį“ (Voyage autour de ma chambre, Ed. Nilsson, Paris) viršeliui
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vietoje baigiasi, o aš grįžtu prie pagrindinės te-
mos) turėjau nusižeminti „Google’ui“ ir patikrin-
ti. Ne, tokio daikto negalėjau rasti iki 2003 m., 
iki kol buvo išleistas F.  Smirnovo vertimas su 
lydinčiuoju straipsniu. Neskaičiuojant, žinoma, 
šio: „Kelionė po savo kambarį“. / Iš prancūzų 
kalbos vertė Kriaževas. Maskva: privilegijuotoji 
Kriaževo, Gauthier ir May spaustuvė, 1802“. No-
rėčiau sužinoti, kas tas Kriaževas, kuris ir spaus-
tuvę kartu su ponais Gauthier ir May turėjo, ir de 
Maistre’o knygą išvertė. Įdomu dar ir tai, ar pats 
autorius skaitė rusišką savo niekveikos versiją? 
1802-aisiais jam, matyt, nebuvo labai lengva: iš 
Rusijos karinės tarnybos pasitraukė su kapito-
no laipsniu, perspektyvų – jokių, Maskvoje teko 
atidaryti dailės dirbtuves ir užsidirbti iš tapybos 
pamokų bei miniatiūrų piešimo pagal užsakymą. 
Ar Kriaževas sumokėjo de Maistre’ui? Ir kaip aps-
kritai tais tolimais laikais buvo tvarkomos auto-
rių teisės? Tikiuosi, vis tik sumokėjo. Bet kuriuo 
atveju Xavieras, manau, nebūtų prapuolęs – jo 
vyresnysis brolis Josephas tais pačiais 1802 m. 
atsidūrė Sankt Peterburge kaip Sardinijos pa-
siuntinys. O jis buvo žmogus, turintis ryšių.

Derėtų pasakyti, kad apie jaunesnįjį brolį de 
Maistre’ą pirmą kartą išgirdau vyresniojo dėka. 
SSRS Josephui, kaip ultrakatalikui, palanki ne-
buvo, ką čia ir bepridurti. Bet jis paminėtas 
pastabose Osipo Mandelštamo ir, regis, paties 
Karlo Marxo. Ir, žinoma, kunigaikščio Vladimi-
ro Odojevskio „Rusiškose naktyse“; juk net šio 
kūrinio pavadinimas įkvėptas J.  de Maistre’o 
„Sankt Peterburgo vakarų“5. O štai sužinoti apie 
Xavierą pasirodė sunkiau; taip, retkarčiais jo 
pavardė iškildavo kruopščiose sovietinėse Puš-
kino studijose (juk perspėjau – štai ir vėl apie 
Puškiną), bet tokio tipo rašinėliai kaip buvo, 
taip ir yra ne man. 

„Kelionė aplink savo kambarį“ mano galvon 
įsibrovė, kad ten liktų  – iki dabartinių koro-
nos laikų tik kaip pavadinimas – visur esan-
čio Borgeso, kuris, regis, užsibrėžė tikslą per 
savo pasakiškai ilgą gyvenimą paminėti visus 
(ne)pelnytai užmirštus praėjusio tūkstantme-
čio rašytojus, dėka. Jo „Alefe“ perskaičiau apie 
„nemirtingą niekutį, kuriuo mus pradžiugino 
dykinėjanti savojiečio plunksna“, o nekintamai 

5  Stambiausias ir paskutinis autoriaus veikalas, parašytas 
filosofinio dialogo forma, kuriame pripažintas filosofinės po-
lemikos meistras atskleidžia Sankt Peterburgo gyvenimo re-
alijas diskutuodamas apie leibnicianizmą, moralę ir religiją.

mandagus leidinio komentatorius davė užuo-
miną, apie kokį savojietį kalbama. Apie jį, apie 
Xavierą. Idėja paskirti kūrinį judėjimui po nuo-
savus namus, kelionę papildant įvairiausiais 
nukrypimais, man atrodė gera. Maždaug tuo 
pačiu metu skaičiau Alaino Robbe’o-Grillet ro-
maną, kuriame penkiasdešimtyje puslapių ap-
rašomas lyg ir kambarys, lyg ir paveikslas jame. 
Nors gal tai buvo Claude’as Simonas? Nesvar-
bu. Apskritai mintis apie klaustrofobišką kelio-
nę man tada patiko. O vėliau prasidėjo kažkoks 
kitas gyvenimas, ir aš visa tai ilgam pamiršau.

Taip, yra rusiškas 2003 m. leidimas, bet sėdėda-
mas lockdown’e Rygoje jo gauti negalėjau. Nėra 
jo ir internete. Tad pradėjau ieškoti vertimo į 
anglų kalbą.

Ir štai (ačiū tau, Gutenbergo biblioteka) jis prie-
šais mane: mėlynu įrišimu, su gražiomis aukso 
vinjetėmis viršelyje, 1871-aisiais Londone išleis-
tas ponų Longmanų, Greeno, Readerio, Dyerio. 
Tiesą sakant, kas iš jų yra „ponai“, o kur – įmonės 
pavadinimas, sunku atskirti; galiu laiduoti tik už 
brolius Thomą ir Williamą Longmanus, tuo metu 
užsiėmusius leidyba, kartu su kitais garbingais 
džentelmenais kūrusius įvairius spaudinius, ku-
rių pavyzdys ir yra savojiečio niekučio vertimo 
į anglų kalbą publikacija. Knyga išleista beveik 
nepriekaištingai, ją vartyti „iPad“ programėlėje 
„Books“ – vienas malonumas. Vertėju nurodomas 
kažin koks H. A., turintis įprotį nuostabiai, steam-
punk’iškai jaukiai reikšti mintis. Štai ką jis trum-
poje pratarmėje rašo apie Xavierą de Maistre’ą, 
kuris, beje, mirė labai garbingo amžiaus, vos 19 
metų iki šio leidimo: „Kitos jo knygos yra „Kau-
kazo belaisviai“ (1815) ir „Jaunoji sibirietė“, abu 
kūriniai žavūs, juose vaizduojamos realios buiti-
nės scenos, mums mažai pažįstamos iš kitų šal-
tinių.“ Žavinga! Tikroviški buitinių scenų vaizdai! 
O, nuostabūs laikai, kai grožinė literatūra buvo 
žinių apie tolimų vietų ir laikų žmonių gyvenimo 
būdą šaltinis...

Truputį pasirausiau ir radau, kam priklauso 
inicialai H. A. Tai Henry’is Attwellas, „Auksinių 
minčių knygos“ (anglų tautos ir jų rašytojų pa-
tarlės bei įsimintini posakiai), prancūzų–anglų 
pseudosinonimų žodyno sudarytojas, prancūzo 
Albert’o Réville’io knygos „Velnias“ (koks siau-
bas!) vertėjas. Attwellas aiškiai buvo kultūros ir 
filologijos žmogus. Juo galima pasitikėti. Nieko 
daugiau apie vertėją neatkapsčiau, išskyrus ma-
žai tikėtinus jo pėdsakus amerikiečių svetainėje 

„Find A Grave“, kurioje galima pasigrožėti vieno 
tokio Henry’io Attwello (1829–1902), daugia-
vaikio Virdžinijos valstijos gyventojo, amžinojo 
poilsio vieta. Ar H. A. buvo šviesuolis Pietų plan-
tatorius, savo laisvalaikį skyręs moksliniams 
darbams? O gal tai tik sutapimas? Vargu, ar 
kada nors sužinosime tiesą.

Deja, mūsų kultūringasis H. A. nelabai gerai pa-
žino savo herojaus gyvenimą. Bet nesmerkime 
jo už tai. Laikai tamsūs, priešinternetiniai, kas 
galėjo jam pasakyti, kad Xavieras de Maistre’as, 
apsigyvenęs Rusijoje, vis dėlto keletą kartų, o 
ne vieną, paliko savo naująją tėvynę ir ilgą lai-
ką praleido Europoje, net pasvarstydamas, ar 
ten nelikti. Tačiau kaskart grįždavo į Sankt Pe-
terburgą. Ir mirė Strelnoje. Štai kokį gyvenimą 
žmogus nugyveno, ilgą, daugialypį. Čia į mano 
pasakojimą vėl įsiropščia Puškinas bei jo gimi-
naičiai: nenustygstantys Puškino tyrinėtojai su-
gebėjo į savo diskursus įtikinamai įtraukti Xa-
vierą de Maistre’ą – genijaus motinos portretų 
tapytoją, genijaus mamos, tėvo ir dėdės salono 
lankytoją, genijaus žmonos tetos sutuoktinį ir 
pan. Bet vis tik aš Puškiną iš savo teksto ryž-
tingai išgenu. Tegu linksminasi už Sardinijos 
kariuomenės leitenanto kambario langelio. O 
leitenantas tegu pasėdi namų arešte. Turinas. 
1794 m. uždarytas de Maistre’as kuria „Kelionę 
aplink savo kambarį“.

Štai beveik ir priėjome iki pačios „Kelionės“. Vos 
tik tai parašiau, prisiminiau, kad ryte be jokios 
priežasties perskaičiau interviu su Tracey’e Emin 
kairiųjų liberalų elektroniniame laikraštyje. Šiai 
menininkei nesvetima mintis pasipuikuoti savo 
namais. Ji išgarsėjo demonstruodama visuo-
menei savo lovą, nusėtą bohemiškos 1990-ųjų 
Londono merginos aksesuarais (tamponais, 
degtinės buteliais, krūvomis cigarečių nuorūkų 
ir kitomis aktualijomis). Dabar, praėjus 22 me-
tams, Tracey’ė staiga fotografuoja savo kamba-
rį ir save jame. Štai ką šįryt pamačiau ekrane: 
„Menas padeda Emin į gyvenimo chaosą įvesti 
meninę tvarką. Pavyzdžiui, „Nemiga“, nuotraukų 
serija, kurią ji kūrė ketverius metus, kol išgyveno 
menopauzę. „Negalėjau užmigti, todėl pradėjau 
fotografuoti savo kambarį. Galiausiai nufotogra-
favau save, pažiūrėjau į nuotrauką ir pagalvojau, 
kaip baisiai atrodau. Taigi, pabandžiau padaryti 
geresnių – išėjo visas pluoštas, ir man tai atro-
dė labai įdomu. Aš nebebuvau kažkokia auka. Aš 
kažką dariau.“ Žinoma, šiuolaikiniame mene to-
kia istorija nėra nauja. Bet štai kas svarbu – Emin 

pradėjo nuo savo kambario, o baigė savimi. Ir 
tai ne tik narcisizmas. Tai panašu į garbingą tra-
diciją. Ji net ne iš Xaviero de M., o iš Michelio 
de Montaigne’io, tikriausiai. Juk būtent jis sė-
dėjo savo bokšte, apsuptame kopūstų lysvių, ir 
kūrė maždaug taip: „Toks ir toks persų karalius 
negalėjo pakęsti vaikų. Su jais darė tą ir aną, o 
atsidūręs kambariuose, kuriuose būdavo vaikų, 
tuojau įsakydavo sudeginti namą, įvykdyti mir-
ties bausmę savininkui, parduoti į vergiją žmo-
ną bei šeimą. Tačiau toks ir toks Romos konsulas 
taip dievino vaikus, jog pamiršo savo valstybines 
pareigas, kad galėtų pažaisti lanko ridenimą ar 
kryžiukus su jaunesniais savo tarnų ir net ver-
gų palikuonimis. Dėl to jis galiausiai nukentėjo, 
kai dėl aplaidumo Respublikos reikaluose buvo 
apkaltintas išdavyste ir įmestas į Tibrą. Žmogaus 
prigimtis nepastovi. Jei vieni sako, kad nemėgs-
ta vaikų, tai greičiausiai blogas požiūris į atžalas 
siejamas su jų pačių nelaiminga vaikyste, pavyz-
džiui, su tėvo šaltumu ar permaininga motinos 
prigimtimi. Kai kiti prisiekia vaikus dievinantys, 
galima įtarti, jog patys jų neturi. Kalbant apie 
mane, savo atsiskyrėliškame gyvenime labiau 
mėgstu knygas vaikams, o vietoj kopūstų lysvių 
ravėjimo – linksmus žaidimus su mažaisiais savo 
namų tvarkytojos sūnumis bei dukromis. Beje, 
kas žino, gal tarp jų yra ir mano vaikų.“ Taip, ne-
pagrįstų minties šuolių, skaitytojo dėmesio nu-
kreipimo į pašalinius objektus, klaidžiojimo tarp 
trijų paprastos minties pušų – viso to šiuolaiki-
nėje literatūroje (ir mene) tėvas buvo būtent jis, 
vyras iš Bordo, o ne iš Savojos. Montaigne’is, o 
ne de Maistre’as, sugalvojo schemą, pagal kurią 
vienišo buvimo uždaroje patalpoje faktas neiš-
vengiamai veda į įvairių siužetų pynimą, vienas 
už kitą nereikšmingesnių, po kurių dėstomos as-
meninės – absurdiškiausios ar banaliausios, pri-
klauso nuo vienišautojo charakterio, – pažiūros į 
pasaulį ir į save, mylimąjį.

Taigi, priėjome iki šio atskaitos taško. Savęs, my-
limojo. Maždaug prieš dvejus metus parašiau 
kažką panašaus į romaną, kurio veikėjai buvo 
užrakinti uždaroje patalpoje – tik ne kambary-
je ar dvaro bokšte, o tarptautinio greitojo eks-
preso vagone. Kaip įprasta tokiais atvejais, įvyko 
žmogžudystė. Ir, žinoma, ji tiriama privačiai, ne-
noriai, lyg netyčia, ir visai ne tų, kurie tai turėtų 
daryti pagal savo pareigas. Pagrindinis veikėjas 
yra šiek tiek užsiėmęs aprašymu, kas vyksta, šiek 
tiek detektyvinio pobūdžio ateities spėjimu, bet 
iš esmės jis svarsto. Apie knygas. Apie gėrimus. 
Prisimena įvairiausių situacijų iš savo gyvenimo. 

Tačiau tikrasis jo arkliukas – pilstymas apie pra-
garą, jo struktūrą, papročius, dydį, ilgį. Kai visa 
tai sukūriau, de Maistre’o mano galvoje nebuvo, 
bent operatyvinėje atmintyje. Dabar, kai per-
skaičiau „Kelionę aplink savo kambarį“, nustebi-
no faktas – kaip vis dėlto tai panašu savo esme. 
Laisvo laiko perteklius, nuobodulys, vangi tingi-
nystė, kurią keičia karšt ligiškos sumaišties prie-
puoliai, o svarbiausia  – sąmonės dykinėjimas. 
Knygos, parašytos laisvalaikiu, ypač priverstiniu, 
yra kažkuo panašios. Jos gali būti geros (kaip 
Montaigne’io „Patyrimai“), linksmos (kaip mūsų 
šlovingojo savojiečio niekučiai), tiesiog nuobo-
džios (kaip šių eilučių autoriaus opusas), bet visų 
jų pagrindinis bruožas – absoliutus neįsiparei-
gojimas. Šių knygų visiškai nereikėjo kurti, šių 
knygų visiškai nebūtina skaityti. Amen.

Taip, bet jei jos vis tik parašytos ir perskaitytos, 
tada yra apie ką galvoti. (Pabaigai keli žodžiai 
apie knygą, aplink kurią suku jau kelintą pusla-
pį.) Taigi, Xaviero de M. kūrinio atveju įdomus net 
ne akivaizdus vaizdų, patekusių į kambaryje už-
daryto autoriaus regėjimo lauką, palyginimas su 
dabartiniais išmaniųjų telefonų, planšetinių ar 
nešiojamųjų kompiuterių ekranais, kuriuose ver-
tikale iš apačios į viršų juda kačiukai, silikoniniai 
papai, gastronominiai natiurmortai, alkoholiniai 
džiaugsmai, portretai iš tiesų absoliučiai niekam 
nepažįstamų žmonių, kurių dažniausiai iškreip-
tos maksimos skirtos kiek tik įmanoma pratur-
tinti mūsų vidinį gyvenimą bei tikrovės suvo-
kimą, ir taip toliau. Keitėsi vaizdų skaičius ir jų 
pateikėjai, tačiau paskirties esmė – būti laisva-
laikio malonumu, niekučiais, spalvingai įrėminti 
būties tuštumą – išliko ta pati. Kas kitas, jei ne de 
Maistre’as, tapęs galvas ir peizažus bei mokęs tai 
daryti kitus, galėjo šitai gerai suprasti? Jis pats 
su savo vaizdingu gyvenimu, nuostabia biografi-
ja, kurioje pakako vietos dviejų valstybių armijų 
karininko patentams6, įvairiausių institucijų su-
derinamumui, kaip, pavyzdžiui, Sankt Peterbur-
go jūrų muziejus (direktorius, 1805–1810) arba 
Imperatoriškoji karo uostų inspekcija (Suomijos 
didžioji kunigaikštystė, 1815–1816), jau nekal-
bant apie nemažus bendruomenės, vadinamos 
„A. S. Puškino amžininkais“ (vėl apie Puškiną, po 
velnių, bet prisiekiu, daugiau nė žodžio!) nario 
pasiekimus. Galiausiai jis pats, šlovingasis Rusi-
jos savojietis, atliko vaizdingo niekučio, puošian-
čio nuobodžią tuštumą to, ką kvailai vadiname 
istorija, vaidmenį. Taigi... Bet aš visai ne apie tai. 

6  Dabartinis karininko patento atitikmuo – karininko diplomas.

Palyginimai palyginimais – jie vis tiek (ne)sėk-
mingi. Kalbu apie ką kita. Netgi ne apie tai, kad 
leitenantas de Maistre’as 1794-aisiais geriau iš-
manė karinės tarnybos psichologijos esmę nei 
brigados generolas Napoleonas Bonaparte’as 
(savojietis buvo šešeriais metais vyresnis, bet 
savo rangu daug žemesnis už korsikietį; šiaip 
ar taip, Sardinijos ir Prancūzijos kariuomenės 
nesulyginamų dydžių): „O kiek žmonių, tarp ku-
rių aš gyvenu, yra tokių, kurie, apsirengę karine 
uniforma, tvirtai tiki esantys karininkai, iki tos 
akimirkos, kol netikėtas priešo pasirodymas jų 
neįtikina tokios nuomonės klaidingumu.“ Juk tai 
taip akivaizdu ir be Xaviero paaiškinimo. Tačiau 
skaitant „Kelionę po savo kambarį“ mane tikrai 
pralinksmino diskusija apie tai, koks nesens-
tantis yra tapybos menas ir koks neilgaamžis, 
priklausomas nuo laiko, senėjimo, mados kapri-
zų – muzikos menas. Nors šis teiginys iš pirmo 
žvilgsnio atrodo nepagrįstas, jį reikia apsvars-
tyti. Iš tiesų, nėra nieko greičiau gendančio už 
popmuziką. O ir Didžioji praeities muzika jau 
seniai patikimai užregistruota vakarinių sukne-
lių šiugždėjimo, šampano taurių žvangėjimo, 
smokingų mirgėjimo, karolių ant prikvėpintų 
nuogų kaklų žėrėjimo, bordo spalvos krėslų ak-
somo apmušalų taurumo, kitų blizgučių, kurie 
mums pažįstami daugiausia iš kino ir tapybos, 
departamente. Tai reiškia, kad muzika išsau-
goma pasitelkiant meną, garsas – vaizdą, o ne 
atvirkščiai. Šiandien pasakojimai apie tempera-
mentingus Ferenco Liszto ar Niccolò Paganinio 
gerbėjų klubus atrodo kaip juokingas kuriozas 
(beklausant atitinkamo grojaraščio), tačiau nuo 
Gustave’o Courbet „Pasaulio atsiradimo“ net 
„Twitter’is“, daug žinantis apie žmoniją, susigė-
dęs nusigręžia ir priveria dureles. Šis dalykas 
aktualumo nepraranda.

Mano kelionė aplink „Kelionę“ baigta. Žvelgiu 
pro langą į ankstyvą Baltijos lapkričio tamsą, 
apačioje šlapi išskydusių kontūrų šviesos kūgiai 
lėtai tiria kelią, priešais esančiame name kaž-
kas žiūri televizorių, pilkas ekranas periodiškai 
blyksteli raudonai per posovietinį tiulį. Tikriau-
siai koks kovinis trileris. Skirtingai nuo savojie-
čio, aš neturiu tarno, tad maistą teks gaminti 
pačiam. Po velnių, o juk tikrai malonu neišėjus 
iš namų po kelių dienų kelyje grįžti namo.

Iš rusų kalbos vertė Erika Drungytė

esė
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XXI amžiuje, kai meno ribos liejasi tarpusavyje, 
taikomąją dailę atskirti nuo vaizduojamosios 
kartais darosi ne tik sunku, bet ir nebebūtina. 
Todėl neretai kalbant būtent apie konceptualią 
keramiką lyg ir natūraliai kyla klausimas, kuo 
gi ji tokia išskirtinė, jog reikia šį apibūdinimą 
pabrėžti. Norint suprasti, kas yra lietuviška kon-
ceptualioji keramika, kartu būtina aptarti ir kas 
ji nėra. Tad prieš susipažįstant su šia dailės rūši-
mi galima iškart pasakyti, kad tai ne tas gryna-
sis konceptualizmo apibrėžimas, prie kurio esa-
me įpratę, o veikiau taikomojo ir vaizduojamojo 
meno ribų nyksmas Lietuvoje XX a. pabaigoje. 
Kartu ji neatsiejama tiek nuo naujo, keramikos 
kaip meno, suvokimo, tiek nuo jos istorijos.

Pradėti verta nuo to, kad profesionaliajai ke-
ramikai Lietuvoje dar nėra nė šimtmečio! 
1931 m. Kauno meno mokykloje įsteigus ke-
ramikos studiją prasidėjo ir šios dailės šakos 

profesionalų rengimas. Pirmasis studijos va-
dovas buvo menininkas Pranas Brazdžius, ta-
čiau reikšmingą indėlį į keramikos raidą vis 
tik įnešė nuo 1934 m. šias pareigas perėmęs 
keramikas Liudvikas Strolis, mokslus baigęs 
Paryžiaus aukštojoje valstybinėje meno bei 
dekoratyvinės ir taikomosios dailės mokyklo-
je (Conservatoire National des Arts et Métiers). 
Jis ne tik pabrėžė ryšį tarp kūrinio paskirties, 
technologijos ir meninio sprendimo, taikyda-
mas Vakarų dailėje vyravusias tendencijas, 
bet ir siekė sukurti nacionalinę keramikos 
mokyklą, kurioje būtų akcentuojamas moder-
nus lietuvių liaudies paveldo interpretavimas. 
Įdomu, kad tuo laikotarpiu keramika suvokta 
tik kaip funkcionalūs objektai (vazos, servizai, 
lėkštės ir pan.), ir pokario metais Lietuvoje ji 
turėjo atlikti anuomet šalyje dar neegzista-
vusio dizaino funkciją. Tuometiniame „Dai-
lės“ kombinate serijiniu būdu buvo kuriami 

riboto tiražo indų servizai bei vazos, o šalia 
jų – ir dekoratyvinio pobūdžio, iliustratyvios, 
dažniausiai lietuvaites arba zoomorfinius mo-
tyvus vaizdavusios nedidelio formato glazū-
ruoto molio statulėlės, vėliau tapusios mies-
čioniškumo, banalumo ir senamadiško skonio 
simboliu. 7-ojo ir 8-ojo deš. sandūroje įsiga-
lėjo dekoratyvumo mada, nustelbusi negau-
sią figūrinę plastiką, ir būtent šis laikmetis po 
truputį atnešė naujų vaizdinių lietuviškosios 
keramikos kontekste. 

7-ojo deš. pabaigoje mokslus baigusiai ir 
8-ajame deš. intensyviai reikštis pradėjusiai 
jaunajai keramikų kartai (Kristina Karkaitė-
Mazūrienė, Aldona Jonuškaitė-Šaltenienė, 
Nora Blaževičiūtė) ėmus priešintis sustaba-
rėjusiai formų ir siužetų traktuotei, pradėjo 
ryškėti nauji konceptualūs sprendimai, radi-
kaliai keitę visą iki tol artikuliuotą keramikos 

meno sampratą. Meniniame diskurse įsivyra-
vo vadinamoji parodinė keramika, kuri visai 
nebeatitiko savo pirminės ir klasika tapusios 
utilitarinės paskirties. Sovietmečio pabaigoje, 
keramikams ėmus mąstyti globaliau ir drąsiau 
dairytis į Vakarų meno tendencijas, kur kas 
dažniau išnyra antropomorfinis motyvas, iki 
tol naudotas retai ir, tiesą pasakius, itin ties-
mukai. Jis regimas to meto Liucijos Šulgaitės 
darbuose, kuriems buvo artima siurrealistinė 
estetika. Būtent tuo metu, anot daugiausiai 
taikomąją dailę tyrinėjančios menotyrininkės 
Lijanos Šatavičiūtės-Natalevičienės, atsiran-
da konceptualioji keramika. Jos susiformavimą 
teoretikai sieja su taikomosios dekoratyvinės 
dailės integracija į vaizduojamąją bei autorių 
siekiu užimti vaizduojamosios dailės kūrėjų 
poziciją ir savo darbuose išreikšti tokias idėjas 
bei siekius, kurie iki tol laikyti nebūdingais tai-
komajai dailei. Šiuo laikotarpiu ir iškilo anks-
čiau minėta jaunųjų keramikų karta, prie kurių 
konceptualių idėjų vystymo vėliau prisidėjo ir 
kiek jaunesni kolegos: Dalia Laučkaitė-Jakima-
vičienė, Rytas Jakimavičius, Jovita Laurušaitė, 
Jonas Arčikauskas. Taigi, iki tol puoselėtos tra-
dicinė (turinti liaudies meno bruožų) ir moder-
nistinė kryptys pradėjo siekti konceptualumo, 
žaismingumo, naratyvo, stilių eklektikos, me-
džiagų ir technologijų įvairovės. Pasak kerami-
ko Juozo Adomonio, jau tuo metu kompozicijos 
tapo labiau provokuojančios, netikėtos, priar-
tėjo prie instaliacijų1.

Nė kiek nekeista, kad keramikus veikė ir ben-
dros dailės kaitos tendencijos, įvairiais ke-
liais pasiekusios mus iš Vakarų. XX a. II pusėje 
visame pasaulyje vyko meninis judėjimas, pa-
sireiškęs didėjančiu taikomosios dailės verti-
nimu, įvairių sričių atstovų domėjimusi ja. Jau 
1930–1950 m. keramiką į naują lygmenį kėlė 
ir tam tikra prasme atgaivino Vakarų Europos 
vaizduojamosios dailės atstovai Pablo’as Pi-
casso’as, Fernand’as Léger, Georges’as Braqu-
e’as, Joanas Miró. Pradėję kurti iš keraminės 
medžiagos, bendradarbiaudami su amatą iš-
manančiais meistrais, jie tarsi panaikino eg-
zistavusią ribą, skyrusią taikomąją dailę nuo 
vaizduojamosios. Šie menininkai, pasirink-
dami imtis jiems naujų keraminių objektų, 
ne atmetė tradiciją, o kaip tik praplėtė jos 

1  „Apmąstant šiuolaikinę Lietuvos keramiką, Domilė Ragaus-
kaitė kalbina Juozą Adomonį“ // Juozas Adomonis, sudarė: Juo-
zas Adomonis, Danutė Zovienė (Vilnius: Artseria, 2010), p. 99.

spektrą. Tokiam taikomosios dailės vertinimo 
poslinkiui didelės įtakos padarė vienu iš ino-
vatyvios keramikos sąjūdžio centrų tapęs Los 
Andželo Otiso dailės ir dizaino koledže (Otis 
College of Art and Design) 1954  m. įsteigtas 
Keramikos skyrius, kuriame buvo propaguoja-
mas Tolimiesiems Rytams būdingas pagarbus 
požiūris į keramikos dirbinį. Šiam skyriui va-
dovavusio Peterio Voulkos ir aplinkinių kole-
gų kūryba peržengė amato ribas, kartu įgavo 
abstrakčiosios skulptūros bruožų, vis daugiau 
darbų buvo formuojama laisvai modeliuojant, 
lipdant be žiedžiamojo rato, o tai pritraukė 
kitų sričių menininkus dirbti su moliu. Vienas 
tokių pavyzdžių  – P.  Picasso keramika. Lip-
dant įspūdingas vazų formas, įvairias žmo-
gaus pavidalo figūras, molis panaudojamas 
tik kaip priemonė. Joms kurti Picasso’as pasi-
telkia laisvą formavimą (ir nebenaudoja žie-
džiamojo rato). Pasirinkta indo forma veikia 
kaip pagrindas piešiniui, tarsi nauja drobės 
rūšis. Dailininkas ne perkelia tapybinį vaizdą 
ant keraminio paviršiaus, o tiesiog imasi nau-
jo, erdvinio paveikslo, kuriam tarnauja tiek 
moters pavidalo vazos forma, tiek piešinys. 
1968 m. amerikiečių meno žurnalų korespon-
dentai, apibūdindami naują keramiko misijos 
suvokimą, rašė: 

„<...> šiuolaikinis keramikas rečiau nei anks-
čiau tiesiogiai kuria funkciją, t. y. pramoninius 
gaminius, – dabar jis yra apsėstas savo nau-
dojamų medžiagų pobūdžio, tų medžiagų ir 
jo paties, kaip menininko, sąveikos. Bandy-
damas pasiekti etišką ryšį su savo kuriamu 
objektu, šiuolaikinis amatininkas kelia nau-
jus reikalavimus savo turimoms žinioms, jis 
remiasi kultūriniais šaltiniais, jausmais ir as-
meninėmis patirtimis. Dabar jis bando sukur-
ti nebe pritaikomus objektus, o naują požiūrį 
į juos, su jų esme, verte ir galia.“2 

Taigi įvyko be galo svarbus lūžis, dėl kurio 
taikomieji kūriniai imti vertinti nebe pagal jų 
funkcijos ir estetikos, formos darną, bet pagal 
vaizduojamajai dailei būdingus kriterijus: emo-
cinį paveikumą, kūrėjo ir medžiagos ryšį, kul-
tūrinius šaltinius, atsispindinčius darbe, idėją. 
Dalis šių komponentų būdingi ne tik vaizduo-
jamajai dailei apskritai, bet ir tuo metu besi-
formavusiai konceptualizmo krypčiai, kuriai 
medžiaga nebesvarbi, koncentruojamasi į patį 
sumanymą. Konceptualiajam menui neberūpi 

2  Rose Slivka, straipsnis be pavadinimo // The crafts of the 
modern world, sudarė: Aileen O. Webb, Rose Slivka, Margaret 
Merwin Patch (New York: Bramhall House, 1968), p. 12–13.

liETUViška kONCEPTUaliOJi kEraMika: kaS Tai?
aUrEliJa SEiliENĖ

Liudvikas Strolis VAZA SU DANGČIU, 1935. 
Molis, poglazūriniai dažai, bespalvė glazūra. 
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus.  Nuotrauka iš Limis.lt

Leokadija Belvertaitė TENISININKĖ, 1950. 
Molis, angobai, poglazūriniai dažai, glazūra, aukštis 36,8 cm. 
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus.  Nuotrauka iš Limis.lt

Liudvikas Strolis FLORA, 1938. Šamotinis molis, matinė ir 
bespalvė glazūra. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muzie-
jus. Nuotrauka iš Limis.lt

Liucija Šulgaitė KRINTANTYS LAŠAI I, 1971. Šamotinis molis, druskos, aukštis apie 50 cm. 
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus. Nuotrauka iš Limis.lt

dailė
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fizinė forma, nes jam svarbūs intelektiniai, 
mąstymo procesai, iššaukiantys žiūrovo reakci-
ją, skatinantys jį dalyvauti meno objekto suvo-
kime ir kartu kūrime. 

Lietuvoje ryškius keramikos kaip dailės šakos 
pokyčius lėmė ir mažesnis sovietinės cenzū-
ros dėmesys taikomajam menui. Galima teigti, 
kad dėl šios priežasties iš esmės pakito idė-
jinis kūrinio lygmuo, vis labiau atitinkantis 
keramikų siekį priartėti prie vaizduojamojo 
meno taip, lyg norint panaikinti menų hierar-
chijos ribas. 8–10 deš. galima matyti įvairios, 
tiek senuosius modelius atitinkančios, tiek jau 
vadinamosios konceptualiosios, keramikos. 
Svarbu nepamiršti, kad terminas, apibūdinan-
tis tokius kūrinius, atsirado ne iškart. Pirmas 
aiškus, abejonių nepaliekantis šio reiškinio 
įvardijimas priklauso L. Šulgaitei, kuri 1982 m. 
dalindamasi mintimis apie praėjusią kasme-
tinę Respublikinę taikomosios dekoratyvinės 
dailės parodą teigė: „Pretenduojama į koncep-
tualią keramiką, neturint nei koncepcijos, nei 
savo požiūrio į pasaulį.“3 

3  „Kam taikoma taikomoji dailė? Pastabos apie Respublikinę 
taikomosios dekoratyvinės dailės parodą“ // Kultūros barai, 
1982, Nr. 7, p. 28.

Taigi kyla klausimas – kada konceptualioji ke-
ramika užgimsta Lietuvoje? Simbolinė data, žy-
minti ryškų lietuvių taikomojo meno stilistikos 
pokytį, yra būtent 1972-ieji (žinoma, ji sąlyginė, 
tik maždaug apibrėžianti paties proceso rėmus). 
Šiais metais keramikė Kristina Karkaitė-Mazū-
rienė, baigdama tuometinį Lietuvos TSR vals-
tybinį dailės institutą, pristatė diplominį darbą 
„Teatras“ – indų servizą su teatro personažų fi-
gūromis. Būtent šis sprendimas įprastinių kera-
mikos kūrinių kontekste atrodė labai naujai. Kiek 
vėliau, 8-ojo deš. II pusėje, dailininkų darbuose 
vis labiau buvo pabrėžiamas grynai meninis, de-
koratyvinis pradas, ir griežtai atsisakyta tapatinti 
kūrinio grožį su jo pritaikomumu, dėl ko ilgainiui 
susiformavo naujas parodinės keraminės kom-
pozicijos tipas4 (tai lėmė jaunosios kartos kū-
ryba ir naujas požiūris – jie taip aklai nebesekė 
L. Strolio, kuris iki tol buvo tarsi nepajudinamas 
autoritetas, pavyzdžiu). Nors užuomazgų būta, 
tačiau tvirtumo raiškos atžvilgiu tokia keramika 
įgavo kiek vėliau, ir galbūt tam gelbėjo tuo metu 
periodikoje atsiradusi jos refleksija. Štai meno-
tyrininkė Aleksandra Aleksandravičiūtė 1978 m. 

4  Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai, sudarė ir įvadinį straipsnį 
parašė Danutė Zovienė (Vilnius: Dailės leidybos ir informaci-
jos centras, 2002), p. 6.

aprašydama A.  Ličkutės parodos ekspoziciją ir 
jos temas pastebi, kad autorės kuriamos deko-
ratyvinės plokštės atspindi būdingą šiuolaikinės 
keramikos tendenciją – vaizduojamosios dailės 
principų įteisinimą dekoratyviniame mene. Jos 
(šiuo atveju – „Pavasaris“, 1976) apibūdinamos 
kaip asociatyvios, su aiškiai išreikštu simbolinio 
ir emocinio turinio dramatizmu, matomas polin-
kis į filosofinius apmąstymus5. Minimos meni-
ninkės darbai – tai keraminiai paveikslai, kurie, 
viena vertus, tarsi praranda erdvinių kūrinių api-
brėžimą, kita vertus, dažnu atveju, kaip ir tapy-
bos ar grafikos objektai, turi aiškų siužetą, neat-
lieka jokios funkcijos, išskyrus puošybinę. Būtent 
dėl šių aspektų A. Ličkutę galima drąsiai įvardyti 
kaip vieną pirmųjų keramikių, sėkmingai per-
žengusių taikomosios dailės rėmus. Kitas puikus 
pavyzdys – L.  Šulgaitės darbai, sukurti 1974–
1978 metais. Sienines lėkštes, plokštes, vazas ir 
dekoratyvinius komplektus parodų recenzijose 
meno kritikai apibūdino kaip neimituojančius 
natūralių formų, siekiančius plastikos asocia-
tyvumo, pasižyminčius prasminiais akcentais6. 
L. Šulgaitė – viena iš pirmųjų keramikių, ėmusių 

5  Aleksandra Aleksandravičiūtė, „Keramikos vaizdų kalba“ // 
Literatūra ir menas, 1978 m. vasario 3 d.

6  Ten pat.

Juozas Adomonis EKSPROMTAS II, 1990–1991. 
Šamotinis molis, matinė glazūra, aukštis 34 cm. 
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus. Nuotrauka iš Limis.lt

Aldona Jonuškaitė-Šaltenienė PASTORALĖ, 1986. Šamotinis molis, 
oksidai. Parodos „Taikomoji dailė ir dizainas 1918–2018“ fragmentas. 

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus. T. Kapočiaus nuotrauka iš Limis.lt

dailė

Liucija Šulgaitė ŽUVIS NEGALI KALBĖTI III, 1989. 
Šamotinis molis, matinė glazūra, skersmuo 34 cm. 
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus. Nuotrauka iš Limis.lt
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kurti dėmesį telkdama ne į funkciją, o į idėjinį 
turinį. Jos darbuose atsiranda nebe dekoratyvus 
antropomorfinis motyvas (kuris ligi tol reiškėsi 
tik kaip dekoratyvios keraminės skulptūrėlės) – 
žmogaus kūno pavidalais perteikiamas konkre-
tus sumanymas. Tokie kūriniai yra pačios autorės 
rankų, veido atliejos, kurių pavidalai konstruoja-
mi kaip keraminių pano kompozicijos, gryni erd-
viniai paveikslai („Cirkas“, „Koralai“, 1976; „Panto-
mima III / Vienatvė“, 1977). 

8-ajame deš. konceptualioji keramika dar for-
muojasi, iki savarankiško žanro jai trūksta pa-
grįstumo. Galima atkreipti dėmesį, kad tokiai 
keramikai būdingi siužetiškumas ir literatū-
riškumas, kurių lietuvių taikomoji dailė ilgą 
laiką vengė. To meto jaunoji karta, keramikės 
A. Jonuškaitė-Šaltenienė, N. Blaževičiūtė, Marija 
Kiauleikytė ir kiti, sąmoningai naudoja plasti-
nes metaforas, norėdami praplėsti kūrinio aso-
ciatyvumą, turinį. Šiems elementams sustiprinti 
pasitelkiami kruopščiai apgalvoti pavadinimai, 
tampantys taip pat svarbia turinio dalimi. Lai-
kotarpis po 1980-ųjų pasižymi itin gausiais kū-
rybiniais ieškojimais, vis dažniau bei drąsiau 
vartojamas konceptualiosios terminas. A.  Alek-
sandravičiūtė 1983  m. iškelia labai svarbią 

mintį, kodėl tokia keramika sulaukia vis dides-
nio dėmesio ir ką tas konceptualumas reiškia 
lietuvių kūryboje:

„Susidomėjimas „konceptualia“ keramika nėra 
vien mados reikalas, o turi ir gilesnių priežas-
čių. Dabartinė buitinė ir dekoratyvioji kerami-
ka puošia aplinką, kuria nuotaiką. O praeities 
kultūrose ji dar turėjo papildomą – simboli-
nę, apeiginę, memorialinę ar kitokią prasmę. 
<...> Dabar dailininkai, ypač jaunesnieji, junta 
šių savybių trūkumą. Be to, jie domisi ženklo 
vaidmeniu mene, ieško būdų, kaip keramikos 
darbuose atskleisti savo pasaulėžvalgą, pa-
sisakyti bendražmogiškomis temomis, jaudi-
nančiomis visų sričių menininkus.“7 

Tam tikra prasme, konceptualioji keramika lai-
kyta netgi atskira atmaina, kas šiam žanrui su-
teikia ypatingos svarbos. 

Besikeičiant santvarkai, kada jau buvo jun-
tamas Sovietų Sąjungos „braškėjimas“ ir vis 
daugiau vakarietiškų idėjų pasiekė Lietuvą, 
menui įgaunant postmodernistinių bruožų, 
keramika taip pat judėjo pokyčių link. Persi-
orientuodama į postmodernistines nuostatas, 
ji įgavo eksperimentinį pobūdį ir peraugo į 
objektus bei instaliacijas. Prasidėjus 10-ajam 
dešimtmečiui, parodose vis dažniau pasiro-
dydavo kūrinių, kuriuose buvo netradiciškai 
naudojamos įvairios medžiagos, autoriai tarsi 
ėmė žaisti objektais, erdve, neretai pasitelk-
dami vaizdo įrašus, garsą, kvapą ar / ir jude-
sį. Tačiau, kad ir kiek komponentų pridėtume 
ar atimtume, forma ir ypač medžiaga buvo 
(ir lieka!) be galo svarbūs keramikos kūrinio 
sandai, o tai yra viena pagrindinių priešprie-
šų esminiams konceptualaus meno bruožams. 
Tad, kad ir kaip galbūt būtų gaila, su grynuoju 
konceptualizmu lietuvių keramika turėjo ma-
žai ką bendro. Randama pasisakymų, kad po 
1990-ųjų, šaliai atgavus nepriklausomybę ir 
pakitus meniniam gyvenimui, ekspresija pasi-
žymėjusi skulptūrinė keramika, kuri buvo ste-
binanti ir kėlė aršias diskusijas, patapo tiesiog 
modernia klasika8. Keramika ėmė nebeatitik-
ti vis labiau radikalėjančio meno standartų ir 
tarsi nepajėgė žiūrovui sukelti tiek klausimų 

7  Aleksandra Aleksandravičiūtė, „Atsisakant nuobodulio“ // 
Literatūra ir menas, 1983 m. gruodžio 17 d.

8  Lijana Natalevičienė, Stilių įvairovė: keramika. Tradicijų ir 
naujovių kryžkelėje, http://www.mmcentras.lt.

bei emocijų kiek kitos to meto meno rūšys. Ta-
čiau negalima sakyti, kad keramikai išsikvėpė, 
nes iš dalies tokį pokytį lėmė ne tik idėjiniai 
klausimai, bet ir technologinė darbo pusė – ji 
liko tokia pat sudėtinga ir brangi. Situacija lai-
kui einant netgi blogėjo, nes griūvant „Dailės“ 
kombinatui daugelis keramikų neteko darbo, 
prarado technines priemones kūrinių degimui 
ir panašiai. Taip pat ėmė mažėti kasmetinių, 
dar giliu sovietmečiu imtų rengti taikomosios 
dekoratyvinės dailės parodų. Vis tik atsirado 
laikotarpį atitinkančių, kuratorinių, ir nors jose 
keramikai buvo kviečiami dalyvauti, visgi daž-
nai kuratorius ekspozicijai pasirinkdavo tokius 
kūrinius, kuriuose keramika tėra medžiaga 
idėjai išreikšti, o idėjiniu turiniu jie jau arti-
mesni objekto menui.

Taigi, konceptualioji keramika yra daugiau XX  a. 
pabaigos konstruktas, ir kalbėti apie ją apta-
riant kūrybą po 2000-ųjų – kiek beprasmiška. 
Įdomumo dėlei galima trumpai paminėti, kad 
naujojo tūkstantmečio parodiniame gyvenime 
aktyviai dalyvauja įvairių kartų keramikai: nuo 
klasikų (J.  Adomonis, Konstancija Dzimidavi-
čienė ir kt.) iki pačių jauniausių (Monika Ged-
rimaitė, Neringa Akcijonaitytė ir kt.). Todėl ir 
temų bei išraiškos būdų diapazonas itin platus. 
Įdomu tai, kad greta tradicinės (tačiau įvairiai, 
nebūtinai įprastai traktuojamos) indo temos, 
abstrakčių objektų bei instaliacijų (kurios jau 
tapusios įprastu keramikos meno raiškos būdu) 
žmogaus figūra šioje dailės šakoje išlieka gana 
svarbi kūrybos ašis, nors vienos ar dviejų vyrau-
jančių temų ir nebėra. 

„Konceptualiosios keramikos“ terminą galima 
laikyti grynai vietiniu šio meno pokyčių tenden-
cijas apibūdinančiu konstruktu, žyminčiu kon-
kretų laikotarpį (nuo XX a. 8 deš. iki maždaug 
XXI  a.) bei šiuos keramikos kūrinio bruožus: 
prasminė raiška svarbesnė už pritaikomumo 
buityje klausimą, vadovaujamasi vaizduoja-
majam menui būdingais principais, pavyzdžiui, 
darbams būdingi siužetiškumas, naratyvinis pa-
sakojimas, asociatyvumas, filosofinis įprasmini-
mas, naudojamos mišrios stilistinės priemonės. 
Šiandien šis apibrėžimas yra nebe tik netikslus, 
bet ir atgyvenęs, lyg praradęs reikšmę, tačiau, 
nors buvo kritikuojamas nuo pat savo atsiradi-
mo, visgi tinkamesnio už jį taip ir nerasta. 

Rytas Jamikavičius, instaliacija IŠ DAIKTŲ GYVENIMO, 1996. 
Akmens masė, molis, engobai, glazūra, viršglazūriniai dažai. Kintamas dydis. Kūrinio reprodukcija 

iš: „Rytas Jakimavičius, Dalia Laučkaitė-Jakimavičienė: katalogas“ (Vilnius: Solidarity, 1996)

Audrius Janušonis FAUNAS, 1999. 
Raudonas molis, glazūra, aukštis apie 48 cm. 
Iš autoriaus asmeninio archyvo

dailė
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Sakoma, kad Azijos kino sėkmės formulė yra smurtas ir groteskas, todėl 
nenuostabu, jog daugelis Rytų šalių menininkų savo darbuose balansuo-
ja ant labai plonos raudonos linijos – ar jų „eksportas“ bus suprastas už 
gimtinės ribų. Šiame tekste aptarsiu tris Pietų Korėjos režisierius, kurių 
kūriniai skirtingais aspektais peržengia stereotipus apie Rytų Azijos kiną. 
Visi jie garsūs ir už savo išskirtinę kinematografiją vertinami tiek JAV, tiek 
Europoje, jų filmai nėra pramoga žiūrovui – veikiau tai sunkiai išspren-
džiamos moralinės lygtys. Pirmasis režisierius trykšta poezija ir individu-
alizuotu egzistenciniu skausmu, antrasis – įžvalgus, sistemingas, siekian-
tis aktualumo, na, o trečiasis – didingas pasakotojas, gebantis už nosies 
vedžioti po intrigų kupinus keršto epus, neišvengiant katarsio. Koks jis, 
didžiųjų P. Korėjos kino meistrų trikampis?

Ko nespėjo Kim Ki-dukas

Pirmoji mano pažintis su P. Korėjos kinu įvyko anuomet dar oriai stovė-
jusiame Panevėžio kino teatre „Garsas“, kuriame pristatyta Kim Ki-duko 
(1960–2020) retrospektyva. Tada filmas „Lankas“ (The Bow, 2005) prikaus-
tė: mąslus, poetiškas, efektingas. Keistai supainiota korėjietiškos Lolitos 

istorija apie seną žvejį, sau į nuotakas besiauginusį pagrobtą jauną mer-
giną. Dramoje susipynė visuomenės vertybėms prieštaraujantis siužetas ir 
metaforos apie brendimą, besąlygišką meilę, senatvę, prisirišimą bei palei-
dimą. Tąkart filmas atrodė kaip iš kitos planetos – pasaulėjauta, neverba-
line herojų kalba, gamtos peizažais, drąsa. Prisiminus, kaip gausybėje savo 
juostų režisierius smūgiuoja į paširdžius, negailestingai apnuogindamas 
individų dvasinį ir fizinį pasaulius, per kūną perbėga šiurpas.

Kim Ki-dukas buvo vienas produktyviausių P. Korėjos kino korifėjų, nuo 
1996-ųjų iki 2019-ųjų beveik kasmet susukdavęs po pilnametražį me-
ninį arba dokumentinį filmą, persmelktą ypač savito pasaulio suvokimo. 
Pirmąjį jo kūrybinį etapą žymėjo tokie darbai kaip „Krokodilas“ (Crocodile, 
1996), „Laukiniai gyvūnai“ (Wild Animals, 1997), labiau orientuoti į krimi-
nalinį turinį, kuriuose pro blogio kiautą besikalantys dvasingumo grūdai 
buvo dar tik vos apčiuopiami. Nuo dramos „Pavasaris, vasara, ruduo, žie-
ma... ir vėl pavasaris“ (Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring, 2002) pa-
sirodymo galima datuoti antrąjį, subtiliausią režisieriaus kūrybos etapą, 
paperkantį sapnišku švelnumu, aistra, kančia, katarsiu, įspūdžiu, raginan-
čiu šio laikotarpio filmus peržiūrėti vėl ir vėl. 

„Pavasaris, vasara, ruduo, žiema... ir vėl pavasaris“ pasakoja apie jau-
no budistų vienuolio egzistencinę krizę renkantis tarp meilės Dievui ir 
moteriai, apie bręstančio žmogaus kaitą, rezonuojančią su cikliškai be-
simainančiais metų laikais, atnešančiais tiek žydėjimą, tiek sąstingį. Tai 
vienas giliausių, gražiausių režisieriaus darbų, kuriame atvirai, bet labai 
subtiliai kalbama apie fundamentalius gyvenimo dėsnius. „Laikas“ (Time, 
2006) – nepaprastai taiklus savo pačios proto pinklėse įsipainiojusios 
moters portretas, vedantis prie gluminančio ir sukrečiančio finalo. Kaip 
pakeisti gyvenimą gali nemeilė sau, nepasitikėjimas artimu, kokią baigtį 
pranašauja desperacijoje priimti sprendimai? „Sunku suprasti, ar pasau-
lis, kuriame gyvename, yra realybė, ar sapnas“ – tokie subtitrai pasirodo 
dramos „Tušti namai“ (3-Iron, 2004) pabaigoje, reziumuodami keistą isto-
riją apie jauną vyrą, įsilaužiantį į svetimus namus ir juose apsigyvenantį. 
Jis ne šiaip įsibrovėlis, o tikras gerasis pagalbininkas, tyliai laikiname 
būste atliekantis mažus buities darbus bei paslaugas. Siužetas tampa dar 
labiau intriguojantis ir įtraukiantis, kai viename name jis sutinka moterį, 
taip pat pamažu virstančią vaiduokliu. 

Nors režisieriaus filmai be perstojo keliavo po prestižiškiausius kino 
festivalius visame pasaulyje, paskutinis jo gyvenimo dešimtmetis buvo 
kupinas nesusipratimų ir tamsos. Kim Ki-dukas blaškėsi po įvairias ša-
lis, nes gimtinėje nebuvo laukiamas dėl kaltinimų seksualiniu prieka-
biavimu. „Kvėpavime“ (Breath, 2007) vaidinusiai aktorei filmavimo metu 
vos nežuvus, jo karjeroje radosi pertrauka, kurios metu Kim Ki-dukas 
dirbo scenaristu. 2011-aisiais kūrėjas išleido dokumentinį filmą „Ari-
rangas“ (Arirang) apie jį ištikusią asmeninę krizę, kai buvo paliktas net 
artimiausių bendražygių. Vėliau pasirodžiusi kriminalinė drama „Pieta“ 
(Pieta, 2012) dėl seksualumo temos vystant istoriją tarp vyro ir taria-
mos jo motinos kritikų įvertinta labai prieštaringai. „Moebijus“ (Moebius, 
2012) – siaubo filmo žanru sekantis fragmentiškas kūrinys, kuriame daug 
prievartos ir mažai dialogų, „Tinklo“ (The Net, 2016) siužetas atskleidžia 
įtampas su P. Korėjos valdžia – pagrindinis herojus kankinamas ir nie-
kinamas už savo pažiūras, o vienas paskutiniųjų kūrėjo darbų „Žmogus, 
erdvė, laikas ir žmogus“ (Human, Space, Time and Human,  2018) – apie 
skerdynes laive, su nuorodomis į visuomenės amoralumo temą. 

Kokio filmo Kim Ki-dukas nespėjo sukurti – jau nesužinosime. Jo mirties 
istorija slėpininga: 2020 m. per pasaulį nuvilnijo žinia, kad kino meistras 
Latvijoje mirė nuo COVID-19 viruso komplikacijų. Trys dešimtmečiai pro-
duktyvios režisieriaus, scenaristo, prodiuserio, rašytojo veiklos. Filosofo, 
poeto, perkeltinių prasmių meistro, kontroversiško nepagražintos tikro-
vės ir fantazijos genijaus, kurio filmų indėlis į P. Korėjos kino istoriją yra 
nenuneigiamas. 

Intelektuali Bong Joon-ho anarchija

Retas kuris nėra girdėjęs apie kito P. Korėjos režisieriaus Bong Joon-ho 
dramą „Parazitas“ (Parasite, 2019) – pirmą ne anglakalbį filmą, „Oskarų“ 
ceremonijoje įvertintą aukščiausiu apdovanojimu. Kino kritikų bendruo-
menė, festivalių žiuri ir viso pasaulio publika kėlė audringas ovacijas, 
koks išbaigtas, įtraukiantis, nenuspėjamas, aktualus ir šmaikštus yra šis 
kūrinys. Dinamiško ritmo pasakojimas sukasi apie picų dėžutes lanks-
tančią šeimą, kuriai pasitaiko proga įsidarbinti pas elito atstovus. Netru-
kus visi neturtingieji tampa „diplomuotais“ pagalbininkais: mokytojais, 

vairuotoju, kambarine. Su savo prasčiokiškomis manieromis, siaura pa-
saulėžiūra ir kėslais pasipelnyti, jie sukelia tikrą sumaištį pasiturinčių 
darbdavių namuose, o kai visos begėdystės ribos peržengiamos – laukia 
tragikomiška atomazga. 

Daugeliui – nesvarbu, ar korėjiečiams, ar amerikiečiams, ar lietuviams – 
„Parazitas“ yra tobulas dėl savo sudėtinių dalių: puikių aktorių, nenuspėja-
mo scenarijaus, trilerio žanro mikso su komedijos elementais. Kai kam tai 
galėjo pasirodyti puikus veiksmo filmas, kitiems – kūrinyje plačiai nau-
dojamos Ezopo kalbos triumfas: socialinių sluoksnių hierarchijos analizė 
su sarkastiškais nusiskundimais politine sistema. Režisierius genialiai pa-
naudoja blockbuster’io strategiją patraukliu būdu kalbėti apie opias socia-
lines problemas ir jas keliančius veiklos modelius. „Parazitas“ – itin tikras 
ir aktualus, ypač lyginant su ankstesniais Bong Joon-ho filmais, artimes-
niais mokslinei fantastikai: „Sniego traukinio“ (Snowpiercer, 2013) siužetas 
plėtojamas per suledėjusią apokalipsinę žemę lekiančiame greitajame 
traukinyje, pilname charakteringų pakeleivių; „Okja“ (2017) – mergaitės, 
atkakliai besistengiančios išgelbėti savo geriausią draugę – mutavusią 
„superkiaulę“ – istorija (ypač rekomenduoju ekologijos ir gyvūnų teisių 
palaikytojams). Su „Parazitu“ režisierius grįžo prie realistiško, naratyvinio 
pasakojimo, kuris atpažįstamas detektyvo žanro klasika tapusiuose jo 
„Prisiminimuose apie žmogžudystę“ (Memories of Murder, 2003).

Gausiai apdovanotas filmas „Prisiminimai apie žmogžudystę“ yra laiko-
mas vienu meistriškiausiu P. Korėjos kino kūrinių ir viena geriausių krimi-
nalinių juostų apskritai. Jis įkvėptas tikros žmogžudysčių serijos, įvyku-
sios P. Korėjos provincijoje XX a. 9-ajame dešimtmetyje, ir koncentruojasi 
į du bylą narpliojančius detektyvus. Nelengva patikėti, kad tokio kalibro 
filmą režisierius pastatė iškart po savo debiutinio pilnametražio. Jis labai 
realistiškas, dėmesingas kriminalistų profesijos detalėms, švelniai šar-
žuojantis biurokratiniame mechanizme besisukančius pagrindinius vei-
kėjus. Tuo pačiu metu kūrėjas ištikimas klasikinio detektyvo žanrui, iki 
pat pabaigos išlaikantis paslaptį, bet kokia kaina ieškantis tiesos ir, kaip 
įprasta Bong Joon-ho, ypač nenuspėjamas. „Prisiminimuose apie žmogžu-
dystę“ be skrupulų, tikslingai pabrėžti aplaidūs policijos darbo metodai 
ir autokratija pranašingai iliustravo realią šio kriminalinio įvykio baigtį. 
Dar pernai už kitą nusikaltimą kalėjęs korėjietis žudikas teisme prisipaži-
no įvykdęs visus filme aptartus moterų nužudymus. Jis pats stebėjosi, kad 
net trisdešimt metų nebuvo pagautas: per daug nesislapstė, bet aplink 
vyrą besidėjusių kraupių įvykių pareigūnai su jo asmeniu nesusiejo. 

Ištikimybė detektyvo žanrui bei kritika teisėsaugai ryškios ir kitame reži-
sieriaus darbe „Motina“ (Mother, 2009), pasakojančiame apie moterį, jos 
sutrikusios raidos sūnų apkaltinus žmogžudyste pačią ėmusią ieškoti tik-
rojo žudiko. Eilinė provincijos gyventoja, be licencijos užsiimanti aku-
punktūra, mažoje savo parduotuvėlėje pardavinėjanti žoleles bei šaknia-
vaisius, gindama savo kūną ir kraują yra pasiruošusi viskam. Psichologinė 
atvejo analizė ieškant tikrojo nusikaltėlio piešia nepaprastai artimų mo-
tinos ir sūnaus portretą ir po truputį žiūrovui atskleidžia motinos meilės 
galią bei košmariškąją jos pusę. 

Naujausias Bong Joon-ho filmas jau suplanuotas – tai kompanijos „War-
ner Bros.“ prodiusuojama mokslinės fantastikos drama su aktoriumi 
Robertu Pattinsonu bei jo veikėjo tarpgalaktinėmis kelionėmis. Atrodo, 

DiDŽiŲJŲ PiETŲ kOrĖJOS kiNO MEiSTrŲ TrikaMPiS
SilViJa bUTkUTĖ

kinas

Kadras iš filmo „Pavasaris, vasara, ruduo, žiema... ir vėl pavasaris“ (Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring, 2002, rež. Kim Ki-dukas)
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režisierius drąsiai varijuoja tarp hiperrealizmo ir fantastikos, pritapda-
mas tiek P.  Korėjos kino rinkoje, tiek prie JAV kino industrijos grandų. 
Produktyvumu savo tautiečiui Kim Ki-dukui jis kol kas neprilygsta, tačiau 
išdrįsiu teigti, kad jau lenkia jį gebėjimu į vieną darnų paveikslą sulie-
ti konstruktyvią realybės kritiką ir mistikos elementus, papildydamas jį 
unikaliu turiniu, precizika bei humoro jausmu.

Ponas Kerštas Park Chan-wookas 

Dar vienas legendinis P.  Korėjos kino kūrėjas  – režisierius, scenaris-
tas, prodiuseris Park Chan-wookas, Lietuvos publikai pažįstamas iš to-
kių filmų kaip „Senis“ (Oldboy, 2003), „Aš kiborgė, bet man viskas gerai“ 
(I'm  a  Cyborg, but That's OK, 2006), „Tarnaitė“ (The Handmaiden, 2016). 
Veiksmo ir įtampos kupinus Park Chan-wooko pasakojimus galima pava-
dinti tarantiniškais; išties – pats Quentinas Tarantino šio kūrėjo darbus 
įvardija tarp savo favoritų. 

Kino kritikos lauke aktyviai besidarbuojantis, prancūzų egzistencializmu 
besidomintis Park Chan-wookas 1992  m. debiutavo komedija „Mėnulis 
yra... Saulės sapnas“ (The Moon Is... The Sun's Dream), įkvėpta klasikinių ja-
ponų gangsterių filmų, tačiau dėmesio iš viso pasaulio publikos susilaukė 

sukūręs „Jungtinę saugumo zoną“ (Joint Security Area, 2000), kur pasako-
jama teritorijoje tarp Šiaurės ir Pietų Korėjos vykstanti įtempta drama. 
Kriminalinis trileris „Užuojauta ponui Kerštui“ (Sympathy for Mr. Vengeance, 
2002) – mergaitės pagrobimo, netyčinio jos nužudymo ir tėvo keršto duk-
ters skriaudikams istorija – buvo gerai įvertintas kritikų, tačiau nesulaukė 
didelio žiūrovų susidomėjimo, nors vis daugiau ir daugiau publikos šian-
dien jį atranda iš naujo. „Užuojauta ponui Kerštui“ pradėjo kertinės režisie-
riaus kūryboje keršto temos triptiką, kuriam priklauso ir žymusis „Senis“. 
Pagal mangos komiksą pastatytas „Senis“, kaip ir daugelio Park Chan-woo-
ko kūrinių herojai, vedamas aršaus revanšo troškimo, dar čia daug nuos-
kaudų, kovos menų ir netgi kraujomaišos. O kokius dar subjektus galėtų 
rodyti filmas, jeigu jo veiksmas sukasi apie penkiolika metų izoliuotoje 
celėje kalinto ir į pseudolaisvę paleisto vyro bandymą išgyventi? „Mūsų 
šiuolaikinės visuomenės gyvenimo variklis yra prievarta. Ji visur. Šeimoje, 
mokykloje, meilėje, socialinėse žmonių grupėse. Komerciniai korėjiečių fil-
mai nerodo to, užmiršta. Aš tą gerai prisimenu“, – paklaustas apie pagiežos 
tematikos plėtotę kine atsako Park Chan-wookas ir netrukus priduria, kad 
neapykanta kitam vis tiek dažniausiai su naikinančia jėga atsisuka prieš ją 
kurstantįjį. Žymusis kino kritikas Rogeris Ebertas taikliai apibūdino „Senio“ 
niūrumą ir desperaciją: filmo galia slypi ne jo siužete, o genialiai pavaiz-
duotame žmogaus širdies gelmių apnuoginime. 

kinas

Skirtingai nei kituose režisieriaus darbuose, „Aš kiborgė, bet man viskas 
gerai“ nėra kraujo, agresijos, įtampos. Dar daugiau, tai romantinė kome-
dija, arba meilės istorija. Gal ne veltui filmas buvo kukliai sutiktas reži-
sieriaus gerbėjų ir netapo hitu P. Korėjoje. Čia žiūrovai nukeliami į psi-
chiatrijos kliniką, kurioje gydoma jauna mergina, įsivaizduojanti esanti 
kiborgė. Kadangi mašinos nesimaitina žmonių maistu, ji nustoja valgyti, 
ir tik jaunas vaikinas su kauke iš gretimos palatos imasi iniciatyvos pri-
versti „kiborgę“ paimti kąsnį į burną. Tai tik vienas pavyzdžių, kuriame 
Park Chan-wookas nesiruošia publikai sukelti adrenalino, o meditatyviai 
veda prie techninio progreso laikų įskiepyto susvetimėjimo, žmonių vie-
nišumo, gyvenimo prasmės temų. 

Vienas naujausių režisieriaus darbų „Tarnaitė“ diktuoja dar kitokį ritmą, 
pilną dinamikos, energijos, flirto, intrigų. Ši kriminalinė drama – tikras es-
tetinis malonumas, savo stilistika ir personažų manieromis tarsi išplau-
kęs iš XIX a. paveikslų. Viena istorija ir trys skirtingos jos perspektyvos: 
tarnaitė atvažiuoja pas ponią jos apgauti ir išvilioti turtų, jaunikaitis nori 
tarnaitę įvilioti į spąstus, o ponia – apgauti jaunikaitį. Tai daugiau nei 
dviejų valandų trukmės siužeto labirintas, kuriame režisierius su jaučia-
mu malonumu, žaismingai bei muzikaliai vedžioja ir klaidina žiūrovus, o 
keršto leitmotyvą bent trumpam užgožia netikėtai tarp herojų užgimusi 

tyra meilė. Su kiekvienu savo filmu Park Chan-wookas vis labiau panei-
gia azijietiškam kinui būdingą beprasmio smurto šabloną – jis apeliuoja 
į savo kino liudininkų moralę, klausdamas, ką pasirinktumėte: prabangą 
ar laisvę, visuomenės primetamas kaukes ar buvimą savimi. 

Jau visai netrukus kino teatrus pasieks naujas šio kino meistro kūrinys 
„Sprendimas išvykti“ (Decision to Leave, 2022). Tai istorija apie detektyvą, 
kuriam tyrimo metu į širdį ir akį krenta pagrindinė nusikaltimo įtariamoji. 
Kanų festivalyje pavergęs kritiškas žiuri širdis, erotiškasis „Sprendimas 
išvykti“ neabejotinai suteiks dar vieną egzistencinio, naratyvinio ir labai 
dramatiško kino patirtį. 

Park Chan-wookas yra sakęs, kad jo filmai, skirtingai nei kitų režisierių, 
nėra įkvėpti asmeninio gyvenimo. Vis tik, atsižvelgiant į pastarojo meto 
tendencijas, atskleidžiančias vis daugiau ir daugiau režisieriaus intereso 
romantiniams santykiams ir ekrane mažėjantį fizinį žiaurumą, ar tik ne-
atėjo laikas, kai Ponas Kerštas tampa sentimentalesnis?..

Pabaigai tiktų korėjiečio poeto dvieilis: „Tarp žmonių yra salos / Aš noriu 
jas aplankyti“ (Hyunjong Jeongas).

Kadras iš filmo „Prisiminimai apie žmogžudystę“ (Memories of Murder, 2003, rež. Bong Joon-ho) Kadras iš filmo „Sprendimas išvykti“ (Decision to Leave, 2022, rež. Park Chan-wookas)
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O, mano mielas Holivude!
Pasaulyje visi sujudę
dėl tavo vardo taip garbingo
ir nėra krašto tiek laimingo
kad norinčių tavęs nebūtų. 

Tokios eilės pasirodė XX a. ketvirtajame dešimt-
metyje Lietuvoje leistame kino mėgėjų žurnale 
„Kino naujienos“ (1931, Nr. 3). Kuo gi Holivu-
das buvo toks ypatingas ir taip stipriai žavėjo 
lietuvius?

Praėjusio amžiaus pradžioje dėl savo patogios 
lokacijos šis Los Andželo rajonas ėmė kilti ir 
vystytis kaip kino pramonės centras. Los An-
dželas turėjo puikias sąlygas filmavimams: ten 
kone ištisus metus būdavo saulėta, netoliese 
plytėjo kalnai, vandenynas bei dykumos, galėję 
tapti filmavimo aikštelėmis. Be to, pasibaigus 
aukso karštinei, regionas liko su gerai išplėto-
ta susisiekimo infrastruktūra bei palankiomis 
nekilnojamojo turto kainomis. Holivude stei-
gėsi kino studijos, būrėsi aktorių gildijos, augo 

jų uždarbis, čia kėlėsi Europos kino žvaigždės. 
XX  a. trečiajame dešimtmetyje Holivudo pro-
dukcija jau dominavo visame pasaulyje, o jis 
pats įgavo glamūrinį įvaizdį ir tapo norinčiųjų 
išgarsėti traukos centru.

Tuo pačiu metu pradėjo formuotis kino žvaigž-
džių fenomenas: filmuose regimi aktoriai buvo 
lengvai atpažįstami, todėl ėmė rodytis ir įvairių 
produktų reklamose ar kūrė savo prekių lini-
jas; pavyzdžiui, norintieji galėjo įsigyti Claros 

Bow prekės ženklo skrybėlaičių. Tokio ekrano 
garsenybių kulto, kokį turime šiandien, gimimo 
metais laikomi 1927-ieji, kai aktoriai Dougla-
sas Fairbanksas bei Mary Pickford paliko savo 
delnų ir pėdų įspaudus pasaulinėje kino sosti-
nėje – tai buvo Holivudo šlovės alėjos pradžia. 
Kiekvieną kino įžymybių žingsnį nušviesdavo 
spauda, domėtasi net menkiausiomis smulkme-
nomis, tad daug kas slapčia svajojo išgarsėti ir 
gyventi prabangų gyvenimą. Holivudo žvaigž-
dės akylai sektos ir Lietuvoje: 1932 m. spaudoje 

jau pasirodė susirūpinusių žinučių dėl „bež-
džioniavimo“, kuomet kino gerbėjai „pasirenka 
vieną kurį ekrano artistą ar artistę ir mėgdžioja 
ją judesiais, mimika, akimis“, taip besistengdami 
būti kuo panašesni į mylimą įžymybę.

Ekranų dievaičiai atsisakė ankstesnio Viktori-
jos laikų kuklumo ir drovumo – minėtąjį įvaiz-
dį palaikiusią aktorę Lillianą Gish keitė nau-
jos įžymybės, tokios kaip Theda Bara, Mary’ė 
Pickford ir kitos – nepriklausomos, nebijančios 

demonstruoti savo seksualumo. Taip gimė nau-
jas, modernios ekrano moters tipas: ji gurkšno-
jo alkoholį, rūkė, puošėsi seksualiais drabužiais, 
koketavo. Holivudas ėmė globaliai formuoti 
kūno etaloną.

Holivudiško seksapilio įsigalėjimas

Lietuvą pasiekdavo įvairios Vakarų bei Holivu-
do mados tendencijos. XX a. trečiajame ir ketvir-
tajame dešimtmečiuose įsitvirtino modernus 

HOliVUDO ŽVaiGŽDŽiŲ karšTiNĖ 
TarPUkariO liETUVOJE
UGNĖ MariJa aNDriJaUSkaiTĖ

kinas

Aktorė Greta Garbo. Kadras iš filmo „Bučinys“ (The Kiss, 1929, rež. Jacques'as Feyderis) Aktorė Marlene'a Dietrich. Kadras iš filmo „Aistra“ (Desire, 1936, rež. Frankas Borzage'as)
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požiūris į moteris bei naujas grožio standartas. 
Moters kūnas tapo žavėjimosi objektu ir pirmą 
kartą įsivyravo vertinimas, jog negražių moterų 
nebūna – grožis yra sukuriamas, taigi, bet kuri 
gali tapti graži. Besivystant šiam kultui, Holi-
vudo žvaigždės sulaukė išskirtinio susidomė-
jimo: sektas jų asmeninis gyvenimas, mados, 

domėtasi jų grožio ritualais. Nepriekaištingai 
atrodančios aktorės tarsi patvirtindavo savo 
gerbėjoms tai, jog kiekviena moteris nuostabi 
savaip, tiesiog reikia tai išryškinti ir puoselėti. 
Lietuviška spauda net tokią pasaulinę garse-
nybę kaip Marlene’a Dietrich vertino ne kaip 
gražuolę, o kaip išsiskiriančią savitais bruožais. 

„Kai kurios žvaigždės turi kokius nors veido 
defektus, tačiau, nežiūrint to, jie labai tinka 
ypatingoms rolėms atlikti, nes jie turi kitus la-
bai teigiamus savumus. Pvz. Marlena Dietrich. 
Niekas neginčys, kad ji yra graži: ji neturi kla-
siško veido, bet visi pripažins, kad ji turi labai 
fotogenišką veidą, kad veido dalių kontrastin-
gumas yra tiesiog kulminacinis“, – rašė „Kino 
naujienos“ (1932, Nr. 16), sustiprindamos mi-
nėtąją teoriją. Panašiai žiūrėta ir į Gretą Garbo: 
jos karjeros sėkmė sieta ne su dailiais aktorės 
veido bruožais, o su jos grožio originalumu bei 
paslaptingumu.

Lietuvos spaudai diskutuojant apie moterų pa-
trauklumą ir gebėjimą gundyti, imtas naudoti 
iš Holivudo atkeliavęs terminas seksapilis (angl. 
sex appeal). Bulvarinė spauda skelbė, jog „pri-
valumai, kuriuos mes išreiškiame seksapilio są-
voka, pastato moterį nugalėtojos padėtin. Mo-
teris gali būti ir ne taip graži, bet jeigu ji bus 
su seksapiliu, tai tas jai užtikrina triumfuojantį 
pasisekimą. Prieš seksapilį nusilenkia grožis ir 
žavumas“ („Sekmadienis“, 1936, Nr. 10 (418)). 
Seksapilis buvo glaudžiai susijęs su mada – tai, 
kas buvo madinga vienais metais, galėjo išeiti 
iš mados kitais, todėl tendencijos nuolat kito: 
karaliavusias šviesiaplaukes keitė tamsiaakės, 
o šias – dailių kojų savininkės. Panašu, jog Lie-
tuvoje minėtąjį terminą sau taikė ir vyrai – vie-
name iš 1935  m. žurnale „Kinas“ išspausdintų 
pažinčių skelbimų „vyras su seksapiliu“ iš Kau-
no ieškojo susirašinėjimo draugės.

Vamp – naujo tipo moterys

Kitas Holivudo „importas“ – vamp moters tipas, 
išpopuliarėjęs XX a. ketvirtajame dešimtmety-
je. Jo atstovėms būdingas hipermoteriškumas, 
skaisti veido oda, dramatiškai paryškintos akys, 
cigaretė rankoje. Vamp įvaizdis – žavus, bet kar-
tu ir žiaurus, negailestingas, demoniškas, pilnas 
paslapties bei aistros. 

Šiam tipui priskirtos žymios Holivudo aktorės 
Brigitte’a Helm, G. Garbo, M. Dietrich buvo pui-
kiai pažįstamos lietuviams kino gerbėjams ir 
dažnai aptarinėjamos tarpukario spaudoje bei 
kino mėgėjų grupelėse. Vertinta, jog minėtosios 
filmų žvaigždės negalėjo grožiu lygintis su ki-
tomis ekranų dievaitėmis, tačiau turėjo kai ką 
tvirtesnio ir galingesnio nei daili išvaizda – iš-
skirtinį moteriškumą, kuris žaisdavo vyrų ner-
vais, versdavo juos drebėti, išbalti, susijaudinti. 

Vamp įkūnijo užsispyrusias, neprieinamas, lau-
kines gundytojas.

„Legendinį kraujo gėriką vampyrą dabar pakei-
tė moderni moteris – moteris vampyras. Daug 
kas nuo jų nukenčia, daug vyrų mini „vamp“ su 
pykčio ir keršto ugnim akyse“, – „Kino naujie-
nose“ (1932, Nr. 1) rašė kino entuziastas Juras 
Šaltenis. Ir jis buvo teisus: tokios artistės ža-
vėjo tikrai ne kiekvieną. Šiaulietis aktorius ir 
režisierius Ipolitas Tvirbutas viename interviu 
tame pačiame žurnale (1932, Nr.  17) pareiš-
kė: „Mėgstu visa, kas gražu. Gyvenimas pilkas, 
reikia įvairumo, taigi ir gražus farsas yra geras 
daiktas. Sakysim – aš myliu Jeanettą MacDo-
nald, nes ji vaidina gražiai, su šarmu. Kai ji įeina 
ekranan – darosi šviesu. Tokia artistė filmams 
reikalinga. Marlena [Dietrich] man patinka, nes 
ji erotikoj moka rasti ir parodyti grožį. Jos vai-
dinama erotika nėra šlykšti, ko, sakysim, nega-
lėčiau pasakyti apie Brigitos Helm vaidinimą.“ 
Fritzo Lango filme „Metropolis“ (1927) Mariją 
įkūnijusi B.  Helm kartais tapatinta su šia he-
roje: „Jei kas vaidina mašinų žmones, abraunas 
[sic] ir panašias būtybes, įtariama, kad ir pats 
aktorius yra demoniškas“, – skaitome „Kino nau-
jienose“ (1932, Nr. 19). Matyt, tai ir galėjo lemti 
ne visada teigiamą vamp tipo aktorių vertinimą.

Gretos Garbo ir Marlene’os Dietrich kova

Holivudo žvaigždžių kultas kartais pasireikš-
davo įdomiomis formomis; viena jų – konku-
rencija tarp dviejų vamp tipo aktorių – Gretos 
Garbo ir Marlene’os Dietrich. Nuolatinės var-
žybos padėdavo abiejų garsenybių pavardėms 
dažnai atsidurti spaudoje, taip prikaustant ger-
bėjų dėmesį. Ne išimtis ir Lietuva – čia taip pat 
buvo girdėti ekrano primadonų kovos atgarsiai. 
„Kino naujienose“ (1931, Nr. 2) perspausdintuo-
se vokiečių aktoriaus ir režisieriaus Gustavo 
Fröhlicho įspūdžiuose iš Holivudo tvirtinta, jog 
„dieviškoji“ Garbo realiame gyvenime yra kukli, 
paprasta, bijanti ir vengianti reklamos, mėgs-
tanti laiką leisti savo sode arba užsiimdama 
rankdarbiais. Pasak straipsnio autoriaus, ji „rė-
dosi labai kukliai. Išeidama miestan, užsideda 
didelius mėlynus akinius – kad niekas nepažin-
tų. Nekenčia įvairių interviu ir fotografavimosi. 
Jai nerūpi kilusi spaudoj kova – Greta Garbo ar 
Marlena Dietrich“.

Nuo pasaulinių tendencijų neatsiliko ir lietu-
viai kino apžvalgininkai. Alfredas Vambutas 

„Kino naujienose“ (1932, Nr. 18) lygino Garbo 
ir Dietrich vaidybinius gebėjimus: abi aktorės 
nusifilmavo panašaus siužeto filmuose apie 
šnipes – Marlene’a pasirodė dramoje „Moteris 
be vardo“ (Dishonored, 1931, rež. Josefas von 
Sternbergas), o Greta – „Mata Hari“ (1931, rež. 
George’as Fitzmaurice’as). A. Vambutas abejojo, 

kad Garbo pavyks gerai atlikti vaidmenį, ka-
dangi iki tol ji įkūnydavo aristokratiškas mo-
teris, o filmo herojės šokėjos ir šnipės Matos 
Hari gyvenimas buvo „vampyriškas“. Regis, jis 
šioje kovoje rinkosi Dietrich pusę. Šiaulietis 
kino apžvalgininkas J. Šaltenis palaikė Garbo: 
pasklidus gandams apie galimą garsenybės 

kinas

Aktorė Marlene'a Dietrich. Kadras iš filmo „Angelas“ (Angel, 1937, rež. Ernstas Lubitschas). „Paramount Pictures“ nuotrauka Aktoriai Greta Garbo ir Johnas Gilbertas. Kadras iš filmo „Slapta mylimoji“ (A Woman of Affairs, 1928, rež. Clarence'as Brownas)
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karjeros pabaigą, „Kino naujienose“ (1932, 
Nr. 21) pasirodė jausmingas jo straipsnis. Ak-
torė tekste vadinama „dieviškąja“ Greta, kuriai 
meldėsi vyrai ir kurios bruožuose visi ieškojo 
mįslės, ir kartu šaltakrauje, didžiausios aistros 
momentais likdavusia šalta bei paslaptinga 
lyg sfinksas. Apibūdinant jos įtaką, žengta dar 
toliau: Garbo gerbėjų minios įvardytos kaip 
vergai, o ji pati prilyginta valdovei. „Vaizduo-
juos, kaip įprastai, ironiškai tu nusišypsojai, 
kai šalia tavęs atsirado Marlena Dietrich. Ir kai 
brangiai apmokamos reklamos išdrįso ją su-
lyginti su tavim – tau turbūt buvo labai skau-
du…“, – rašė J. Šaltenis.

Holivude gyvenę ir dirbę lietuviai neretai spau-
dai komentuodavo kino aktualijas. Kurį laiką 
JAV žvaigždžių kalvėje besidarbavusi aktorė 
Polė Tendžiulytė žurnalistų buvo paklausta, ar 
Europoje populiarumą beprarandanti Garbo vis 
dar populiari Amerikoje. Jos atsakymas parodė 
gerą moters nusimanymą Holivudo industrijo-
je: P. Tendžiulytė teigė, jog dėl paskutinių sėk-
mingų filmų „Mata Hari“ ir „Grand Hotel“ Greta 
Garbo puikiai žinoma ir vertinama už Atlanto, 
tačiau dėl to, kad jos konkurentė Marlene’a Die-
trich yra labiau reklamuojama, neretai susidaro 
įspūdis, jog ji gerokai sėkmingesnė („Kino Nau-
jienos“, 1932, Nr. 16). Iš tiesų, kino studija „Para-
mount“, su kuria kontraktą turėjo Dietrich, leido 
nemažas pinigų sumas jos reklamai bei kovai 
su Garbo dėl populiarumo.

Valentino, Gilberto ir kitų aktorių manija

Lietuvoje dėmesio bei simpatijų sulaukdavo 
ne tik žymios Holivudo aktorės, bet ir aktoriai. 
Merginos lygiai taip pat turėjo savo mylimiau-
sius artistus, domėjosi jų gyvenimais ar svajojo 
apie meilės romanus su jais. Vienas tarpuka-
rio Lietuvoje populiarių dievaičių – Rudolphas 
Valentino’as, kuris šiandien laikomas XX a. tre-
čiojo dešimtmečio sekso simboliu. J. Šaltenis jį 
įvardijo kaip žmogų, pavergusį moteriškąją lytį 
savo liūdnomis akimis ir melancholija, taip pat 
imponavusį vyrams savo vyriškumu. „Minios 
pavergtų moterų mylėjo ne tikrąjį Rudį Valen-
tino – žmogų – vyrą, bet tą sukurtąjį ekrane 
šešėlį, tą juodąjį arą, šeichą“, – žurnale „Kino 
naujienos“ (1932, Nr. 9) rašė apžvalgininkas. 

Valentino’as šį pasaulį paliko jaunas, su juo 
atsisveikinti rinkosi tūkstantinės gerbėjų mi-
nios. Tačiau geidžiamiausio aktoriaus, vadinto 

„pasaulio ekrano meilužiu“, vieta ilgai tuščia 
nebuvo. Kaip rašė žurnalas „Mūsų menas“ (1937, 
Nr. 3), „mirė idealo nešiotojas, bet nemirė pats 
idealas: jis įsikūnijo Rudolfo asmenybę ir grožį 
paveldėjusiame Robert Taylor.“ Lietuvos skaity-
tojams Tayloras pristatytas kaip tikras dievaitis, 
dėl kurio iš proto kraustėsi tūkstančiai mote-
rų: susitikusios jos esą stengdavosi jį paliesti, 
o jei pavykdavo – sakydavo nebesiplausiančios 
rankų. Kitos įžymybę persekiojo, mėgindavo 
vogčiomis patekti į jo apartamentus. Galiausiai 
skelbta, jog aktoriui viešint Havajuose jį užpuo-
lė moterų grupė ir nudraskė nuo jo drabužius. 
Abejotina, kad šios istorijos nutiko realiame 
gyvenime, tačiau toks ekranų žvaigždės įvaiz-
džio konstravimas stiprino ir taip aplink šiuos 
žmones tvyrančią slėpiningą aurą bei skatino 
gerbėjas svajoti ir geisti.

Kitas moterų numylėtinis buvo Johnas Gilber-
tas. „Kada ekrane paveikslas su John Gilbertu, 
visuomet pilnas kino moterų. Pradedant ketu-
riolikos metų gimnaziste, baigiant pradedančia 
žilti arba jau pražilusia poniute. Tos visos mo-
terys ateina pasigėrėti John Gilbertu kaip savo 
išsvajotu vyro tipu“, – „Kino naujienose“ (1932, 
Nr. 22) teigė J. Šaltenis. Daugelio moterų myli-
mas aktorius pasižymėjo vyriškumu, aštriu švel-
numu, tvirtumu. Merginos mėgo ir Gary’į Coo-
perį, žavėjusį savo šypsena, taip pat vokiečių 
aktorių Willy’į Fritschą, viešumoje pareiškusį, 
jog skeptiškai žiūri į vedybas, todėl susikūrusį 
gundantį nepasiekiamo viengungio įvaizdį.

Charlie’io Chaplino vizitas Kaune

Net ir nesižavint aktoriais kaip vyrais, t. y. kaip 
romantiniais subjektais, kino žvaigždės kėlė di-
džiulį susidomėjimą; bet koks su mylimomis 
įžymybėmis susijęs įvykis galėjo suburti mi-
nias žmonių. Lietuvoje XX a. ketvirtajame de-
šimtmetyje tai buvo Ch. Chaplino vizitas. Beveik 
visus 1932-uosius spaudoje sukosi intriguojan-
čios žinutės apie būsimą nebyliojo kino komiko 
viešnagę Kaune. „Kapitol“ pakurstė gandus savo 
dviprasmiška filmo reklama, kurioje rašyta, jog 
Chaplinas keliauja po Europą bei šią dieną gas-
troliuoja minėtame kino teatre. Žinoma, kalbėta 
apie ten rodytą filmą, kuriame Chaplinas vaidi-
no. Vėliau sklandė kalbos, jog jis atvyks į Kaune 
veikusį kino teatrą „Forum“ pristatyti savo nau-
josios romantinės dramos „Miesto žiburiai“ (City 
Lights, 1931). Garsenybei nepasirodžius, rado-
si naujų gandų, jog būsimos kelionės į Taliną 

metu Chaplinas vykdamas pro šalį pasisvečiuos 
Lietuvos laikinojoje sostinėje. 

Galiausiai 1932  m. balandį „Kino naujienos“ 
(Nr. 12–13) paskelbė apie ilgai lauktą Chapli-
no vizitą Kaune; pasakota, jog svečias apsigy-
veno „Lietuvos“ viešbutyje, pasivaikščiojo po 
miestą ir apžiūrėjo Lietuvos banko, Teisingumo 
ministerijos, pašto bei naujai statomo muzie-
jaus rūmus, Valstybės teatrą: „Tenka pastebėti, 
kad Čapliną seka žioplių minios, kurių drąsesni 
atstovai priėję prie Čaplino prašo net jo auto-
grafo. Svečias labai stebisi mūsų krašto pažan-
ga, Kauno statyba. <...> Svečio nuomone, tokių 
gražių apylinkių nė Hollywoodas neturįs. Kaip 
charakteringą faktą reikia čia pažymėti tai, kad 
Čaplinas susižavėjęs Kaunu manąs nuo rudens 
čia persikelti gyventi. Esą jį atbaidą tik per 
aukštos butų nuomos…“ Žinutę apie populiario-
jo komiko vizitą žurnalas iliustravo aktoriaus, 
stovinčio prie Kauno centrinio pašto rūmų, fo-
tografija. Tačiau jau kitame numeryje paskelb-
ta, jog straipsnis buvo viso labo balandžio pir-
mosios pokštas. Iš tiesų Lietuva ir Kaunas tokio 
garsumo kino įžymybių viešnagių tarpukariu 
nesulaukė.

Fantazijų romanai su ekranų dievaičiais

Dar viena Holivudo žvaigždžių karštinės išraiš-
ka Lietuvoje – meilė kino garsenybėms. J. Šal-
tenis „Kino naujienose“ (1931, Nr. 5) aprašė va-
dinamąją „meilę per erdvę“, t. y. kai „ideališkai 
mylimi žmonės, kurie randasi tūkstančiais ki-
lometrų atstumu, kurių niekuomet, bent gyvų, 
neteko ir matyti. Tai – kino artistai. Jie yra žmo-
nės, kuriuos myli per erdvę. Jie yra žmonės, į 
kuriuos skrenda šimtai gilių atodūsių, kurių 
adresu siunčiama tiek tylių, bežadžių dievini-
mo maldų“. Publicistas buvo įsitikinęs, jog po 
kino seansų dešimtys moterų grįždavo namo, 
išsiimdavo iš albumo mylimo aktoriaus atvaiz-
dą, jį bučiuodavo ir beprotiškos meilės pilno-
mis akimis dievindavo arba dėdavo po pagalve 
ir svajodavo apie romaną su įžymybe realiame 
gyvenime. Kino gražuolių gundymams pasida-
vė ir vyrai: J. Šaltenis tvirtino, jog „vyrai nemyli 
tų moterų, kurias jie gyvas prieš save mato. <...> 
Jie myli vieną. Jie myli dievišką ir paslaptingą 
Marleną Dietrich“.

Tokia meilė kino žvaigždėms neliko nepastebė-
ta ir nepašiepta: tarpukario spaudos puslapiuo-
se galima rasti nemažai komentarų ar feljetonų 

šia tema. Vis tik įdomiausias žanras veikiausiai 
buvo trumpos novelės apie paprastų žmonių 
ir kino žvaigždžių romanus. „Kino naujienos“ 
spausdino ištraukas iš ciklo „Dievai ir žmonės“: 
autorių vaizduotė sukūrė meilės be atsako is-
torijas tarp paprasto, neturtingo gatvės mu-
zikanto Džeko, grojusio havajietiška gitara, ir 
aktorės Joanos Crawford, skurdžiai gyvenusio 
smuikininko Alfo ir aktorės Marcellos Albani ar 
net jaunos merginos Nin meilės laišką aktoriui 

Gary’iui Cooperiui. Vienu iš herojų tapo ir lietu-
vis, emigravęs į JAV ir susipažinęs su Anita Page 
bei turėjęs progą su ja užmegzti karštą roma-
ną – tiesa, tik sapne. Tokie siužetai dar labiau 
kaitino kino gerbėjų kraują, skatino fantazuoti, 
kurti savas meilės istorijas ir, kaip rašė J. Šalte-
nis, pykti bei jausti apmaudą: „Kam gyventi, kam 
ieškoti čia meilės ir laimės? Vis tiek mes tokios 
moters, kaip ana ekrane, nesutiksime!“ („Kino 
Naujienos“, 1932, Nr. 1).

Holivudas, nors ir tūkstančiais kilometrų nuto-
lęs nuo Kauno ir Lietuvos, tarpukariu darė ne-
menką įtaką laikinosios sostinės kultūriniam 
gyvenimui bei madoms. Kaip pastebėjo Frank-
furto mokyklos filosofai Maxas Horkheimeris ir 
Theodoras W. Adorno’as, kino žiūrovams išorinis 
pasaulis atrodė kaip filmo tęsinys. Tikriausiai 
būtent dėl šios priežasties Holivudas ir galėjo 
šitaip smarkiai įaudrinti publikos vaizduotę ir 
milijonus priversti gyventi kino filmų ritmu.

kinas

Aktorius Rudolphas Valentino'as. Kadras iš filmo „Kraujas ir smėlis“ (Blood and Sand, 1922, rež. Fredas Niblo)
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Pokalbis su Japonijos rankų šešėlių teatru „Kakashiza“ 

Tarptautiniai scenos menų renginiai labiausiai intriguoja arba garsiais juose 
pristatomais kūrėjais bei kūriniais, arba nepažįstamomis kultūros ir teatro 
formomis bei tradicijomis. Šį pavasarį po septynerių metų pertraukos vėl su-
rengtame tarptautiniame lėlių teatro festivalyje „Kaunas Puppet 22“ vienas 
įdomiausių programos akcentų buvo japonų rankų šešėlių teatro „Kakashi-
za“ pasirodymas „Animare“, atskleidęs, kokius skirtingus gyvūnus bei objektus 
galima sukurti tokiomis paprastomis priemonėmis. Ir nors pažiūrėti spekta-
klio susirinkusiems vaikams ar suaugusiesiems jo turinys galėjo pasirodyti 
keistokas, atlikimo profesionalumui bei šešėlius kuriančios trupės vaizduotei 
priekaištų rasti būtų buvę sunku.

Prieš pasirodymą su „Kakashizos“ vadovu ir režisieriumi Kei Goto bei aktoriu-
mi Shuichi Iida susitikome pasikalbėti apie šešėlių teatrą, kultūrų skirtumus 
ir šiuolaikinių kūrėjų santykį su tradicija. 

Mūsų šalyje šešėlių teatro spektaklių statoma itin nedaug, o 
rankų šešėlių teatras čia pažįstamas nebent iš gruzinų trupės 
„Budrugana Gagra“ gastrolių. Tai ji įkvėpė įkurti „Budrugana 
Lietuva“ – rankų šešėlių techniką spektakliuose nuo 2017 m. 
naudojantį teatrą, tiesa, lig šiol pristačiusį vos kelis darbus. 
Negana to, apie šios scenos meno rūšies tradiciją žinome taip 
pat ganėtinai mažai. O kokia šešėlių teatro istorija Japonijoje?

Kei Goto: Aš skirčiau dvi jo rūšis: viena yra labiau žaidybinė, kita – meni-
nė. Pirmoji labai sena. Tokių vaidinimų pradžią siečiau su priešistoriniais 
laikais, kai žmonės gyveno olose. Judantys šešėliai buvo ne tik kuriami, 
bet ir fiksuojami. Pavyzdžiui, Ispanijoje yra ola, ant kurios sienų galima 
rasti nupieštų jų siluetų. 

Duomenų apie šešėlių teatrą kaip atskirą meno formą turime iš XVII a.: 
yra išlikęs haiku, kuriame pasakojama apie tokį vaidinimą. Vadinasi, 

šešėlių pasirodymai tuo laiku jau buvo paplitę. Kiek vėliau ši meno rūšis 
tapo ukijo-ė stiliaus dailininkų kūrybos objektu. Šešėlių teatrą vaizdavo 
ir XIX a. japonų tapytojas Utagawa Hiroshige’ė. Iš šių ir kitų išlikusių šalti-
nių žinome, kad Japonijoje susiformavo savita šešėlių teatro tradicija, bet 
mūsų trupė ja neseka, ar bent jau nesistengiame kurti tiesioginio ryšio 
tarp tradicijos ir savo darbų. Priešingai, visada orientuojamės į naujoves. 

Trupę 1952 m. įkūrė mano tėvas. Po Antrojo pasaulinio karo ekonominių 
sunkumų iškankinta šalis šeštojo dešimtmečio pradžioje pradėjo atsi-
gauti, ėmė rastis vis daugiau užsienio kultūrų įtakų. Tai lėmė ir pokyčius 
mūsų aptariamame žanre. Veikiamas įvairių šalių kultūrų, mano tėvas 
nusprendė įkurti savo šešėlių teatrą. Iš pradžių daugiausiai bendradar-
biauta su televizija, bet man atėjus į trupę pradėjome savo veiklą kreipti 
gyvo atlikimo linkme. 

Televizijoje šešėlių teatras buvo rodomas kaip savarankiška 
programa ar naudojamas kaip kitų laidų elementas?

K. G.: Trupė kurdavo judančius paveikslus įvairioms laidoms, pavyzdžiui, 
iliustruoti dainai, bet maždaug 80 procentų „Kakashizos“ darbų televizi-
joje buvo skirti edukacinėms programoms. 

Kai ėmėte rengti gyvus pasirodymus, tęsėte tai, kas jau buvo 
pradėta jūsų tėvo?

K. G.: Pasirinkome kurti panašios estetikos vaizdinius, kad žiūrovai atpa-
žintų, jog tai ta pati trupė, bet įvedėme ir naujovę – istorijas pasakojantį 
aktorių. Tuo metu šešėlių teatre daugiau niekas to nedarė, o pati idėja 
scenoje turėti pasakotoją buvo pasiskolinta, regis, iš nebyliojo kino sean-
sų. Jų metu Japonijoje gyvai atliekama būdavo ne tik muzika, bet ir filmo 
veiksmo bei personažų įgarsinimas.

Apie „Kakashizos“ ryšius su tradicija teiraujuosi neatsitiktinai: 
nors Lietuvoje lėlių ir lėlininkų būta jau seniai, profesionalus 
lietuvių lėlių teatras radosi tik XX a. ketvirtame dešimtmetyje. 
Taigi, mūsų šalies kūrėjai yra nevaržomi tradicijos, tačiau gali 
pasijusti neturintys tvirtesnio istorinio pagrindo. Kaip tradicija 
veikia jus – labiau įkvepia ar varžo?

K. G.: Aš pats savęs to nuolat klausiu. „Kakashiza“ nevysto tradicinių šešėlių 
teatro formų, nesame istorijos saugotojai, priešingai – stengiamės nuolat 
sugalvoti ką nors netikėto, nuspėti naujas kryptis. Kita vertus, mūsų kelia-
mi klausimai apie erdvę, šešėlį, iliuziją jokiu būdu nėra unikalūs ir būdingi 
tik mūsų laukui ar laikui. Štai esu skaitęs japonų architekto knygą, išleistą 
dar praėjusio amžiaus ketvirtame dešimtmetyje – gerokai iki mano gimi-
mo, – kurioje jis apmąsto šešėlio funkciją bei estetiką. Tad nors ir nesame 
tiesiogiai susiję su Japonijos šešėlių teatro tradicija, vis dėlto neatsiriboja-
me nuo savo šalies meno bei estetikos įtakų. 

Ar rankų šešėlių teatras Japonijoje populiarus?

K. G.: Deja, ne. Visoje šalyje yra tik trys keturios profesionalios trupės ir 
gal dar keletas mažesnių. Mūsiškė seniausia ir, kiek žinau, gausiausia. Ver-
ta paminėti, jog Japonijos teatro sistema kiek kitokia nei europietiškoji. 

Šios šalies kūrėjai neieško galimybių išvykti gastrolių, nes, viena vertus, 
Japonijoje ekonominė situacija gera ir žiūrovų užtenka, kita vertus, truk-
do japonų kalbos savitumas. Tokių daug ir noriai keliaujančių trupių kaip 
mūsiškė nedaug, bet asmeniškai man smalsu pamatyti, kas vyksta pasau-
lyje, kaip reaguoja skirtingos auditorijos. Manau, kad išmanyti kontekstą 
yra dalis mūsų darbo. Tad gastrolės – puiki proga plėsti žinias. 

Ar žiūrovai Europoje jūsų spektaklius priima kitaip nei namuose? 

K. G.: Japonų publika sėdi ramiai ir visada yra labai rimta. Net į komiškas 
scenas reaguoja santūriai. O Europoje ir čia, Lietuvoje, kai tik pasitaiko 
galimybė dalyvauti ar išreikšti savo emocijas, žiūrovai tai daro atvirai. 
Manau, tokios tendencijos atskleidžia mūsų kultūrinius skirtumus.

Sakote tai kultūriniai skirtumai, o ne, pavyzdžiui, skirtingos 
patirtys? Juk japonai tokį teatrą jau pažįsta, o europiečiams jis 
dar neįprastas.

K. G.: Japonijoje turime tvirtą nuostatą viešai nerodyti jokių jausmų: nei 
teigiamų, nei neigiamų. Pavyzdžiui, poros viešoje erdvėje niekada ne-
demonstruos švelnumo. O čia viskas kitaip. Mūsų kultūros labai skiriasi.

Kaip manote, ar jūsų spektakliai įvairiuose pasaulio regionuose 
ne tik priimami, bet ir suprantami vis kitaip? 

K. G.: Kaip režisierius stengiuosi statyti ir į gastroles vežti spektaklius, kurie 
neatveria galimybių daugiaprasmiškumui. Žinoma, negaliu būti tikras, kad 
publika, visi šimtas vienu metu pasirodymą stebinčių vaikų, viską supranta 
vienodai ir lygiai taip pat kaip aš, bet vaizdinius visada kuriame taip, kad 
jie būtų lengvai atpažįstami. Pavyzdžiui, rodydami pelėdą stengiamės, jog 
ji būtų panaši į tikrą paukštį, o ne atvaizduoti ją simboliškai. 

Shuichi Iida: Kurdamas šešėlines figūras visada ieškau ir skirtingų, leng-
vai atpažįstamų jų emocijų išraiškų. Figūrą pakreipus į šoną, nunarinus 
vaizduojamo gyvūno galvą, gali susidaryti liūdesio įspūdis, o ją pakėlus ir 
pradėjus entuziastingiau judėti – džiaugsmo. Pasirodymuose labai svar-
bios ir tokios detalės. 

Jums, kaip ir kitiems „Kakashizos“ trupės aktoriams, reikia mo-
kėti daryti viską – šešėlius formuoti rankomis, dirbti su šešėli-
nėmis lėlėmis ir dar vaidinti gyvai. Kokius įgūdžius, gebėjimus 
privalo įgyti artistas, norintis kurti tokiame teatre?

S.  I.: Man asmeniškai atrodo, kad bet kuriam aktoriui svarbiausia yra 
smalsumas bei noras išbandyti visas technikas. Jau pirmą festivalio „Kau-
nas Puppet 22“ dieną pamačiau spektaklių, kurie mane įkvėpė nauja es-
tetika, ir dabar maga išmėginti ją savo darbuose. Apskritai, manau, daug 
svarbiau ne tai, kokį teatrą kuri ar atlieki, bet tai, kad suteiki publikai 
džiaugsmo, o norint pasiekti žiūrovų širdis gali tekti panaudoti įvairias 
scenos meno rūšis ir vaidybos technikas.

Kad taptum šešėlių teatro aktoriumi, reikia įgyti specifinių žinių. 
Lietuvoje aukštosiose mokyklose lėlininkai ruošiami retai, tad 
lėlių teatre neretai pradeda dirbti dramos teatro artistai, kurie 

NESaME iSTOriJOS SaUGOTOJai
kalbiNO kriSTiNa STEiblYTĖ

teatras

Scena iš spektaklio „Kartą sapnuojant“ (Japonijos rankų šešėlių teatras „Kakashiza“, režisierius Kei Goto, 2018). Teatro archyvo nuotrauka
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apie lėles ir jų valdymą mokosi tiesiog proceso metu. O kur 
būtinus įgūdžius įgijote jūs? 

S. I.: Specializuotų mokslų nebaigiau ir aš. Japonijos aukštosiose mokyklo-
se galima lavintis dramos vaidybos arba lėlininkystės srityse, tačiau še-
šėlių teatro ypatybių bei technikų studijoms organizuojamas vos vienas 
kursas, todėl norint tapti jo aktoriumi reikia prisijungti prie jau egzistuo-
jančios trupės. Pradėjęs dirbti teatre apie šešėlius nieko neišmaniau, daug 
domėjausi savarankiškai. Turėdavome ir pamokų su profesionalais, bet šia-
me žanre gausu bandymų ir eksperimentavimo, kuriais turi užsiimti pats. 
Dabar, kai nerodome spektaklių, mokome jaunesnius kolegas. Tačiau ben-
dros sistemos nėra. Kiekviena trupė šešėlius kuria ir šio meno moko savaip. 

K. G.: Mums svarbu iš karto įdarbinti jaunus aktorius, mokėti atlyginimą, 
kad jie galėtų visą laiką skirti teatrui bei savišvietai, nešvaistytų jo už-
darbiaudami kur nors kitur. 

Ar Japonijoje daug jaunų artistų, norinčių rinktis šešėlių teatrą 
kaip profesiją? Kokias jo perspektyvas regite ateityje?

K. G.: Tikrai nedaug. 

Manau, kad produktyviausia būtų vėl rasti būdų kurti šešėlių teatrą vi-
deoįrašų formatu. Nors šiuo metu spektaklių rodymas yra labai svarbus 
mūsų pajamų šaltinis, puikiai suprantame, jog žmonės gyvena nuolat ap-
supti technologijų, ekranų, tad atrodo logiška savo kūrybą perkelti į šią 
plotmę. Apskritai, manau, kad labai svarbu didinti medijų, per kurias esa-
me pasiekiami žiūrovams, įvairovę. 

Svajoju sukurti šešėlių teatrą, kuris šiam menui atvertų tokias plataus pri-
pažinimo ir populiarumo galimybes, kokias „Cirque du Soleil“ atvėrė cirkui. 
Žinoma, tokia kūryba vertinama nevienareikšmiškai, bet turėti didelę rinką 
yra svarbu ne tik populiarinant savo trupę, bet ir pačią meno rūšį.

teatras

Scenos iš spektaklio „Animare“ (Japonijos rankų šešėlių teatras „Kakashiza“, režisierius Kei Goto, 2016). Teatro archyvo nuotrauka
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arŪNaS kaValiaUSkaS

Rinktiniai tekstai / nemunas 2017—2020

Rinktiniai vaizdai / nemunas 2017—2020

Leidinyje publikuojami atrinkti grožinės literatūros tekstai, 
skelbti žurnale „Nemunas“ 2017–2020 metais.

Leidinyje publikuojama atrinkta menininkų kūryba, 
skelbta žurnale „Nemunas“ 2017–2020 metais.

Įsigyti galite: www.nemunas.press
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Mūsų širdys ir rankos – Ukrainai!
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