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Prie slenksčio tyso
šuva lyg lapas
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ir vėl užrūko
Užsisvajoja
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sieksninė kuoja
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Rankos nervingos
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kirvis ant trinkos
kotu į delčią
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Gediminas JANKAUSKAS

Jono Griciaus
gyvenimo ir kino
vingiai
„Nuo tų neatmenamų laikų, kai žmogus atsistojo,
išlaisvindamas rankas darbui ir rankų paspaudimui,
prabėgo daug amžių. Per tą laiką žmonės dirbo,
kovojo, kariavo, mylėjo, aukojosi, rezgė intrigas,
žodžiu, nuolat bendravo. Mes esame praėjusių kartų
patirties, žinių, įgūdžių paveldėtojai. Mane, kaip
ir visus kitus, suformavo tarpusavio bendravimas:
kiekvienas, su kuo suvedė gyvenimas, padovanojo
man ką nors iš savo patirties, ir už tai visiems esu
be galo dėkingas. Šiandien aš pats dar nelabai gausiai galiu grąžinti tas dovanas tiems, kas panorės
bendrauti su manimi. Bet esu pasiryžęs tai daryti,
jeigu tik atsiras norinčių.
Gimiau aš gražiame mieste, Kaune, 1928 metais...“
Taip šiemet Nacionaline premija apdovanotas
kino operatorius Jonas Gricius baigia savo prisiminimų knygą „Vingiai“ („Vaga“, 2001 m.). Paprastai
memuarinė literatūra prasideda tradiciniu sakiniu
apie gimimo laiką ir vietą. O toliau jau priklausomai
nuo autoriaus sugebėjimo valdyti žodį daugmaž
nuosekliai primenami svarbiausi jo gyvenimo faktai. J. Gricius elgiasi kitaip. Jau pačioje pradžioje
jis skaitytoją perspėja, kad šis nesitikėtų iš pirmų
lūpų išgirsti objektyvią tiesą. Ji tokiais atvejais būna
tik subjektyvi. Nes „atmintis labai paslaugi... Daug
ką atsimename savaip, visai ne taip, kaip buvo ar
vyko iš tiesų, o kaip mums šiuo metu parankiau, ir
mūsų, tų įvykių dalyvių, prisiminimai apie senus ir
nelabai senus faktus, netgi kuriozus, kuriuos vienu
ar kitu metu teko patiems išgyventi, neretai ne tik
skirtingi, bet net ir prieštaringi. Atmintis įnoringa
ir išranki – kai ką užfiksuoja gana tiksliai, kai ką,
laikui bėgant, neatpažįstamai transformuoja. O
pasitaiko ir taip, kad kelis kartus ką nors išgirdęs,
kur pats nedalyvavai, net ir negalėjai dalyvauti,
„prisimeni“ ir esi beveik įsitikinęs, kad buvai to
įvykio liudininkas...“
Žodžiu, Amarcord...
Tokia žaisminga feliniška gaida nuo pirmųjų
knygos puslapių pradėtas pasakojimas stokoja
chronologiško nuoseklumo, užtai visas atminties
skeveldras nuspalvina lakoniškos taiklių pastebėjimų formuluotės, gyvenimo negandų subrandinti
išminties krisleliai, pagaliau optimistinis humoras,
kuris padėjo ištverti ir tremties į Sibirą kančias, ir
kino operatoriaus profesijos sunkumus. Itin mielos
kiekvieno kauniečio širdžiai pirmuose knygos pus-

lapiuose išbarstytos vaikiškų prisiminimų nuotrupos
apie gimtojo miesto topografiją, giliai atmintin įsirėžusias buto Kaune, Vasario 16-osios gatvėje, detales
(„kambariai ir kitos patalpos išsidėsčiusios išilgai
ilgo kaip žarna koridoriaus (...), tvirta, sakyčiau,
gero kalvio nukalta buto durų rankena ir užraktas
(...), valgomajame stovėjo masyvi, įmantriai drožinėta indauja, panaši į altorių (...), vaikų kambario
sienų apmušaluose pavaizduotos raudonkepuraitės,
spalvoti sviediniai, skėčiai ir dar kokie linksmi
piešinukai...“). Panašių spalvingai aprašytų detalių
knygoje tiek daug, kad Laikinosios sostinės atmosferą pradedi matyti vaizduotės susikurtame „kine“.
Deja, bet kokie bandymai pakliūti į prarastą laiką,
anot poetų, atneša tik liūdesį ir nusivylimą („Prieš
keletą metų Kaune mėginau surasti savo mažąją
gimtinę. Nors gatvelė trumputė, gal tik penkis namus vienoje pusėje teturinti, aptikti namo man taip
ir nepavyko – kažkas kažką kažkada perstatė, pakito
durų, laiptinių, kiemų vaizdas – lyginant su mano
vaikiškais prisiminimais – savo gimtojo namo taip
ir neatpažinau, nors tikrai žinau, kad jis yra tiesiai
priešais „Versalio“ restorano pagrindinį įėjimą“).
Prisiminimai apie tarpukario Kauną
J. Griciui pakanka dviejų trijų taiklių potėpių, ir
kaip gyvi iškyla tarpukario Lietuvos kultūrinio gyvenimo šviesuliai – paties kinematografininko tėvas
Augustinas Gricius, Antanas Vienuolis-Žukauskas
(„tai negi dabar kiekvienam piemeniui jau penkiasdešimt?“ ir „tų metų dramos teatro žvaigždės, kurie
neretai ateidavo pas Tėvus – Dineika, Pilka, Jurgis
Petrauskas ir daugelis kitų“.
„Krikštijo mane namie... kanauninkas Juozas
Tumas-Vaižgantas (dar ir šiandien turiu autentišką, jo pasirašytą Metriką). Jis man ir antrąjį, jo
žodžiais tariant, tautišką vardą – Rimtas – parinko
(kanauninkas neapsiriko). Mėginau šį faktą atstatyti
gaudamas Lietuvos piliečio pasą – užpildžiau du
blankus, pinigus sumokėjau, bet pasą gavau pagal
ankstesnį pavyzdį – be lietuvių literatūros klasiko
rekomendacijų... O gal Vilniaus Pirmojo pasų
skyriaus darbuotojai turi savo nuomonę – ar vertas
aš to antrojo krikštytojo išrinkto vardo?.. Nežinau,
nežinau...“ (1)
Giliai vaikiškon atmintin įsmigo kelios laidotuvės, kurių aprašymais dabar jau galima papuošti
ir solidžias klasikų biografines knygas. „Vieną
vakarą – dabar man atrodo, kad jau buvo naktis

Jonas Gricius. Algirdo TARVYDO nuotrauka
– į langą kažkas pasibeldė (tuo metu mes gyvenome Kaune, Karo ligoninės gatvėje, profesoriaus
Končiaus namo pirmajame aukšte), – „Vaižgantas
mirė!“ – pranešė liūdną žinią... Tėvas išbėgo nedelsdamas, tarytum jo dalyvavimas dar būtų galėjęs
likimo knygų įrašuose kažką pakeisti. O mes visa
šeima nuėjome į šermenis. Vaižgantas buvo pašarvotas savo namuose, dabartinėje Tumo-Vaižganto
gatvėje. Man, penkiamečiam berniukui, didžiausią
ir neišdildomą įspūdį padarė aplink karstą garbės
sargyboje stovėję studentai – į grindis įrėmę špagas,
korporacijų spalvomis pasipuošę, sustingę, nelyginant statulos...
Daug prabėgo metų ir įvykių, kol supratau,
kad tai buvo viena iš nedaugelio mano gyvenimo
„žvaigždžių valandų“ (2).
Kita visai Lietuvai liūdna diena – Dariaus ir
Girėno laidotuvės – taip pat aprašyta labai vaizdžiai
(taip ir knieti pasakyti – kinematografiškai): „Atlanto nugalėtojus laidojo visa Lietuva. Priekyje kaip
visuomet buvo nešamas kryžius... Priešais katafalką
ėjo kunigas, o toliau – jūra gėlių ir visų Lietuvos
organizacijų atstovų procesija. Bene didžiausią,
neblėstantį įspūdį padarė nedidelė vienos žydų organizacijos grupelė – jos dalyviai ėjo sulinkę beveik
perpus, virš galvų gedulingai iškėlę rankas...“ (3)
„... ir kitos laidotuvės. Mirė daktaras Vailionis...
Jis, galimas dalykas, žinojęs iš savo profesijos
kokius nors konkrečius faktus, labai bijojo būti
palaidotas gyvas. Manyčiau, nujausdamas neišvengiamą baigtį, jis parašė testamentą, kuriame
reikalavo prieš palaidojant perdurti jam širdį arba
jo kūną sudeginti. Šiandien man sunku suvokti,
kodėl kolegos daktarai visi kaip vienas atsisakė
išpildyti paskutinę jo valią... Pats faktas, kad įvyks
laidotuvės be bažnytinių apeigų, sudomino net ir
tuos, kurie apie daktarą Vailionį niekad ir nieko
nebuvo girdėję.
Nukelta į 16 p.
1. J. Gricius „Vingiai“. Vilnius: „Vaga“, 2001,
p. 13;
2. Ten pat, p. 14;
3. Ten pat, p. 15;
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Audronė MEŠKAUSKAITĖ

DGK
Ši istorija apie tai, kaip dangaus skrajūnai – žymiausi Lietuvos lakūnai – sustingo akmenyje Kauno
Ąžuolyne. Nors gal ir ne visai?.. Gal apie fotografo
jaunystę ir kūrybinius ieškojimus? Apie nostalgiją,
kaip teigiama knygos dedikacijoje, skirtą draugams,
giminėms, kolegoms...
Keistoką, įdomios konstrukcijos fotografijų albumą
„D., G. ir kiti“ Mindaugas Kavaliauskas birželio 5 d.
pristatė Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje. Būtų buvę galima ir šalia visai netoli sukrautų
„Lituanicos“ nuolaužų Karo muziejuje, tačiau tai jau
ne mūsų kompetencija. Beje, apie daiktų „liekanas“
ir jų sankaupas. Dar prieš pasirodant knygai, M. Kavaliauskas tame pačiame M. K. Čiurlionio muziejuje
surengė ir parodą, panašią į asmeninį muziejų, kokius
menininkai suskato rinkti bei eksponuoti praėjusio amžiaus septintame dešimtmetyje: subjektyvių reikšmių
turinčius objektus, kurie provokuoja ir kitų lankytojų
prisiminimus, mintyse lengvai papildomi kiekvienam asmeniškai svarbiais daiktais ir jų istorijomis.
M. Kavaliausko rinkinyje į visumą sukrinta jo mintys,
išgyvenimai, daiktai ir, žinoma, fotografijos.

„Naujas juostelių laikymo būdas pradėjo naują
mano archyvo erą. Nespalvotų negatyvinių juostelių
numeracija startavo tiesiog nuo nulio ir augo paprastai
suvokiama skaičių seka. Iki tol jos koduotos pagal
žurnalo, kuriame buvo laikomos, pavadinimo raides,
išleidimo metus ir numerį. Šioje knygoje rodomos
fotografijos skenuotos iš juostelių nuo 315 iki 384
numerio, apimančių laiką nuo 1992 m. rugsėjo iki
1993 m. rugsėjo“, – štai taip, proziškai tvarkant
archyvą, susidėliojo albumas. Knyga-performansas,
galima sakyti, atliekanti ir paminklo vaidmenį. Tai
autobiografinis pasakojimas, kurio pagrindinis motyvas – paminklo Dariui ir Girėnui statybos realijos ir
pro šalį vis ėjusio fotografo reminiscencijos.
Dabar kiekvienas gali atsukti savo gyvenimo kino
juostelę atgal ir pabandyti šias sausas datas susieti su gal
jau kiek ir pablukusiais, bet atmintyje išlikusiais įvykiais.
Renginio vedėjas rašytojas Vidmantas Kiaušas taip pat
pradėjo nuo prisiminimų – ant vaikystės namo sienų kabėjusio Dariaus ir Girėno portreto. Menotyrininkė Daiva
Citvarienė minėjo valstybės lūžio, savo jaunystės (sutampančios su bendramokslio M. Kavaliausko) laikus.

Rūta Marija PURVINAITĖ

Spalva vandeny
Galerijoje „Aukso pjūvis“ veikianti Renatės Lūšies ir Irinos Novokreščionovos akvarelių paroda ją
aplankiusiesiems turėtų sužadinti domėjimąsi šiuo
žanru. Kadaise itin palankiai vertinamą akvarelę,
kuriai atstovavo nemažas būrys šios pakraipos
virtuozų, šiandien iš dalies gožia modernios raiškos
menas, kita vertus, pastebima žiūrovų stoka – jie

šioje srityje menkai ugdomi. Akvarelė
rutuliojasi nuosaikiai, išlaikydama tradicinės atlikimo technikos nuostatas, kai
dominuoja sausas ar šlapias dažų liejimas,
Irina Novokreščionova. ,,Birželis“. 2009 m.
sukeliantis efektingas spalvų, tonų ir
pustonių refleksų gradacijas. Estetinį išgyvenimą žadina menininko virtuoziškai išgaunami įkūrėja, tapybos programų autorė, parodų ir plenerų
subtilūs niuansai, gerokai praplečiantys giluminio organizatorė. Beveik 40 metų jos iniciatyva mieste
organizuojami Baltijos šalių dailininkų vasaros
suvokimo lauką.
Klaipėdoje gyvenanti ir kurianti R. Lūšis – ži- plenerai, tarptautinės akvarelės parodos.
Dailininkė, tęsianti lietuvių akvarelės meno tranoma dailės pedagogė, meno terapijos studijos

www.nemunas.net

.

2014 m. birželio 19–liepos 2 d., Nr. 23–24 (917–918)

Vyksmas

5

„Atminčiai labai svarbi simbolinė erdvė – pastatas, Brazauskas, Arvydas Žygas, G. Kuprevičius, Vytautas stotis „M-1“, rankose – „Zenit 12“) per Ąžuolyną
paminklas, tampantis atminties inkaru, sukeliančiu Landsbergis-Žemkalnis, Popiežius Jonas Paulius II), eidavo į anglų kalbos paskaitas ir nejučia fiksavo
asmeninių prisiminimų“, – teigė ji. O kompozitorius krepšininkai, fotografai ir daugelis kitų. Paminklo mums itin svarbų istorinį tarpsnį, kurį stengėsi ne
Giedrius Kuprevičius daugiausia pasakyti stengėsi dokumentacijos „paraštėse“ – fotografo „fukso“ objektyviai atspindėti, tiksliai chronologiškai išdėsmuzika, improvizuodamas pagal ekrane vartomos krikštynos, susitikimai su mokyklos draugais, pir- tyti, o subjektyvizuoti. Papasakoti jį sušildant savo
knygos puslapius. Tačiau ne tik tai. Jis su minimu mosios kelionės į užsienį, V. Landsbergio-Žemkalnio patirtimi. Juokais tariant, labai norėjo, kad nuo šiol
paminklu susietas daug glaudesniais ryšiais, nes tiesio- laidotuvės, popiežiaus Jono Pauliaus II vizitas Dariaus Dariaus ir Girėno vardas daug ryškiau asocijuotųsi
giai dalyvavo jį statant. G. Kuprevičius – tai tuometinis ir Girėno sporto centre prie ką tik užbaigto paminklo ne su pinigų banknotais, o su fotografija. Juk keisKauno vicemeras, kuris dėkoja likimui už
ta, kad šis paminklas nėra populiarus objektas
galimybę prisidėti prie paminklo statybos ir
Istorija, kaip M. Kavaliauskas Darių ir Girėną mėgino nufo- turistų nuotraukose.
katedros grąžinimo tikintiesiems. Žinoma, tai tografuoti kartu su lėktuvu (ne „Lituanica“): „Teko atlikti tyrimą
Pačiam fotomenininkui, dabar visiškai panirunebuvo labai paprasta, nes patriotizmo, pasak ir pastudijuoti, kada didžiausi lėktuvai būna arčiausiai paminklo. siam į skubrią ir mažiausias kasdienes detales subuvusio politiko, tuomet trūko lygiai taip Skrydžių sekimo programėlė parodė, kad, jei „Ryanair“ lėktuvai gaudančią skaitmeninę fotografiją, intriguojantys
pat kaip ir šiandien. Tekdavo niekaip spren- iš Karmėlavos orouosto kyla į miesto pusę ir sukasi pietvakarių atrodo jo paties žaidimai su tuometine technika,
dimų nepajėgiančius priimti valdininkus ir kryptimi, dažniausiai jie skrenda tiesiai virš Ąžuolyno. Dariaus ir pasenusiu fotopopieriumi ir juostelėmis... Prisikabinete užrakinti, ir monsinjorą Kazimierą Girėno skulptūros, atrodo, pastatytos taip, kad lakūnai žvilgsniais menami laikai, kai dėl fotografijos defektų, jos
Vasiliauską pagąsdinimui šalia pasodinti.
palydėtų lėktuvus, skrendančius į Frankfurtą, Haną, Alikantę, netobulumo, kurio taip pasiilgstama šiandien,
„Ši knyga – autorinis ir visai nechronologi- Trapanį ir t. t.
buvo galima plaukus nusirauti: „Linksmoji“ analonis M. Kavaliausko darbas, kuriame svarbus
Tačiau ir žinojimas daug nepadėjo. Laineriai, akimirksniui ginės fotografijos dalis – retušas. Dabar fotografai
net menininko amžius. Tai labai ryškiai lemia pakibę virš Ąžuolyno, vis tiek atrodydavo per maži – vos didesni tiesiog mėgaujasi analoginės fotografijos spontapožiūrį į aplink vykstančius įvykius. Kai esi už paukščius...“
niškumu, netobulumu, o prieš du dešimtmečius
jaunas, daug kas atrodo įprasta, neturi išskirtisukurti tobulai švarų atvaizdą buvo garbės reikalas,
nės svarbos, o senatvėje pradedi branginti kieilgas ir sudėtingas darbas.“
kvieną dieną, net menkiausią įvykį. Tuo jauno žmogaus ir t. t. Dar vienas sluoksnis – fotografo daiktai, kurie
Ir pabaigai – apie knygų trispalvę. M. Kavaliauskas
pasirinkimas fotografuoti paminklą ir svarbus. Dar ši yra tylieji to laiko liudininkai.
per gana trumpą laikotarpį išleido žalią „D., G. ir kiti“,
knyga vertinga dėl gerai pasirinktos darbo metodikos, kai
Fotografijos pateikiamos keliais būdais: autentiš- raudoną, vitališką ir gyvenimo džiaugsmą teigiančią
pradėjus darbą jau negalvojama, ką reikia daryti, nes daug kos vintažinės – skenuotos iš atspaudų, natūralaus monografiją „Kražių portretas“, mėlyną, į padanges
galvota prieš tai“, – įžvalgomis dalijosi G. Kuprevičius. dydžio ir atspalvio, niekada netapusios atspaudais kylančią „travel AIR“. Taip fotografas siekia sukurti
Knygos fotografijose užfiksuota labai marga ir skenuotos mūsų dienomis – su skenerio rėmelio tobulybę – baltą spalvą, kurią sudaro šių trijų spalvų
kompanija: mokslo draugai, giminės, kolegos ir vi- žymomis. Tuomet VDU Menų fakulteto pirmakur- visuma, nukreipta į vieną tašką. Gal į dabar dar sunkiai
suomenės lyderiai (Vytautas Landsbergis, Algirdas sis (ausyse – užsienietiškas ausinukas ir nuolatinė nuspėjamą galutinį menininko kūrybos tikslą?
dicijas, įtvirtintas dar tarpukario metais, galerijoje
„Aukso pjūvis“ pristato tik vieną kūrybinio darbo
kryptį – portreto žanrą. Parodai Kaune ji atrinko
ankstyvajam laikotarpiui priskiriamą akvarelę „Lietuvaitė. Viktutė“, ne vienus metus kurtus Klaipėdos
dramos teatro aktorių, žinomų meno žmonių portretus,
autoportretą. Šiuose darbuose gajos psichologinio
portreto nuostatos – vaizduojamojo žmogaus fizinės
ir emocinės būsenos neatsiejamos nuo spalviniu
požiūriu iškalbingos visumos. Kiekviename portrete
įžvelgiame sunkiai apčiuopiamus, greičiau jutimais
suvokiamus ženklus, padedančius pagauti individo
savitumą, emocines būsenas. Jos ypač informatyvios,
nes kūrėjų portretuose atsiskleidžia ne tik asmenybių
ryškumas, bet ir jų sukurtų vaidmenų, potyrių patirtis.
R. Lūšis – įgudusi akvarelininkė, mėgstanti laisvą,
platų potėpį, raiškius spalvinius derinius, kūriniuose
suskambančius optimistine gaida.
I. Novokreščionovos eksponuojamų akvarelių
rinkinyje vyrauja pastaraisiais metais sukurti darbai –
Švedijos, kur šiuo metu gyvena, gamtos motyvai
ir ją garsinančios gėlių kompozicijos. Dailininkės
ištikimybę akvarelei lėmė pažintis su R. Lūšimi,
jos pamokos, atskleidusios šios technikos ypatumus
bei galimybes.
Tarsi vienu atokvėpiu nutapyti akvarelės peiza-

žai alsuoja šiaurės gamtai būdinga vos juntamo stingulio ramybe, tiek žvelgiant į miesto fragmentą, tiek
į vandenį nušviečiantį saulėlydį. Lengvais teptuko
prisilietimais, raiškiu spalviniu koloritu kuriamas
ypatingas, šiaurietiškai aplinkai būdingas spindesys.
Palankiausiai vertintinos menininkės piešiamos
gėlių kompozicijos, kuriose atsiskleidžia puikiai
išmoktos technikos subtilybės. Gėlės – vienas
mėgstamiausių akvarelininkų motyvų, tačiau I. Novokreščionovos paveiksluose atskiri žiedai ar jų
kompozicijos dėl niuansuoto spalvingumo virsta
vidine energija žaižaruojančiais vaizdiniais.
R. Lūšis ir I. Novokreščionova, daug metų nuosekliai
puoselėjančios akvarelės meną, dėl aktyvios kūrybinės
ir organizacinės veiklos įvardijamos pajūrio krašto
ambasadorėmis. Su Baltijos šalių dailininkų sukurtomis
akvarelėmis jos apkeliavo visas šią jūrą juosiančias šalis, rengė parodas, lydimas išskirtinio žiūrovų dėmesio,
teigiamų vertinimų ir kvietimų vėl sugrįžti.
Kaune surengta pajūrio menininkių paroda galbūt paskatins domėtis akvarele, sekti lengvo tarsi
šydas akvarelinio dažo kelią popieriaus paviršiuje,
sukeliantį išskirtinį estetinį pasitenkinimą.
Renatė Lūšis. ,,Nostalgija“.
(Dailininkė O. Putinienė). 1997 m.
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Gintaras PATACKAS
Ištraukos iš poemos
,,Mažoji dieviškoji Co-2. Metai“
Trise valtimi
Vu du du fu ir valtimi trise žemyn upe
be prarastojo laiko džiaugsmingai
leidžias kūnas o dvasia laivagalyje
vairo lanką laiko ant kalno mūrai vyrai
joja štai o nemunas didžiąja kinų siena
laivelį neša pasroviui laisvai tris vienas
už visus visi už vieną per kelią mums
neperbėgo šuva laivagalyje loja joja
vyčiai ant kalno kiek bežvelgtum
lietuva pakalnėje kryžiuočiai ir
žilvičiai

Pavasario linksmybės
Į madą grįžta antikos karyba retorika ir
žvangesys ginklų raudona linija
nubrėžia ribą budėti kad nebūtų per
vėlu melų malūnai šviežią faršą mala
ir šūdo čia ir farso nemažai atskyrus
celiuliozę nuo metalo su trąšomis
sugrįš mums visa tai kad naujas derlius
runkelių sudygtų šv. Burokėlių
pusryčiams putra šv. barščių šv.
kopūstų šv. reliktų ir kad lytis bujotų
nekatra nuo soldafonų būgnų miestas
sąla atitaria jam priemiesčio laukai
kam mėtyti šv. pinigą į balą jei nuo
kiaulienos šitaip apsunkai pasėję vėją
nusipjaus greit audrą ant kalno jovarai
ir putinai ir nesakyki kad širdies
neskauda paršeli kada skersies būtinai

Gera žinia
Po saule ir savų bėdų pakanka nuo
svetimų net daros negerai o vakarai
viensėdy ties dikanka o Pamaskvio

pakraupę vakarai pamiškėje ir vėl
meška rujoja ir panikuoja laukuose
lokys įkėlęs į vežimą vieną koją įlips ir
visas ar paveš arklys bet raitelis
numirėlis šuoliuoja ir pasiekia pirma
gera žinia kad raganai trečia išaugo
koja greit mins ji dviračių taku kaune

Dietstvo
Namelis mažas burliokijos soduos
senelė vaikį vaikos tarp sniegų žvitri
kiaulaitė tuščiuose aruoduos tėvynėj
klausos radijo bangų baugi senelės
išmintis kai vėjas serbentų krūmą
rauna iš šaknų štai čia esu aš lietuvon
atėjęs iš kosmoso ir kosmosan grįžtu
rankas kaip pterodaktilis išskėtęs lekiu
raudonais batais per purvus bet diržo
smurtas teigia kad pilietis net
neužaugęs gali būt žmogus jei
nesuteps priskirto jam munduro be
durų jam tik rankenos blizgės
tarytumei dujokaukės be dujų štai kiek
munduruos slypinčios garbės

Usnynė
Kažkam prieš mirtį pasirodo langas
kažkas išeina pro slaptas duris o aš
girdžiu kaip medžių lapai žvanga kaip
klevo sulą kerta medkirtys pavasaris
baltais žirgais princesės atjoja
karžygys triukšmadarys ant kaklo jam
pakimba stiuardesės ir baltą vėliavą
iškeis šiaurys į žalią nugalėtojo vainiką
usnis burokų lysvėje triumfuos kad
šitiek buvo vargta ne už dyką sulaukė
šaknys deramos šviesos

Kol jaunas o broli
Įrodyt teko plūgui aksiomą kad
siaučiant pūgai reikia noragu raityt
dirvoną tiulį ir aksomą kaip pridera
nukaršusiam guru studentė įkyri ir
pirmapradė kėsinosi šventumą
sunaikint o josios kūnas jau iš tolo
badė įstiklintas akis ir jas apgint tiktai
malda karščiausia tegalėjo siaurumoje
pavasario pūgų tad teko vėl skaityti
tekerėjų ir jaust kaip ragas virsta
noragu

Apyvarpio dalia
Nerimastingai pro biudžeto skylę į
tolius artimuosius aš žiūriu antai
pelėdos naudą peša tyliai jas neša
vėjas o iš pagirių prabudus zosė
triusikų neranda malūnui suka galvą ir
sparnus apginkite nenaudėliai balandę
aš nežinau be triusikų kas bus o taip
tekėjo tyliai nemunėlis aušros laikais ir
tankų dar nėra ir nežinau ar zvimbia
momenėlis ar tai tiesiog apyvarpio
dalia

Vyras viską gali
Durneli eik tu naktį pas karvelį takais
kačių ir žvirblių ant stogų štai moteris
jos vyras viską gali tik aš patenkinti
jos negaliu gal tu durneli imsi ir galėsi
padėti jai ant stogo šiuo metu ką gali
moteris nakties pavėsy gali žinot
durneli vienas tu nes jeigu josios vyras
viską gali taip kaip negali tie arba anie
manyk tau ne visi namie durneli tik
moteris ant stogo tau namie
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Paukštis rokas
Arabas burba kad pradingo štabas
tarasas bulba dailina ūsus neperšokęs
per griovį tarki labas sakyki vilkas
pilkas nebaisus be raudonkepuraitės
šitaip gera pasiutpolkė tie meilės
kvaišalai gabena į sacharą ir niagarą ir
niekada nebūna ten gerai rokavo šitaip
nykiai paukštis rokas ir pasikišo saulę
po sparnu dar buvo likęs gabalas
gerokas nuo jo gimimo ligi šermenų

Kampas
Jisai sutiko ją pagauni kampą įvyko
tarpe jų tyli drama jis pabučiavo tiesiai
ją į lempą jinai užsiplieskė lyg
sprogdama šalia lyg nestovėtų
mažordomas prie durų viešbučio
vėliau fojė atlaikė kanų kilimas
raudonas šitų žvaigždučių spindesį
beje ant leitenanto antpečių žėrėjo
panašios dvi žydėjo putinai raudonai

tykų vakarą be vėjo ir skrido
eskadrilėm žąsinai moliūgas pirmas
paskui jį martynas ir jam nebuvo
mėlynas dangus tik antinas be
abejonės žino kad prastesnių panelių
jau nebus

Meilė paupy
Nustėrau aš kada nupjautavamzdis
išniro prie žibuoklės paupy o juk
atrodė toks taikus balandis toks šarmas
kai šanel šeši kvepi iš karto meilės
bezdas išsisklaidė pakvipus paraku
arba druska nebūsi tu ant žirnio
karalaitė ne mums skirta paklydėlė
kulka ištraukiau net neužsisagstęs
klyno aš koltą ir į krūmus pavariau o
ten gulėjo žąsinas martynas toks
nukeptas kad tapo daug geriau
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Balti arkliai
Balti arkliai namo jau žiauriai veža
visiems priplaukusiems šaukiu ura kas
norite į mano ekipažą užtikrinu laisva
vieta yra nereikia jokio bilieto nereikia
čia žinoma ne traukinio kupė tačiau
parveš namo pas karalaitę brangiausią
prekę pasitiks pirkia balti žirgai
juodais arimais lekia baltais chalatais
raitelių svita priims literatūrą į itakę
šešta inteligentų palata

Plyta
Būtai nebūta buvo pramanyta apie ką
liudija šie užrašai lentynon knygų tu
padėk šią plytą kada cemento skiedinį
maišai didaus masonų kunigaikščio
aini laisvasis mūrininke giminės
potockių ją įmūryk kaip saldainį į
knygų sieną lai nieks neatspės jos
kodų šifrų šrifto kriptogramų bet
perskaitęs po to atmink mane
dvidešimt pirmo amžiaus panoramoj
kaip dievą valkatavusį kaune

Mildos KIAUŠAITĖS iliustracija
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Saulius VASILIAUSKAS

Slibinas
Lėktuvu Povilas skrido ne pirmą kartą. Atrodė
ramus, beveik nejudėjo, retkarčiais spragteldamas
pirštais ar dirsteldamas į greta snaudžiantį vyriškį. Knygą, kurią buvo pagriebęs kelionėn, prieš
akimirką įsidėjo atgal į krepšį – siužetas pasirodė
painus, o autoriaus stilius gergždžiantis. Be to,
romano tema – jau tūkstančius kartų naudota,
išrašyta ir nuvalkiota meilė. Tekste svarstyti apie
Dievą arba meilę Povilui atrodė mažų mažiausiai
naivu, nors ir nežinojo, apie ką gi daugiau galima
būtų samprotauti.
Povilas nebuvo rašytojas. Tiesiog turėjo keletą
tokiais save laikančių draugų, rekomenduojančių
vieną ar kitą „dėmesio vertą knygą“. Dažniausiai
tai būdavo iš užsienio kalbos versti romanai, rečiau
novelės, apsakymai ar pjesės. Poezijos Povilas nemėgo – jo gyvenime ir taip netrūko metaforų, tarsi
sukurtų meistro.
„Skrydžio trukmė: trys valandos ir dešimt minučių“, – pažymėta kelionės biliete. Povilas pažvelgė
į laikrodį – tiek nedaug beliko, ir jis grįš namo!
Šv. Velykų proga lauks gausiai padengtas stalas
ir firminiai mamos ruošti jautienos suktiniai. Per
šį Erasmus studijų pusmetį visai pamiršo jų skonį,
tačiau mamos, nešančios garuojantį puodą, šypseną
vos užsimerkęs matė.

Ausinių garsiakalbiai čiauškėjo ritmą, kai stiuardesė pasiūlė kavos.
– Mielai išgerčiau, ačiū. Tik ar jau neturėtume
leistis? – sustabdęs muziką smalsavo Povilas.
– Netrukus leisimės. Prasti orai lėmė nedidelius
maršruto pokyčius. Tačiau nesijaudinkite, mūsų
pilotai – aukščiausios klasės. Nutupdytų ir slibiną!
– Slibiną?!
– Taip! Vieno iš jų sūnus, žymus mitologas, kartą
skrisdamas į konferenciją juokavo, kad jo tėvas ir
besimuistantį slibiną nutupdytų... Gal prie kavos
norėsite pyragaičio?
– Su devyn.... Ne, ačiū. Jūs labai maloni.
Stiuardesei nuėjus Povilas žvilgtelėjo pro langą.
Aplinkui tyvuliavo aklina tamsa, nors dar visai
neseniai pynėsi debesų ūsai. Jaunuolis nuo pat
vaikystės žavėjosi dangumi, ypač saulėtekiais,
nors pakilus į orą dar labiau nesuprasdavo, kur to
dangaus ribos. Lėktuvui ėmus kapanotis eilinėje
oro duobėje, Povilas pamanė, kad tamsa jas slepia
už nugaros.
Kai pasigirdo signalas užsisegti saugos diržus
ir išlikti ramiems, mat „dar truputį pakratys“, šalia
sėdintis vyras pabudo ir pasirąžė saldžiai tarsi savo
lovoje, ranka kliudydamas kaimyno ausį. Užkliudytasis kiek sumišo, tačiau nieko nesakė.

Mildos KIAUŠAITĖS iliustracija

Pasigirdo keistas garsas – Povilas sėdėjo maždaug per vidurį, šalia vieno iš variklių: lyg kažkas
būtų trakštelėjęs. Transporto priemonė susvyravo,
bet netrukus atsitiesė. „Pilotai nutupdytų net besimuistantį slibiną“, – Povilas prisiminė stiuardesės
išmonę ir akimirkai nusiramino.
Dar prieš ruošdamasis kelionei vaikinas internete
permetė (argi kas nors dar juos skaito?) straipsnį
apie mįslingas lėktuvų katastrofas. Dalis jų iki šiol
neišaiškintos – nei lėktuvų nuolaužų, nei juo skridusių žmonių niekas daugiau nebematė.
Bet ar reikėjo ko nors bijoti Povilui? Jis, iki šiol
žaidžiantis kompiuterinius žaidimus, ne kartą buvo
sudužęs, sumuštas, iš pasalų nušautas, tačiau visada
galėdavo prisikelti. Realybė ekrane, nors ir virtuali,
ilgoms valandoms atstodavo niūrią vaikino tikrovę.
Stiuardesės užtraukė užuolaidėles, lėktuvas
atliko staigų manevrą į dešinę ir pakrypo priekiu
žemyn. Dalį keleivių apėmė panika. Aukštis už
lango mažėjo, matėsi lygūs pievų laukai ir vienas
kitas vandens plotelis – tarsi apgamas žemės kūno
paviršiuje.
Dar kartą pažvelgus į laikrodį Povilui pasirodė,
kad rodyklės sustojo. Jis ėmė svarstyti, gal tai
koks nors ženklas, galbūt jo drąsa, atsitrenkusi į
atsitiktinumų sieną, subiro į šipulius. Tokią įtemptą
akimirką nepavyko išlikti racionaliam ir suvokti,
kad baigėsi dar nekeista baterija.
Kai Povilo džinsais ėmė tekėti iš kaimyno nosies
plūstelėjęs kraujas, vaikinas nepajėgė išsitraukti
nosinaitės. Rankos nebesilankstė, tarsi būtų praradusios šeimininko valią. Raudonas skystis vingiavo
toliau ir atrodė turįs kur kas daugiau laisvės nei
diržais prie kėdžių pritvirtinti keleiviai.
Netrukus salone ėmė skraidyti daiktai – rankinės,
maišeliai, puspilniai gėrimų buteliukai. Vienas jų
atsimušė Povilui į kaktą ir, butelio kamšteliui nukritus, apliejo galvą gazuotu vandeniu.
Kilus sąmyšiui mažieji keleiviai pradėjo bliauti, o
Povilas – melstis. Dar nuo pasiruošimo pirmajai Komunijai laikų atsiminė maldas „Tėve mūsų“, „Sveika
Marija“ ir kelias trumputes. Mintyse (nesąmoningai
ir balsu) bandė jas sukalbėti, bet ištaręs pirmuosius
žodžius tuoj pat užstrigdavo ir pradėdavo kitą: Tėve
mūsų kuris esi Sveika Marija malonės pilnoji
Garbė Ačiū, ačiū Tau Amžiną atilsį duok
mums mirusiems – – –
Slibinui nutūpus, abu pilotai išdidžiai stovėjo
prie trapo – tarsi mitinės būtybės liežuvio – ir
spaudė išeinantiesiems rankas. Ant jų veidų matėsi
prakaito žymės, tačiau Povilui jos priminė gazuotą
vandenį.
Keleiviai vienas paskui kitą skubėjo į oro uosto
tualetą. Dauguma jų vėmė. Vėliau, nusišluostę burnas, visi patraukė švęsti Kristaus prisikėlimo dieną.
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Vienas iš „ir kitų“
Atviras bibliografės Eglės TREIGIENĖS
bei rašytojo Romo SADAUSKO pokalbis
– Kiek knygų per savo kūrybinį gyvenimą esate
išleidęs?
– Kaip sakoma, geras klausimas – iš bibliografės
lūpų! Kažkodėl to vis teiraujamasi susitikimuose su
vaikais.
– Klausiu ne šiaip, jūsų autorinių knygų lentynoje
matau ir tokių, kurios jokiose bibliografijose neužregistruotos. Antai – „Žemaitiškas birželis“, „Vėlyvoji“,
„Rudens padraikos“... Gal ne visas pastebėjau?
– Ko gero, visos, nebent kokio vertimo mūsiškė
bibliografija neužfiksavo. O paminėtos knygelės visgi
neprasprūdo pro įdėmias jūsų akis. Kiekviena turi vienokią ar kitokią istoriją, nežinau, ar jos būtų įdomios.
– Nujaučiu, kad taip...
– Štai „Žemaitiškas birželis“ įrištas namų audimo
drobės viršeliais, knyga visai nepanaši į praėjusio šimt
mečio (1976) spaudinius. O ir leisti šio teksto atskira
knyga autorius neketino. Ją Rašytojų sąjungos adresu
banderole man atsiuntė nežinomas asmuo, tekstą paėmęs iš „Pergalės“ žurnalo; tas „Pergalės“ numeris su
apybraiža po žiaurios kritikos „Tiesoje“ buvo išimtas
iš spaudos kioskų ir bibliotekų. Tik po daugelio metų
sužinojau, kad knygą pagamino ir pasiuntė vienas
Vilniaus universiteto knygrišys.
– O už ką buvo ta „žiauri kritika“?
– Ilga pasaka... Gal šiais laikais nė nesuvokiama.
Kaip ir kūrybinės komandiruotės, į kurias rašytojai
būdavo siunčiami. Taip po kokio nors komunistų
partijos plenumo, paraginusio rašytojus daugiau kurti
apie kolūkius, gavau pasiūlymą mėnesį pagyventi
tarp kolūkiečių ir parašyti apybraižą apie jų gražų
gyvenimą. Pasirinkau Žemaitiją, man mažiau žinomą
kraštą, juoba kad ten viename kolūkyje pirmininkavo
pažįstamas doras ir gabus agronomas.
– Iš tikrųjų ko nepabuvus vieną vasaros mėnesį
kaime.
– Kas be ko. Visą žalią birželį gyvenau po žemaitišku stogu, gėriau šiltą pieną, klajojau po laukus ir
tenykščius mano dzūkiškai akiai neįprastus ąžuolynus,
kalbinau žmones ir viską, ką regėjau, girdėjau beigi
jaučiau, sąžiningai užsirašinėjau. Taip gimė dienoraščio forma parašyta nemaža apybraiža, kurią „Pergalė“
mielai sutiko išspausdinti per du žurnalo numerius.
Po pirmosios dalies buvo viskas gražu, skaitytojai
publikaciją sutiko palankiai. O po antrosios – tarsi
perkūnas iš giedro dangaus. „Tiesa“ išspausdino redakcinį niekieno nepasirašytą straipsnį „Ką pamatė
rašytojas kolūkyje?“ Grėsminga buvo jau tai, kad tas
rašinys išėjo su rubrika „Iš paskutinio pašto“, kuris
paprastai reiškė neapeliacinį partinių viršūnių pasmerkimą. A. Laurinčiukas, rašytojas bei tuometinis
,,Tiesos“ redaktorius, po daugelio metų papasakojo,
jog tą pasmerkimą parašė priverstas iš „aukščiau“ ir
dar gavo pylos, kad pasmerkė per švelniai...
– O už ką gi smerkė?
– Tai ir įdomiausia, kad niekam nebuvo aišku,
už ką. Nebuvau nusiteikęs būtinai pasakyti ką nors
negero, tad smerkiant citatoms teko prisirankioti
smulkmenų, kurios neva liudijo blogus autoriaus
kėslus. Tik daug vėliau minėtasis A. Laurinčiukas
paaiškino reikalo esmę. Mat aš neatsargiai paliečiau
antrąją rajono sekretorę, labai dailią, bet nelabai

išmintingą būtybę, kuravusią švietimą ir kultūrą.
Mano viešnagės dienomis ji ką tik atvyko į Tauragės rajoną ir nedelsdama ėmėsi veiklos. Pirmiausia
užkliuvo tuo laiku garsaus Tauragės liaudies teatro
entuziastai – visi nešiojo ilgus plaukus, kiti, įskaitant režisierių, net ir barzdas. Tai gražioji sekretorė ir pareiškė ultimatumą: „Nusikirpti karčius ir
nebūti barzdotiems, kitaip teatras negalės veikti.“
O tie ilgaplaukiai artistai nepakluso, nusispjovė
ir išsiskirstė. Režisierius įsiuto, nuėjo pas pirmąjį
partijos sekretorių: „Naujoji išardė“, – pasiskundė.
Pirmasis to nenorėjo, teatras rajoną garsino visoje
respublikoje. Išsikvietė savo gražuolę ir trenkė
kumščiu į stalą: „Jeigu taip rūpi plaukai, paskirsiu
tave kirpyklos vedėja.“ Šią istoriją papasakojo
kolūkio pirmininkas, ir ji man patiko, rado vietą
antroje apybraižos dalyje. Kas ten galėjo žinoti, jog
dailiąją vedėją šefavo centro komiteto žemės ūkio
skyriaus vedėjas, dažnai atvažiuodavęs Tauragėn
„pasiganyti“. Todėl ir perkūnija pasigirdo ne iš
propagandos ar kultūros (globojusių rašytojus), o
iš šio – žemės ūkio skyriaus. Šiaip ar taip, žmonės,
perskaitę smerkiantį straipsnį, puolė ieškoti tos
nuodėmingos apybraižos, o universiteto knygrišiai
išleido ją vieno egzemplioriaus tiražu. Linksma
buvo tos nelemtos istorijos pabaiga: smarkiai
paūžėme išlydėdami „Pergalės“ vyr. redaktorių
A. Baltakį neribotų kūrybinių atostogų...
– O jums jokių sankcijų neskyrė?
– Metus – lygiai metus! – niekur nespausdino. O
paskui vieną dieną paskambino tas pats A. Laurinčiukas (paskvilio autorius) ir tariamai nustebęs paklausė,
kodėl nieko neparašau „Tiesai“... Nustebau visai netariamai: „Tai kad aš ne tik „Tiesai“ nerašau, esu niekam
nereikalingas.“ Užsakė apybraižą apie Druskininkus, o
paskui jau ir kitos redakcijos pasigedo. Parodė, kad turi
būdų išmušti plunksną iš rankos. Taip arba panašiai
suspenduotų buvo daugiau, kiti dėl to net prasigėrė
arba kitaip prasižudė.
– Lyg ir ketinate dar kažką pridurti?
– Tiesiog nežinau. Jūs turbūt pastebėjote, kad
neįvardijau nei vietovės, kur tą „žemaitišką birželį“
praleidau, nei kolūkio pirmininko pavardės. Gyvena
jo dukros, o to šviesaus ir doro žmogaus nebėra. Tą
pačią dieną, kai perskaičiau „Tiesoje“ minėtą paskvilį,
vėlai vakare paskambino iš Tauragės bendramokslis
žurnalistas ir pasiteiravo, ar atvažiuosiu į pirmininko
laidotuves. Kaip, kas atsitiko? Atsakė, kad jį kirviu į
pakaušį sėdintį fotelyje nukirto žmona... Iš liguisto pavydo už tariamą neištikimybę. Va! Kad pirmininkienė
prarasdavo pusiausvyrą, pastebėdavau, vyras ją gydė,
net kažkur Kryman buvo nuvežęs...
– Ar vykote?
– Ne. Pamaniau, kad laidotuvėse dalyvaus rajono
valdžia, kiti aukšti „draugai“, kuriems „Tiesos“ žodis
būdavo šventas. Kaip aš jausiuosi ten, pasmerktas ir
suniekintas? Gal derėjo važiuoti – ir dabar nežinau.
Jau gerokai po laidotuvių atėjo pirmininko laiškas,
kurį jis parašė perskaitęs „Pergalę“. Dėkojo, kvietė
vėl apsilankyti. Niekada daugiau ten nebuvau, o tas
birželis ir šiandien atrodo šiurpus. Liko tik šioje savadarbėje knygelėje.

Vlado BRAZIŪNO nuotrauka
– O kas atsitiko su „Rudens padraikomis“; taip
gražiai Gražinos Didelytės iliustruotos! Kaip ši knygelė nuo bibliografų pasislėpė?
– Apie tai esu rašęs kolektyvinėje prisiminimų
knygoje apie Gražiną Didelytę, tad labai trumpai
pakartosiu. Mano „padraikos“, trylika miniatiūrinių
novelikių, pasirodė „Metų“ žurnale. Atskira knygele
jų išleisti nežadėjau. Ir štai vieną vakarą, gana vėlai,
paskambina Gražina. „Užeik, ką parodysiu“, – sako.
Juokais paklausiau: „Dabar?“ – „Kai galėsi.“ Kitą
dieną nekantraudamas nuėjau. Tada ji ir parodė trylika
jus (beje, ir mane) sužavėjusių ofortų. „Ar žinai, kas
čia yra?“ – pasiteiravo. Suprantama, nežinojau. „Čia
tavo padraikos, perskaičiau ir ėmiausi“, – surinko ir
įteikė visus paveikslėlius. Sykį juos pamatė vienos
leidyklėlės vadovas ir pasisiūlė išleisti. Tik va, pinigų tektų paieškoti. Dairiausi ten, dairiausi kitur, ir
pažadėjo paremti invalidų draugija, bet, išspausdinus
knygą, pažado netesėjo. Taip ir neišėjo visas tiražas,
užteko tik autoriui, dailininkei bei leidėjui. Gražu būtų
pastangas pakartoti, – nors dėl iliustracijų tobulumo,
kitaip tariant, G. Didelytės atminimui.
– Jaučiu, kad visų įdomiausias atvejis bus „Vėlyvoji“, juoba kad po pavadinimu parašyta: „Intima
familiaris.“ Kokią istoriją slepia ši knygelė?
– Ogi jokios. Jums dar toli iki vėlyvosios meilės,
pirmoji, ko gero, neišgaravo. Be to, vėlyvoji ir ištinka ne visus, o pirmoji – neišvengiama. Paprastai ji
palieka tik liūdną, bet mielą prisiminimą. Vėlyvoji
dažniausiai baigiasi taip pat, bet atveria negyjančią
žaizdą, beviltiškumą...
– „Skaudi vėlyvoji meilė, aitrioji pelyno žolė...“
Kartesnė už pelyną. Tą ciklą, keturiasdešimt vieną
eilėraštį, parašiau per vieną naktį, galite įsivaizduoti
tokią būseną?
– „...jeigu būna pirmoji tai būna ir paskutinė abi
jos lyg seserys panašios skausmingos beviltiškos
nelaimingos skirtumas toks po pirmosios dar būna
kitos o po paskutinės... paguoda, kad viskas praėjo o
tu dar lyg ir esi.“
– Stebinate. Mokytis registruojamas knygas į bibliografo pareigas lyg ir neįeina.
– Šitą knygelę užtikau universiteto knygyne. Prisėdusi Sarbievijaus kieme atsiverčiau ir nė nepajutau,
kai ji pasibaigė. Taip ir išmokau. Bibliografai – irgi
žmonės.
– Ir „Vėlyvąją“ išleidau ne aš, išėjo viso labo šimtas
egzempliorių. Buvo tik keliuose Vilniaus knygynuose.
Maniau, pats vienas išpirkau, tačiau ilgainiui susidurdavau su žmonėmis (dažniausiai moterimis), kurie,
kaip ką tik jūs, primindavo, atmintinai paskaitydavo
vieną ar kitą eilėraštį iš šio ciklo.
– Jūs labiau žinomas kaip publicistas, prozininkas,
vaikų rašytojas. Tokie eilėraščiai – staigmena?
– Šiaip aš visai nežinomas, andai, sužinojęs, kad
literatūros kritikas Petras Bražėnas sutiko vesti mano
kūrybos vakarą, dėl visa ko pasidomėjau, ką yra apie
mane kada nors rašęs. Perverčiau visus P. Bražėno
kritikos ir mokslo veikalus, bet „Pavardžių sąraše“ neužtikau nė vieno Romo Sadausko. Tiesa, vardydamas
rašytojus kritikas būtinai priduria: „ir kiti“. Neabejoju,
kad tarp tų „ir kitų“ aš užimu tvirtas pozicijas.
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Elvina BAUŽAITĖ

Antrojo pasaulinio karo metų Lietuva –
pasakojimų galimybės
Grigorijaus Kanovičiaus (g. 1929) – žymaus
Lietuvos rašytojo, Nacionalinės premijos laureato,
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino trečiojo
laipsnio ordino kavalieriaus – kūryba išversta daugiau nei į dvylika kalbų. Šnekant apie šią asmenybę
neįmanoma apeiti dualumo aspekto – kūrėjas rašo
daugiausia rusų kalba, tačiau kūrė ir lietuviškai, yra
Lietuvos ir Izraelio pilietis (Bernardinai.lt 2013a).
Įvairių šalių, kultūrų patirtys plečia ir gilina savipratą, pasaulėžiūrą, kas juntama G. Kanovičiaus literatūroje. Visgi esmine rašytojo ypatybe, jo savasties
dominante įvardytina tautybė. Taip, žydiška kilmė,
prigimtis yra G. Kanovičiaus raiškos skirtinguose
literatūros baruose teminis leitmotyvas, leidžiantis
jo kūrybą pavadinti Lietuvos žydų – litvakų epu, o
viena jo dalių būtų „Miestelio romansas“ (2013).
Šis romanas – autobiografinė G. Kanovičiaus knyga,
jos veikėjai – autoriaus tėvai,
seneliai, dėdės, tetos, kurie
gyvena ir kituose rašytojo
veikaluose, tik yra paslėpti po
išgalvotais vardais. Kaip minėta, žydiškoji tapatybė – esminė rašytojo veikalų ašis, tai
autorius pasako apžvelgiamo
romano pradžioje žydų liaudies dainos ištrauka: „O, žydų
motina! Tu iškentėjai tiek vargų! Nėra geresnės
pasauly – tiktai tu“ (p. 5).
Romanas pradedamas autoriaus (2013: 10)
žodžiais: „(...) nuo tų senų laikų, kai manęs dar
nebuvo šiame pasaulyje.“ Kitaip sakant, rašytojas
vaizduoja nepatirtą gyvenimą, kuris vyko iki
jam gimstant. Pasakojimas kuriamas iš G. Kanovičiaus motinos Chenkos Dudak prisiminimų,
patirties atgarsių, prikeldavusių mirusiuosius ir
susodindavusių juos prie bendro stalo komunalinio buto kieme generalisimo Stalino prospekte.
Čia gyveno šeimos, grįžusios iš svetimos žemės
tėvynėn. Tačiau netikrumo nejusti, istorijos gija
nuo pat pradžios sklandžiai vyniojasi.
Pirmiausia rašytojas supažindina su seneliais – Rachele Dudak-Kanovič, paprastai vadinama senele
Rocha ar dėl stipraus charakterio Rochos-Samuraj
pravarde, ir visiškai priešingo būdo batsiuviu Dovydu. Ekspresyviomis metaforomis, frazeologizmais autorius kuria išraiškingus veikėjų portretus.
Ypač sodrių spalvų, ryškių potėpių yra senelė.
Jos charakteris įvairialypis, kiekvienoje situacijoje atsiskleidžiantis vis nauja spalva. Asmeninį
rašytojo santykį, jo Rachelės Dudak-Kanovič
vaizdinį iliustruoja ši ištrauka: „Nei stovėdama, nei
sėdėdama, nei gulėdama užsispyrėlė nesiliaudavo
atkakliai mokiusi, priekaištavusi, samprotavusi ir
be perstojo plepėjusi. (...) ir malonūs žodžiai, kurie
retsykiais jai išsprūsdavo, kažkodėl buvo tariami
griežtu komandiniu tonu“ (p. 199). G. Kanovičius
ekspresyviai autentiškai perteikia ne tik savo paties,
bet ir artimųjų tarpusavio santykius: „Norėdamas
nuraminti savo degią kaip parakas žmoną, senelis
sunkiai išsiropštė iš patogaus tylos užkampio ir
įsidrąsinęs tarė (...). (...) Kitaip nei jo nirši papurška
žmona, iš kurios gerklės lyg vapsvų spiečius lėkda-

vo burnojimas, prakeiksmai ar blevyzgos, senelio
Dovydo kalba buvo švari ir tyra kaip velykinė
šlikė“ (p. 13).
Rocha-Samuraj valdo šeimos buitį, ji nuolat
kišasi, mėgina reguliuoti, pagal save sutvarkyti mylimo sūnaus Šleimės gyvenimą, pradedant nuotakos
paieškomis: „(...) nė viena iš jų, išrankios ir reiklios
Rochos galva, netiko jos sūnui į žmonas“ (p. 16), –
karinės tarnybos atlikimo apmąstymu, baigiant
mokyklos vaikaičiui parinkimu. Apskritai šiame
romane pastebėtina moters dominantė, ji tvarko
šeimos buitį, kreipia gyvenimą norima linkme, kartais tai daro atvirai, karingai, kartais paslapčiomis.
Taip teigti leidžia ne tik ryškioji Rocha-Samuraj,
kuri, sakytina, yra viso romano jungiamoji grandis,
bet ir kitos stipraus charakterio moterys: rašytojo
motina Chenka, senelė Šeina. Kūrinyje moteris
netgi suprantama kaip daugiau žinanti nei Dievas:
„(...) Aukščiausiasis nesupranta to, ką tu, Chenka,
supranti iš pusės žodžio. (...) Viešpats – vyras, o tu –
moteris, kuriai reikės gimdyti“ (p. 81). Motiniškoji
moters prigimtis, dėl kurios ji pasiryžusi laužyti
draudimus, paverčia ją ypatinga būtybe. Nešiodama
vaiką po širdimi moteris-motina pranoksta Dievą,
tėviškai juos nešiojantį kraitelėje ir iš aukštai stebintį. Šia įžvalga G. Kanovičius išaukština moterį,
įprasmina jos kaip kūrėjos būties nepaprastumą.
Autorius, plėtodamas savo šeimos gyvenimo
istoriją, nuo pat pradžios kartu pasakoja žydų tautos
epą. Tekste vis sužimba žydiškojo mąstymo, mentaliteto žaltvykslės, kurios atskleidžia religijos, tradicijų svarbą žydų gyvenimui. Dievas, kaip matyti pateiktuose kūrinio fragmentuose, romano veikėjams
ne tolima abstrakcija, o gyvenimo ašis, savipratos
pamatas, ant kurio statoma būties karalija. Viena
iliustracijų – senelio Dovydo mintijimo ištrauka:
„Dovydas vėjais žodžių nelaidė. (...) Kam rūpi žodžiai? Dėl jų vien nesusipratimai ir nemalonumai.
Pasakai savo artimam tiesą, o jis ne tik nepadėkos,
bet, žiūrėk, dar supyks ir duos rankoms valią. O jei
sumeluosi, tai savo melu pats sau į širdį prispjausi.
Geriausia tylėti. Viešpats aukštybėse ne veltui tyli
prikandęs liežuvį. Ir mums, nusidėjėliams, liepia
liežuvį už dantų laikyti – vis tiek viskam pasakyti
žodžių neužteks! (...) jeigu Aukščiausiasis kasdien
atsakinėtų į visus užduodamus klausimus? Vien
mūsų Taibė (kaimynė) jį iš proto išvestų!“ (p. 11).
Nors romane ne kartą pažymima, kad Dovydas,
priešingai nei žmona Rachelė, į sinagogą eina labai
retai, Dievas – jo savivokos, tautinio identiteto dalis,
tiesiog pašnekovas, kasdienių pamąstymų dalyvis.
Kalbant apie žydiškąjį mentalitetą, be glaudaus
santykio su Dievu, išryškėjo ypatingas dėmesys
tradicijoms, ritualams, prietarams. Tai sudaro savotišką jų gyvenimo normų rinkinį, buvimo žydu
taisykles, kurios gerbiamos, kurių laikomasi: „Mūsų
miestelyje nuo seno buvo įprasta, kad atsisveikindami su laidojimo brolijos vyresniuoju gentainiai
prietaringai vengė sakyti jam „iki pasimatymo“ (...)
Kur tai matyta, kad žydai tokius dalykus ant akmens
rašytų. Pastovėjote prie kapo, ir gana. (...) pagal
seną paprotį būreliu patraukė (...) šalto vandens
srovele nusiplauti rankų. (...) taip turi elgtis kiekvienas, pabuvęs kapinėse, antraip, neduok Dieve, gali

išsinešti namo nematomų mirtinų dulkių, kurių ant
gyvųjų paberia mirtis“ (p. 284-285).
Plėtojamos asmeninės istorijos prasminis laukas
pamažu ima plėstis, vertis Antrojo pasaulinio karo
metų žydų, Lietuvos, Europos patirties klodas.
Romane, atrodytų, aktualizuojama XX a. pirmosios
pusės Jonavos miestelio žydų šeimos, ją supančios
bendruomenės gyvenimas, o iš tiesų mąstoma žydų
būtis laiko tėkmėje. Regis, laikas slenka ne tiese,
o spirale – žydų tauta, skaičiuojanti tūkstančius
metų, pasmerkta vis naujiems ar, tiksliau, atsikartojantiems išlikimo išbandymams. Galbūt dėl to
jiems praeitis amžinai aktuali, istorija sutelkta, nepamirštama, vis iš naujo išgyvenama, „kiekvienais
metais visuose Jonavos žydų namuose dėkodami
uždegdavo žvakes minėdami didį stebuklą, įvykusį
senovės Judėjoje“ (p. 94).
Chenkos žodžiais (p. 58), „žydai visur svetimi
(...). Jeigu svetimas, vadinasi, negeras“. Svetimojo lemtis nusako ir žydų gyvenimo pobūdį, ir jų
jauseną, santykį su aplinka. Kaip pastebi Rocha
(p. 57), žydai nieko neskriaudžia, tik siuva, taiso
batus, laikrodžius, skuta barzdas, kerpa plaukus,
tačiau lietuvių, tokių pat vargšų, yra nemėgstami.
Tiksliai žydiškąją būtį apibūdina rabino Eliezero
palyginimas: „(...) slenka per svetimą žemę lyg per
dykumą“ (p. 208). Gyvenimas-klajonė užgrūdino
žmones, įskiepijo suvokimą, jog norėdami išlikti
turi pranokti kitus: „(...) priešų mes turime ligi
valios. Ir negalime jų įveikti nei šautuvais, nei patrankomis. Tik protu ir išmanymu“ (p. 223).
Antrojo pasaulinio karo metais politinių galių
kovos verpetuose tiriama žmogaus, tautos išlikimo
galimybių riba. Žydai atsiremia į savąją istoriją,
kurioje įrašyta panašių baisumų patirtis, pasikliauja Dievu: „Kaip sakoma Šventajame Rašte, nieko
nauja po saule. Žydus naikino tūkstančius metų.
Kas tik neprisidėjo prie to naikinimo – ir romėnai,
ir graikai. O mes, visų naikintojų pykčiui, vis dar
gyvename. Gal, duos Dievas, ir tą pabaisą Hitlerį
pergyvensim ir išliksim“ (p. 252). Kitaip sakant,
žydų kovos būdas – buvimas savimi tvirtai stovint
ant savo kilmės pamato, nepaisant, kad iš po kojų
ima slysti žemė. Autorius rabino Eliezero lūpomis
pabrėžia – svarbiausia išlikti žmogumi, „ginklo,
deja, aš neturiu, (...) jeigu ir turėčiau, aš jo tiesiog
nepanaudočiau. Nėra kitos tokios baisios nuodėmės
kaip žudyti. Kas užmuša nekaltą, tas nustoja būti
žmogumi ir tampa laukiniu žvėrimi“ (p. 388).
Stiprus bendrumo jausmas, kurį veikiausiai
lėmė nepastovus, permainingas gyvenimas, minėtoji benamių, bežemių lemtis, atsiskleidžia frazėje:
„Mums, žydams, reikia gyventi draugiškai, nes
ligi šiol esame vergijoj“ (p. 207). Tai – vienas iš
žydiškojo mentaliteto bruožų, išryškėjusių romane.
Jį patvirtina ir apolitiška rašytojo tėvo pozicija, nes
jam svarbiausia – šeima. Būti politinių jėgų kovos
nuošalyje, tiesiog dirbti mėgstamą siuvėjo darbą – ne
tik neutrali laikysena, bandymas prisitaikyti, išlikti,
bet ir platus mąstymas, aprėpiantis ankstesnes patirtis, užgriebiantis ateities perspektyvas, leidžiantis
matyti visumą, o ne atskiras detales. „(...) siunčiame
po velnių ir Staliną, ir Hitlerį, ir mūsų prezidentą
Smetoną! (...) Adatos su siūlu jokia valdžia pasau-
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lyje negali uždrausti. (...) Jis mėgdavo sakyti, kad
neatsako už Viešpaties Dievo siuvinius, o tik už tai,
ką pats pasiuvo“ (p. 253, 334-335).
Pasakodamas savo šeimos, savo tautos istoriją
G. Kanovičius kalba apie tai, kas bendražmogiška.
Rašytojas vaizduoja ne tik žydų, bet ir lietuvių,
rusų, lenkų patirtis, teisingiausia būtų sakyti – ieško, sprendžia žmogaus išgyvenimą / išgyvenimo
galimybes Antrojo pasaulinio karo metu: „Vargas
šaliai, kuri garbina vargšus, o turtinguosius persekioja lyg nusikaltėlius. (...) Neleido raudonarmiečiai
bevaikiams senukams pasiimti į kėbulą ir mylimo
šunelio. (...) kai vokiečiai pajudės ir užims Lietuvą,
ji taps, kokia buvo. Laisva respublika, be svetimšalių ir išdavikų“ (p. 372, 381). Vienos šeimos,
miestelio bendruomenės istorija išauga iki visos
tautos, šalies, Europos, pasaulio istorijos, pradėjus
nuo konkrečios Kanovičių patirties, pereinama prie
žmogaus prado gelmių.
Objektyviai žvelgdamas į savo tautą, įvairiapusiškai atskleisdamas jos charakterį, rašytojas kuria
žydo portretą: „(...) žydai ir yra žydai, kad visas
naujienas pirmi margame pasaulyje sužinotų (...)
mes, žydai, (...) mėgstame mokyti ir auklėti kitus,
bet tik ne save (...) kaip žydams įprasta, prie bendros
nuomonės jie nepriėjo (...) nauda mums mielesnė.
(...) reikia šiek tiek kantrybės, kuria mes, žydai,
nepasižymime“ (p. 17, 91, 213, 253, 318).
Tačiau argi paminėti bruožai būdingi tik žydams? Galima teigti priešingai: jų mentaliteto ypatybės labiau ar mažiau būdingos daugeliui skirtingų
tautų. „Dievas (...) sukūrė ne lietuvius, vokiečius ar
žydus, o žmogų“ (p. 405) – tokia autoriaus pozicija.
Žmonės pirmiausia yra žmonės, juos daug labiau
artina žmogiškasis pradas, negu skiria tautiniai,
materialiniai ypatumai, politinės pažiūros. Viena
bendražmogiškų ypatybių – meilė, kuri, G. Kanovičiaus žodžiais tariant (p. 367), neturi tautybės:
„Verčiau būti valdingai su rusu Ivanu ar Vasilijum
negu nelaimingai su kokiu nors grynakrauju Iciku
ar Chaimu“ (ten pat).
Vienos šeimos gyvenimas yra tarsi visos tautos
istorijos klodas, o šis – žmogiškosios būties atodanga. Tai leidžia romaną vadinti daugiaplotmiu
kūriniu. Apžvalgos pradžioje minėtas G. Kanovičiaus esaties, raiškos dualumas šiame veikale
pasireiškia kaip prasmę kurianti galia. Pasakojant
šeimos istoriją, apmąstoma bendroji žmogaus būtis.
Nuo konkrečiojo, žemiškojo poliaus pakylama į
abstrakčių idėjų pasaulį. „Tėvynė ten, kur iš mūsų
neatima galimybės gyventi be įdago, gyventi ir
tobulėti ne dėl to, kad ponai mums trumpai ir
maloningai leido, o dėl to, kad turime tokią pačią
prigimtinę teisę kaip jie!“ (p. 203) – šios mintys
įprasmina kiekvieno žmogaus teisę augti, reikštis
ir kartu atkreipia dėmesį į tolerancijos kitataučiams
stoką, jų nevisavertiškumą, pasmerktį svajoti apie
tėvynę, laisvę gyventi.
Rašytojas pasisako už žmonių bendrystę, o ne
atsiskyrimą, atsiribojimą, uždarumą: „Kad žydai
normaliai gyventų, juos būtina atmiešti – ar lietuviais, ar lenkais, ar kinais, ar negrais“ (p. 216).
Pateiktoje citatoje išryškėja galimybė / būtinybė
tautoms gyventi drauge, būties kūryba ant tolerancijos pamato. Policininko Vinco Giedraičio teiginys:
„Juk kiekvienas lietuvis turi turėti savo žydą, o
kiekvienas žydas – savo lietuvį“ (p. 203) – reiškia
tautų sanglaudą, bendrą gerovę.
Romanas – humanizmo, galinčio triumfuoti,
nepaisant tautos, žmonijos tragedijų karo akivaizdoje, liudijimas. Triumfas – tai G. Kanovičiaus,
žydo, aukščiau už savo tautiečių naikinimo baisumą
iškeliančio žmogiškumą, kalbančio apie žmonių
bendrystę, kūrinys. „(...) atmintis – tai mūsų bendras stogas, po kuriuo įsikūrė gyvieji ir mirusieji,
teisuoliai ir nuodėmingieji, žudikai ir aukos. Kad
ir kaip norėtum, nieko iš ten neiškeldinsi, nes amžininkų neleista pasirinkti“ (p. 429) – prisiminimų
romanas, Kanovičių šeimos istorija vertinga ne tik
kaip istorinis liudijimas, bet ir kaip humanizmo
dvasios apraiška, lemianti kūrinio vertę.
Norisi kelti klausimą, ar tikrai pagrįstai šis roma-

nas neįtrauktas į Lietuvių literatūros ir tautosakos
instituto sudarytą kūrybiškiausių praėjusių metų
knygų dvyliktuką. Literatūros kritiko Rimanto
Kmitos teigimu (Kryževičienė 2014a), kūrinys
išverstas iš rusų kalbos, todėl negalima spręsti apie
autoriaus gebą rašyti lietuvių kalba. Pastebėtina,
kad kiekvienos knygos kalbą tikrina redaktoriai,
todėl autoriaus kalbinė raiška nėra vien jo gebėjimo vaisius. Nors G. Kanovičius interviu laidai
„Naktinis ekspresas“ (Kryževičienė 2014b) teigia
negalintis savęs vadinti lietuvių rašytoju, tėvyne
šis žmogus, be jokių abejonių, įvardija Lietuvą –
jis čia užaugo, čia jo šaknys, ištakos. Kūriniuose
rašoma apie Lietuvos praeitį, būtį. Kodėl lietuvių
literatūros klasikų, rašiusių lenkiškai, kūryba be
išlygų pripažįstama, vertinama, laikoma mūsų
literatūros paminklu, o šiandienos kūrėjas G. Kanovičius atmetamas?..
Sigitas Parulskis (g. 1965), Nacionalinės premijos
laureatas, kaip nurodoma romano „Tamsa ir partneriai“ (2012) nugariniame viršelyje, daugiausia
į užsienio kalbas verčiamas šiuolaikinis lietuvių
rašytojas. Jo kūrybos erdvė labai plati – ir proza, ir
poezija, ir drama; žanrinė skalė variuoja nuo romanų
iki esė. S. Parulskis reiškiasi ir kaip vertėjas, kritikas,
rašo straipsnius įvairiems leidiniams. 2007 m. romanas
„Sraigė su beisbolo lazda“ tapo Metų knyga. 19 knygų
autoriaus viena pagrindinių stiliaus žymių – ironija,
išryškėjanti daugumoje tekstų (Bernardinai.lt 2013b).
„Tamsa ir partneriai“ –
kūrinys, smelkiantis mažai
dėmesio lietuvių literatūroje sulaukusią, sudėtingą ir
itin aktualią temą – žydų
žudynės Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metu.
Šis pasirinkimas autoriui
pelnė 2012 m. Tolerancijos
žmogaus apdovanojimą
(Bernardinai.lt 2013b).
Visgi knygos anotacijoje
pateikta teminė apibrėžtis labai siaurai nusako
kūrinio turinį. Iš tiesų tai nuodugnus žmogiškojo
prado, išgyvenimo galimybių, pasirinkimų, moralės
tyrimas. „Negalima visko versti karui. Jeigu jau karas,
vadinasi, jokio padorumo nebeliko“ (p. 25) – klausimas tiksliai iliustruoja knygos esmę. Paraleliai
karo meto žudynėms romane plėtojama fotografo
Vincento ir žydės vertėjos Juditos meilės istorija.
Dviejų pasakojimų sampynoje išauga daugiaplot
mis kūrinys.
Knygą sudaro 28 skyriai, kurių pirmasis, pavadinimu „Kiaulės“, pasakojamos istorijos atžvilgiu
yra paskutinysis. Pagrindinis kūrinio veikėjas
Vincentas savo gyvenimą apibūdina kaip nuorūką,
kuri netgi ne jo cigaretės. Vyras jaučiasi taip, tarsi
kažkas kitas gyveno jo gyvenimą, o dabar, viskam
pasibaigus, teliko numesta nuorūka. Tai, kas įvyko,
pasibaigė, yra vaizduojama karo metų Lietuvos
istorija. Vincento gyvenimas padalytas, karo
perskeltas pusiau, ikikarinė būtis, rodos, nutolus
tūkstančiu metų.
Eidamas ežero pakrante ir matydamas besimylinčią porą, Vincentas ima spręsti, kokia jų tautybė.
Moteris nesuprato angliškai, vyras – vokiškai,
galbūt jis amerikietis ar britas, gerai neįžiūrėdamas
uniformos iš pakilios laikysenos sprendė Vincentas. Tačiau tautinė priklausomybė, kalba meilei
nesvarbu, „jiedu puikiausiai vienas kitą supranta
be žodžių, kūnų kalba labai paprasta, instinktui
nereikia jokių žodžių, paaiškinimų“ (p. 10-11).
Staiga pora virsta fantastinėmis būtybėmis – pusiau
žmonėmis, pusiau kiaulėmis, prie kurių prisideda visas būrys – poros atokiau palikta draugija.
Vincentas pagaliu ima juos vaikyti, kol galiausiai
keistos būtybės nugarma į ežerą. Mistiška istorija
nesibaigia. Iš krūmų išnyra žmogus: šmėkla su
ginklu – prie koto pritvirtinta septynšake žvakide.
Žvakių laikikliai nusmailinti, išaštrinti. Vaiduoklis urzgia essen, essen (vok. – valgyti), tačiau
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Vincentas teturi duonos kriaukšlį. Stokodamas
jėgų grumtis su padaru, vyras mėgina jį apeiti, bet
paslydęs suklumpa ir bemat pajunta dunkstelėjimą
į šoną. Kai atsigavęs atsisėdo, būtybės jau nebuvo,
tačiau iš septynių skylučių srūvantis kraujas ir
dingęs kriaukšlys bei sauja nuorūkų liudijo – šmėklos būta. Staiga Vincentas suvokia – vaiduoklis
kalbėjęs Aleksandro balsu. Nors šis turėjo mirti
karo pradžioje, jo kaip šešėlio, vaiduoklio ar kaltės
jausmo apraiška Vincento niekada neapleis.
Ši istorija alegoriškai kalba apie žmogaus,
dalyvavusio, savo akimis mačiusio žydų žudynes,
vėlesnę jauseną, gyvenimą. Mistinės būtybės – pusiau žmonės, pusiau kiaulės – įprasmina vokiečius,
kareivius ar tiesiog besidalijančiuosius amžina
kalte. Galima įžvelgti sąšauką su prigimtine nuodėme. Tik ji kilo iš gyvybės pradėjimo, o kaltę,
gulinčią ant pečių visų tautų, bent menkiausią
vaidmenį atlikusių karo metu naikinant žmones,
kartoms, pasėjo mirtis. Kiaulės įvaizdis pasirinktas
neatsitiktinai – Biblija draudžia žydams valgyti
kiaulieną, tai judaizmo mitybos taisyklių aliuzija.
Žmonių virsmas simbolizuoja kaltę, pavertusią
juos nešvariais. Tai nebe žmonės, o sutepti padarai.
Šmėkla – žydas, patyręs tautos naikinimo baisumus, besiginantis, puolantis – kovojantis menora
(septynšakė žvakidė, vienas svarbiausių judaizmo
simbolių, taip pat Izraelio valstybės simbolis, vaizduojamas ir šalies herbe). „Dabar vyksta kažkas,
kas visiškai pakeis visų likimus. Galbūt ne visų, bet
daugelio. Bus viskas kitaip nei anksčiau. Nežinia,
geriau ar blogiau, bet žmonės, gyvenantys šiame
mieste, šioje šalyje, visos Europos, o gal ir viso
pasaulio žmonės niekada nebegrįš į savo namus
tokie patys, kokie iš jų išėjo. Kiek bus tokių, kurie
apskritai nebegrįš“ (p. 17).
Karas vienaip ar kitaip paženklino viso pasaulio
žmones, pakeitė jų gyvenimus. Rašytojas atgaline
tvarka ausdamas naratyvą nesupažindina su veikėjais, o iškart panardina skaitytoją įvykių sūkurin,
kurio verpete atsiskleidžia charakteriai, atsiveria
žmogiškoji prigimtis. „Ar matei, ką jie daro su
žydais? (...) Spjaudo, muša, keikia, žudo. Kas gi
atsitiko šiai taikiai, darbščiai tautai? Gal ji nebuvo
tokia taiki ir tikinti?“ (p. 21) – klausia Judita savo
meilužio Vincento tuo metu, kai tvyro įtampa, sumaištis, į rytus jusdami grėsmę traukiasi bolševikai
ir žydai. Vincentas apie tai nenori kalbėti, netgi
galvoti, tik žada moterį apsaugoti. Kas jam lieka,
kai pats priklauso šiai tautai, yra žudynių dalyvis.
Karo pradžioje fotografuojantį Vincentą sulaikė
partizanai ir, apkaltinę šnipinėjimu bolševikams,
ketino sušaudyti, tačiau prieš tai uždarė į kalėjimą.
Nuo mirties jį išgelbėjo SS karininkas, pavertęs
žudynių fotografu. Kalėjime Vincentas susidūrė
su mirties agonija: „(...) vyras, persisukęs, agonijos perkreiptu veidu, strypas styro jam iš nugaros
tarsi sparnas, tai, kas likę iš sparno jam nuplėšus
plunksnas. (...) šmėkštelėjo, kad būtų gerai dabar
turėti fotoaparatą. (...) Tokių dalykų neįmanoma
nufotografuoti. Jis ir nenorėjo fotografuoti“ (p. 27).
Noras turėti fotoaparatą žymi troškimą pasislėpti,
nematyti baisaus reginio, nebūti dalyviu. Žiūrint
pro objektyvą realybė tarsi atitolinama, ji tampa
menine tikrove: „Visa tai buvo taip neįtikėtina,
baisu ir kartu taip buitiška. Lyg duobėje gulėtų ne
vakar nužudyti tūkstantis žmonių, o tik manekenai ar
statistai, kurie tuojau atsikels (...)“ (p. 85). Kalėjime
matoma mirštančiojo kančia nėra simuliuojama,
sukurta, ir fotografas net negali savęs apgauti, kaip
fotografuodamas sušaudytuosius, nes neturi fotoaparato, o realybė pranoksta fantastiškiausią meninę
tikrovę. Galbūt įdomi, netikėta autoriaus žiūra iš
fotografo pozicijos yra vienintelė ar teisingiausia
šiandienos žmogui apmąstyti praeities įvykius.
Fotografas, kaip ir prisimenantysis, mėginantis
įsivaizduoti, yra labiau stebėtojas, o ne dalyvis, jis
mažai ką gali ir turi keisti, jo užduotis – pamatyti,
stebėti, užfiksuoti.
Nukelta į 12 p.
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Antrojo pasaulinio karo metų Lietuva –
pasakojimų galimybės
Atkelta iš 11 p.
Vincento nesugebėjimą, netgi nemėginimą
priešintis SS įsakymui fotografuoti egzekucijas
galima smerkti. Vis dėlto pirma reikia pabandyti
įsivaizduoti save jo situacijoje, tai siūlo rašytojas,
leisdamas įsiskverbti į veikėjo minčių pasaulį,
kuriame daugiau klausimų nei atsakymų: „Bėgti?
Kur jis galėtų pasprukti su girtuokle motina ir
sunkiai sergančiu patėviu, kuris nebesikelia nuo
patalo. O kaipgi Judita? Kas bus su ja?“ (p. 53).
Vyras pasirenka stebėtojo poziciją – pats tarsi
nedalyvauja, bet ir nieko nedaro, kad nebūtų žudomi nekalti žmonės. Vis dėlto tokioje situacijoje
neutrali pozicija neįmanoma: „Nori išlikti švarus?
Dirbi esesininkui, vadinasi, eisi su mumis“ (p. 90).
Neprieštarauji, vadinasi, sutinki, esi toks pat
žmogžudys. Esi kaltas. Tai iliustruoja ši ištrauka:
„Čia, prie duobės, pilnos ką tik nužudytų žydų,
jis pasijuto išdavęs Juditą. Jis niekad neišdrįs
prisipažinti įsipainiojęs į tokią keblią padėtį ir
visą laiką jaus kaltę. Nors ir nežudė. Taip, jis tik
stebėtojas. (...) Geras pasiteisinimas – daryčiau ką
nors, bet mano rankos prikaltos“ (p. 86).
Svarbus aspektas – fotografo Vincento-stebėtojo pozicijos sutapatinimas su Kristaus, prikalto
prie kryžiaus ir stebinčio, kaip Jo vardu daromos
niekšybės, įvaizdžiu. Autorius tarsi teigia, kad
Dievas palieka žmonėms patiems spręsti savo
likimą, leidžia kiekvienam pasirinkti, kas esąs.
Moralės / amoralumo skirtį brėžiame asmeniškai.
Kaltės jausmas verčia ieškoti būdų, kaip save
pateisinti, sumažinti sąžinės graužatį. Vincentas
sušaudytųjų duobėje pastebėjęs vos judančią mergaitę ima svarstyti, ar jo kaltė būtų mažesnė, jeigu
išgelbėtų vieną gyvybę. Iš tiesų ne mergaitė judėjo, o po ja buvęs berniukas, deja, vos jam išlipus
ir pasileidus bėgti, jį sušaudė partizanas. Dirbti
tokį darbą – stebėti žmonių žudymą – galima tik
sau meluojant. Kaip minėta anksčiau, Vincentas
apgaudinėja save, prisiimdamas neutralaus stebėtojo, todėl lyg ir nekaltojo vaidmenį. Vyras
susikuria iliuziją, esą tarnauja tėvynei, „bet kiek
galima save apgaudinėti. Nėra jokios tėvynės.
Naciai lietuvių irgi nelaiko sau lygiais“ (p. 165).
Ištrauka pasakoma, kad lietuviai, prisidėję prie
nacių, manėsi kuriantys savo valstybę, tačiau
joje tapo benamiai, beteisiai. Taip išryškinama
lietuviškoji tėvynės problema, kuri vadintina
sąšauka su žydų benamyste. Tauta be namų – ir
lietuviams, ir žydams patirta būtis.
Rašytojas pasitelkia dokumentinę medžiagą,
laikraščius, leidžiančius pateikti objektyvią istorinę tiesą liudijantį romaną. Vincento skaitomas
laikraštis skelbia: „Broliai ir seserys lietuviai! /
Atėjo lemiama galutinio su žydais atsiskaitymo
valanda. (...) Kiekvienas be išimties Lietuvos
žydas (...) įsakmiai įspėjamas nieko nedelsiant
apleisti Lietuvos žemę. (...) nusikaltusieji žydai
randa galimumų slaptomis kur pasprukti, visų
dorųjų lietuvių bus pareiga imtis nuosavų priemonių tokiems žydams sulaikyti ir, svarbiam atvejui
esant, bausmei vykdyti“ (p. 33-34).
Autorius drąsiai kalba apie lietuvių dalyvavimą
žudant žydus. Todėl romaną galima vadinti savotiška tautos išpažintimi, savo kaltės liudijimu.
Rašytojo siekį visapusiškai, įtaigiai, tikroviškai
vaizduoti to meto realybę, jos baisumą rodo ir

sodri šnekamoji kalba, vulgarizmai, pavyzdžiui,
kekšė, prišiko, išperos (p. 21, 24, 26). Veikiausiai
tik tokiu būdu galima perteikti tvyrojusią atmosferą, žmonių jausenas, atkurti įvykius: „Garažo
kiemo grindinys buvo nuklotas sužalotais lavonais
ir sulaistytas krauju. Atvestuosius tąsė už plaukų,
stumdė, daužė per galvas laužtuvais, pylė ant
jų iš vandentiekio žarnos“ (p. 26). Atviromis,
aštriomis scenomis S. Parulskis skverbiasi iki
gelmių, mėgina suvokti, kas yra žmogiškasis
pradas; kada žmogus tampa nežmogumi. „Du
partizanai paskubom nudraskė visus drabužius,
ir dabar rusų leitenantas stovėjo visiškai nuogas.
(...) Netekęs drabužių individas praranda ir dalį
pasitikėjimo, ypač jeigu jis yra kitų, apsirengusių žmonių akivaizdoje. Taigi, jeigu norite įgyti
pranašumą, nurenkite priešininką, atimkite iš jo
galimybę slėptis – ir tai jau kalba ne tik apie drabužius. Atimkite iš jo šeimą, viltį, ateitį, maistą
ir taip toliau – svarbiausia, kad jis nebeturėtų už
ko slėptis. Tada jūs jį nugalėsite“ (p. 40).
Ištraukoje išryškėja žmogui būdingas žiaurumas – ypatybė, paverčianti nežmogumi. Kito
kankinimas, žeminimas yra vienas iš pasitenkinimo būdų. Nužudyti, sunaikinti fiziškai – negana,
norima pirmiausia sunaikinti morališkai, taip
pažeminti, kad auka nesijaustų esanti žmogus.
S. Parulskis pasitelkia Franco Kafkos kūrinio
„Metamorfozė“ aptartį, žmogaus virsmo vabalu
metaforą, kuria įprasminama atskirtis, atstumtojo jausena: „(...) tragiška – pasijusti vabalu
tarp žmonių“ (p. 69). Rašytojas tiksliai perteikia
kitataučių ir ypač žydų savijautą, persmelktą
svetimumo, benamystės: „(...) tegul komunistai
ir Lietuvai nusikaltę žydai miršta, bet kiti galėtų
tiesiog dirbti ir taip išpirkti savo kaltę... (...) Tas,
kas neturi namų, yra kaltas“ (p. 99). Ištraukoje
išryškėja abejingumas – žmogų galima žudyti vien
dėl jo politinių pažiūrų, o tautybė – pakankamas
pretekstas apkaltinti.
S. Parulskis neapsiriboja žydų – aukos vaidmens įprasminimu, jis vaizduoja įvairialypę
to meto realybę: „(...) sovietų kareiviai sumušė
Juozapą, spardė, kol jis neteko sąmonės, paskui
nusiaubė medžio dirbinių parduotuvę, prišiko į
šviežiai padarytą karstą ir išsinešdino. (...) Maištas
prieš buržuaziją. Ją reikia naikinti, o ne prieš ją
burbėti“ (p. 24, 64). Autorius ne kartą pastebi rusų
piktadarybes: „bėgdami iš Lietuvos jie suspėjo
nukankinti dešimtis, o gal šimtus niekuo dėtų
žmonių“ (p. 53). Taip perteikiamas objektyvus
laikotarpio vaizdinys. Karas nepaiso tautybės – tai
bendroji žmonių patirtis, žmogiškumo išbandymas. Žiaurumas, neapykanta vienas kitam –
žmogaus prade esančio žvėriškumo apraiška. Jo
nesuvaldžius virstama baisiu žvėrimi.
Nors romane itin daug žiaurių vaizdų, nors
kalbama apie baisią Antrojo pasaulinio karo metų
Lietuvos istoriją, S. Parulskis, visa tai smelkdamas, tirdamas žmogaus gelmes, išskirdamas
ydingas savybes, akcentuoja prigimtinę žmogaus
dorą, „jokios aplinkybės negali jo priversti nebūti
žmogumi“ (p. 123). Metaforiškai lygindamas
žmogų su žiurke autorius įvardija pagrindinę
žmogiškumo ypatybę – sąmoningumą. „Žiurkė
irgi stebi. Laukia, kol nukris trupinys, kurį ji galėtų sugriebti. Bet mes ne žiurkės, mes ne stabai,
pakabinti šventovėse, mes žmonės. Mes turim

apsispręsti, mes turim atsakyti už savo veiksmus.
Niekas kitas, tik mes patys“ (p. 223). Bet kokiomis aplinkybėmis žmogus privalo nepasiduoti
gyvuliškam pradui, išlikti žmogumi.
Nacių antihumaniškose ideologinėse nuostatose išryškėja bendros gerovės svarba: „(...)
mes turime būti su savo pačių kraujo žmonėmis,
su niekuo kitu. (...) jos (kitos tautos) mums reikalingos kaip vergai, ir viskas. Mūsų rūpesčiai,
mūsų pareiga yra mūsų tauta ir mūsų kraujas (...)“
(p. 214). Pasaulis, grįstas vieno dominavimu, pasmerktas nuolatinei kovai, karui, destrukcijai. Tai
nihilizmas, kuris galiausiai virsta susinaikinimu.
Esminė romano idėja – visi žmonės pirmiausia yra
žmonės, jokios priežastys negali to pakeisti, jokios
ypatybės negali būti svarbesnės už žmogiškumą:
„Gerai, kad tu nepanaši į žydę. (...) Aš panaši į
žmogų“ (p. 142).
S. Parulskis neretai pasitelkia ne deklaravimą, o
klausimą ir taip provokuoja skaitytoją patį ieškoti
atsakymo: „Ar gali būti žmogus tas, kuris baisiausiai nukankina niekuo dėtas moteris (...)?“ (p. 161).
Žydų žudynės – sudėtinga tema, kuri romane pateikiama ne iš aukos, o labiau iš kaltojo perspektyvos,
todėl tampa itin problemiška. Beveik neįmanoma
nei vienareikšmiškai pasmerkti, nei išteisinti. Kaltasis Vincentas ir pats yra savotiška auka, todėl
klausimo, kviečiančio mąstyti, svarstyti, forma, ko
gera, tikslingiausia. Ji, kaip ir autoriaus pasirinkta
žiūra iš fotografo-stebėtojo pozicijos, yra romano
stiprybė, lemianti kūrinio vertę.
Du skirtingi pasakojimai, skirtingos pozicijos, kalbėjimo būdai liudija žmogaus buvimo
žmogumi būtinybę. Jokios aplinkybės negali
pateisinti žiaurumo, neapykantos. Šiomis temomis reikia kalbėti, nes gyvenimas turi būti
pagrįstas vertybėmis, kurios gyvos tik tada, kai
jomis gyvenama.
Bernardinai.lt. Grigorijus Kanovičius atsako
į Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos moksleivių
klausimyną, 2013a. Prieiga per internetą: http://
www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-05-30-grigorijus-kanovicius-atsako-i-vilniaus-sv-kristoforo-gimnazijos-klausimyna/83056 (žiūrėta
2014-02-25).
Bernardinai.lt. Sigitas Parulskis atsako į
Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos moksleivių
klausimyną, 2013b. Prieiga per internetą: http://
www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-04-10-sigitas-parulskis-atsako-i-vilniaus-sv-kristoforogimnazijos-moksleiviu-klausimyna/98673 (žiūrėta
2014-03-07).
Kanovičius, Grigorijus. „Miestelio romansas“.
Vilnius: „Tyto alba“, 2013.
Kryževičienė, Jolanta. Pokalbis su poetu Gyčiu Norvilu ir literatūros kritiku Rimantu Kmita.
„Naktinis ekspresas“, 2014a. Prieiga per internetą:
http://www.lrt.lt/mediateka/laidos/N/1896/naktinis_ekspresas (žiūrėta 2014-03-11).
Kryževičienė, Jolanta. Susitikimas su rašytoju
Grigorijumi Kanovičiumi. „Naktinis ekspresas“,
2014b. Prieiga per internetą: http://www.lrt.lt/
mediateka/laidos/N/1896/naktinis_ekspresas
(žiūrėta 2014-03-11).
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Etažerė
„Poezijos pavasaris 2014“: almanachas
(sud. Andrius Jakučiūnas, Antanas
Šimkus, Donata Mitaitė). – Vilnius:
Rašytojų sąjungos fondas, 2014.
Šį „Poezijos pavasarį“ norisi įsiminti. Ne tiek dėl to,
kad gražiai išleistas ar garbingai pusšimtinis (tad ir išskirtinesnis), jo laureatu paskelbtas K. Navakas, o todėl, kad
būta kalbėjimo apie tekstinę tuštumą: almanachas vėlavo,
pasirodė renginiams baigiantis. Kai įslaptintos poezijos
festivalių laureatų pavardės vis dažniau sužinomos per
anksti, techninio vėlinimo sukelta nežinia veikia truputį
magiškai, o tokių momentų Poezijos pavasaryje ne
kaskart atsitinka. Nežinia, ar leidinys vis dar ieškomas,
bet jo galima pasigesti. Nebūtinai todėl, kad almanache
poetas (ne)ras publikuojamą savo eilėraštį, o skaitytojas
neturės kada paklausyti kompaktinės plokštelės su 50-čia
laureatų balsų, kurie čia bus bene vienintelis žymuo apie
festivalio metu teikiamas regalijas (bent man plokštelė vis
dar yra dalykas, atsijęs nuo knygos, todėl, galima sakyti,
laureatų vardai apskritai neminimi). Galbūt neturima
kada aptarti paslaptimi virtusios nominuotos Elenos
Karnauskaitės esė ar sekti festivalio svečių vertimų,
nes poeziją skaityti tylomis yra vis dar privalumas ir
patikimiausias būdas.
Almanachas sėkmingai apleido spaustuvę nepakitęs, o turbūt ir neprivalėjo kisti – vis dar yra platforma,
„sugerianti“ tai, kas sukaupta, sudarytojų manymu, ver-

tingesnio praėjusių metų kultūrinėje spaudoje. Gal todėl
nesinori tų atrankiotų tekstų, sudėliotų pagal pavardes
(negirdėta – viena kita), darsyk skaityti. Nustebinti gali
nebent sprendimas latvių poetų kūrinius publikuoti prie
lietuvių, o ne svečių kūrybos. Tai gana žavingas pagarbos
gestas, juolab kad Lianos Langos, Uldžio Berzinio ir kitų
kūrėjų gerų ne festivalinių vertimų ir vertėjų turime, jie
prieinamesni, artesni.
Šiųmetis leidinys provokuoja prozišku aspektu: festivalio jubiliejaus paminėjimui skirtais atsiliepimais, t. y.
„Poezijos pavasario paukštės plunksnų parankiojimais“.
Almanacho paukštukas akivaizdžiai nepankuoja, tačiau
maišto dvasia persmelkė kai kuriuos puslapius. Šventės
apžvalgų kasmet būta daug, bet leidinyje pateikiama tik
po vieną ištrauką, leidžiant į Poezijos pavasarį pažvelgti
šiek tiek tendencingai ir ironiškai, nes nesiekiama
oficialaus istorijos pjūvio, išskirti laureatų ar kitaip sudaryti festivalio kaip reiškinio įspūdį (pvz., žymiajam
Bernardo Brazdžionio grįžimui į Lietuvą skiriamas tik
faktą pažymintis sakinys, žinokimės patys). Atrinktuose
prisiminimuose vyrauja klajonės po Lietuvos rajonus,
liudijančios poetų „išėjimą į žmones“, pirmaisiais metais
ypač pasotintos patosu („į dėkingą dirvą krinta poezijos

Vytautas Stankus „Iš veidrodžio, už“:
eilėraščiai. – Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2014.
Vytauto Stankaus poezijos veidas rasotas. Perbrauki
ranka, jį vėl aplyja, apsninga, kitaip užkvėpuoja drėgmė.
Gal todėl, kad prieš penkerius metus išleisti eilėraščiai,
tada šiek tiek išsiskyrę, šiandien pasirodo vieni iš daugelio, jaunu balsu kalbinantys mirtį, anapusybę (ir tikrai
ne „škac“). V. Stankaus rimtybė netolima Rimvydo
Stankevičiaus viešpačiavimui, tačiau gretima ir Ernesto
Noreikos poetinių vaizdinių treniruotėms apie merdėjimą. Dėl pastarųjų autorius turbūt nekaltas – kol brandino
tekstus, visko galėjo nutikti. V. Stankus neatrodo naujokas: atsakingiau suvaldo kalbėjimą, rašė vientisą knygą,
ir čia įdomu, kaip jam sekasi derinti balso stygas.
Kartais ima atrodyti, kad dabar poezija neįmanoma
be kančios, joje išsyk gyvenimas pasmerktas pabaigai.
„Iš veidrodžio, už“ perauga visa, kas buvo svarbu jau
anksčiau – šaltis, merdėjimas, šiek tiek apkasų, dialogo
su metafizika užuomazgų. V. Stankaus subjektas genamas nuojautos, „kad greit pasibaigsiu“ (p. 14), t. y.
greičiau nei raudoniu užliejamas baltas lapas, kuris yra
reikšminga ir neišvengiamai desperatiška dialogo su
realybe galimybė („niekada nemačiau kas man atneša
popieriaus, / bet atneša – todėl turiu rašyti / tik tiek ir
belieka man – rašymas“; ten pat). Ji mezgama nuolat
nuo pirmo rinkinio eilėraščio: „ir tu, ir aš // tikriausiai
esu / tas pats tu, tikriausiai / esi tas pats“ (p. 7). Tačiau

veidrodis kaip atskirtis iš tiesų papildomai „neįkrautas“
(nenutolęs nuo vaikščiojimo kita ledo puse), šįkart
sustiprėja dėmesys atspindžiui – patirčių, peržengimo
į kitas erdves perlaidai. Vienintelis trikdantis dalykas:
kodėl „viskas dabar, ką matai, / tėra kraujažolėm aprištos
žaizdos“ (p. 108)? Renkamasi atsiriboti nuo gyvenimo,
kuriame esama žiaurumo momentų, tačiau neįžiūrima
aiškesnė skverbimosi anapus, kuri primena nukamuotą
mūšio lauką, motyvacija. Nors autorius afišuoja karščiuojančią sąmonę, priklausymą žemei, nejuntama raiškesnė
subjekto patirtis ar laikysena („šioj palaukėje sniego / kur
esu nedrąsus, ne bailys – prisibijantis“, p. 27; „buvau atsitiktinai pradėtas, / išnešiotas su baime, šiaurėje gimęs“,
p. 92). Iš abstrakcijos jis veržiasi rašydamas adresatei pasimetančius, kartais sentimentalokus laiškus apie buvimą
„už veidrodžio“. Būtent trokšdamas įveikti vienatvę jis
pasirodo esąs gyvas ir veiklus, o skaitydamas įsitikini,
kad kalbantysis dar kvėpuoja. Apskritai meilės ženklai
„Iš veidrodžio, už“ – patvariausi, sulaikantys tekstus,
nes V. Stankus šioje linijoje išsaugo patikimumą, apeina
perteklinį dievojimąsi, pastebimą debiute.
Poetas dėmesingas tekstų formai, geba valdyti sąmoningai paliekamus plyšius ir iš jų kurti poeziją. Tą
atskleidžia skyrius „Skaičiai“, kuriame tekstą sudaro
trūkčiojantis naratyvas – sunumeruotų eilučių, frazių
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sėklos“, 1967 m.), palengva sumišusios su darbininkiška
dvasia („buvome beketiną įsijungti į cukrinių runkelių
ravėtojų pulkus, prisidėti prie šienpjovių ar artojų, tačiau
mūsų jau laukė Vilkaviškio poezijos mėgėjai“,
1982 m.). Neabejotinai tai yra dalis neišbraukiamos
ir galbūt su įdomumu tebeperskaitomos kronikinės
laikotarpio atmosferos, kuri pražiodo vieną ypatybę –
apimdami skirtingas erdves bei skaitymus, aprašymai
yra liūdnokai panašūs. Nieko keisto, tik kalbėjimas
apie juos ne itin nutolsta nuo nepriklausomybės dienų,
kai renginiai įgauna naujų formų, nustojama formaliai
akcentuoti, kokią prasmę įžvelgė poetas ar poezijos
mėgėjas. Atsiliepiama neslepiamai laisviau, pašiepiant
vyravusį laikraštinį stilių, ir egocentriškiau, bet vis dar
apie lankymąsi, kartais užleidžiant pirmenybę lėbavimo
laikui, vaišėmis nukrautų stalų vaizdams. O tokių nuotykių pasiūlo pačių poetų, ne tiek organizavusių festivalį
ir atveriančių jį iš kitos pusės, dalijimaisi anketose (klausiama apie linksmus ir keistus nuotykius), eseistiniuose
tekstuose, siųstuose šiandien. Todėl suprantama, kodėl
E. Karnauskaitės esė čia pasirodė verta įvertinimo: autorė perteikė savo augimą ir juos skatinusius veiksnius,
susijusius su švente. Tikriausiai neatsitiktinai vieni iš
didžiausių grandų, dalyvavusių ankstyviausiuose renginiuose, Alfonsas Maldonis ir Algimantas Mikuta
anketose mini, jog Poezijos pavasaris jiems – daugiau
nei tiesiog skaitymai. Tai fiesta. Manyčiau, aprašymai,
nesvarbu, kada atsiradę rašyti, ar minimas įteiktas prizas,
išlaiko šią potekstę. Gal ir pabosta nuolatiniai krebždesiai
apie kūrybos ištakas, įtakas bei vertes (ypač tai parodo
formalūs senieji atsiliepimai), bet apskritai – šiandien
nėra jų ir tiek slegiančiai daug. „Poezijos pavasaris 2014“
proza jubiliejaus metu poezijos aplinką palieka laukti
savo eilės it vidinę, nedalijamą būseną, kuriai atrasti vis
dar tinka klasikinis būdas – individualus skaitymas. Tik
jau ne taip svarbu – almanacho ar spaudos.
dėlionė, galbūt atstovaujanti fragmentuojamai sąmonei.
Nesyk tai nėra vienakryptis ėjimas, o keleto temų variacijos, kuriose grumiasi kasdienybės, meilės, gyvenimo
myriop slėgis. Prie atvejų, kai į knygas įterpiami „tekstai“
vien todėl, kad jie užpildo struktūrą, bet atskirai nėra
įtaigūs ar baigti, „Iš veidrodžio, už“ nepridėčiau, nors
pritemptų, nuo patikimos autentikos nutolusio pavojaus
situacijų neišvengiama (pvz., svetimi, tik versijų įvairovę
rodantys įrašai prie antkapių, „gerbiamieji keleiviai, dabar
šiek tiek / pakratys, prisisekite saugos diržus / ir likite
ramūs“, p. 57). V. Stankus juos ir nutylėjimus paverčia
mechanizmo sraigteliais: iš įvairių registrų (nuo „ei, tu“
prie artesnių metafiziniams kabliukams), kuriamų nuolat
varijuojamų ženklų visgi sukuria eilėraščio įspūdį, nes
pasikliaujama gebėjimu rasti ryšius. Tačiau jų cituoti
negali, o kai kurių pasakymų nesinori vadinti poezijos
eilutėmis. Šiame skyriuje, prisidengiant intelektiniu
pajėgumu, atsiskleidžia rašymo samprata: nors frazės
„šaunamos“ kaip įsijautimo nespėjančios suteikti salvės,
poezija yra daugkartinė, keliamatė, neturi būti lengva. Bet
ar ji pajėgi perduoti emocinę ,,įkrovą“, klausimas atviras.
Kituose skyriuose („Atspindžiai“) derinamas subjekto
judėjimas myriop ir čia prieinamas gracingas poeto
žodis – „mirtis iškeičia ašmenis į smuiką“ (p. 28), o
tekstai melodingi, ypač tose vietose, kai nesunku atverti
bjaurastį, imama estetizuoti („Tuštėjimas“ ir „Kauliškoji“
itin primena E. Noreikos „kraujo ir kauliniais laiveliais“
sudėliotą kalbėjimą, tiesa, šįkart su tvirtesniu stuburu).
Vientisoje knygoje iš teksto į tekstą perkeliami motyvai
(pvz., sniego, gulbės), tačiau atkartojami nepagilina
paslapties, ne visur sistemingi, tik artimi uždarai atmosferai, būdingai tekstų ciklams. Vykusios „Devynios vėjo
dainos“ būtent tai ir parodo: autoriui rūpi kurti istoriją jau
esamomis priemonėmis, bet ji nėra išsami ar nuosekli,
osugeriant viską ciklas kalbos požiūriu atrodo chaotiškai. Kita vertus, V. Stankus, kuriam būdinga savitvarda
renkantis taupų žodyną ir eikvojant jo semantines galias,
tekstuose nesunuobodėja, dar neprasideda motyvų vertės
menkėjimas, ir tai – autoriaus rašymo ypatybė.
„Iš veidrodžio, už“ – rimtai nusiteikusi, potenciali
ieškojimų poezija, kurioje esama neužtikrinto atstumo
ir pastangų priartėti.
Neringa BUTNORIŪTĖ
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Andrius JAKUČIŪNAS

Apie šiaudelius
ir kitas kultūros formas
Aną naktį pakliuvau į keistų, sąmonės nevaržomų vaizdinių tinklus – sapno tuštumoje (nebuvo
jokių aplinkybių ir jokio fono) kapojau malkas.
Kadangi tai nelabai man įprastas užsiėmimas,
sapno herojus (aš pats) jautėsi nejaukiai, ypač
patyręs, kad, nors menkai sekundės daliai paleidus sąmonėje suvokimą, jog skaldomos būtent
malkos, tai pasirodydavo esą mažais kąsneliais
suraikyti rožiniai plastikiniai šiaudeliai.
Visa savo esybe jaučiau: tai netiesa, taip neturi
būti. Šiaudelių rūžavumas spigino akis, erzino,
todėl aš, sukandęs dantis, vis kaupiau ir kaupiau
savo sapno valią suvokti ar net atversti tuos
šiaudelių gabalėlius į skiedras, neleisdamas savo
smegenims nė minutėlei atsipalaiduoti ir jausdamas, kad nuo to, kaip seksis šiaudelio kapojimą
laikyti malkų kapojimu, priklausys visa ko, – taip
pat ir mano paties, – sklandus buvimas.
Tai buvo viena iš blogiausių šios vasaros naktų, nes pakirdau – ką ten pakirdau, galima sakyt,
nusivylęs tiesiog numečiau kirvį, – nepailsėjęs
ir paklaikęs, netgi šiek tiek praradęs tikėjimą
lemtimi kaip tokia, bet visų pirma – kupinas
abejonių dėl paties meno arba (ir) dėl kažko, kas
kažkokiais plonyčiais, beveik nematomais saitais
rodėsi susiję su mano asmenybe ir galėjimu (arba,
kaip šiuo atveju, veikiau negalėjimu) ją plėtoti.
Žinoma, negalėčiau paaiškinti, kodėl tame
vaizdinyje šitaip aktyviai sušvytėjo meno beprasmybės tema – tiesą kalbant, net nelabai suprantu,
kas tajame sapne buvo menas: realybės (malkų)
savaiminis virsmas jos parodija – plastikiniais
šiaudeliais ar žūtbūtinė pastanga tą realybę išsaugoti ir užkonservuoti. Šiaip ar taip, šiaudeliai
mažų mažiausiai nekėlė pasitikėjimo – ir vien tai
vertė blogai jaustis.
Vėliau supratau, ką man tai primena – Jolantos
Kyzikaitės instaliaciją „Šiaudų sodai“, kitados
eksponuotą, atrodo, galerijoje „Meno niša“ (o
gal ir kur nors kitur, nesu tikras).
„Savo darbe pasirinkau ne natūralius šiaudus,
bet plastmasinius šiaudelius. Svarbus išlieka
pats žodžių junginys – „šiaudų sodai“; tikimasi
tradicinio reiškinio, tačiau tiksliam apibūdinimui
labiau tiktų junginys „plastmasiniai šiaudų sodai“. Tai, manau, visiškai atitinka dabartinį mūsų
švenčių suvokimą. Iš pažiūros minime tas pačias
šventes, kurios švenčiamos jau daugelį metų, tik
dingo jų natūralumas ir esmė, liko (susiformavo?)
vien blizgančioji pusė – dovanų pirkimas, namų
puošimas „dėl grožio“. To niekada tradiciniuose lietuvių namuose nebuvo, viskas turėjo savo
prasmę. Taip besisukdami šiaudų sodai galerijoje
parodo šventinio ir kultūrinio stalo kaitą“, – naujausią kūrinį tuomet pristatė autorė.

Ką tai turi bendro su pastarųjų dienų sostinės
kultūriniu vyksmu?
Tikra tiesa – nedaug ką, nors jeigu dabar pat
reikėtų nurodyti Vilniaus šventę, kurioje fasadiškumas ir „šventinio bruzdesio“ idėja nuo senų
laikų (o jeigu atvirai – visada) yra nurungusi
turinį, keblumų nekiltų – tai festivalis „Kultūros
naktis“, šiemet mus ištiksiantis naktį iš birželio
20-osios į 21-ąją.
Tai festivalis, uoliai siekiantis rekordų ir mėgaująsis didėjančiais skaičiukais (štai ir šiemet
priplanuota daugiau nei 200 renginių, kurie,
matyt, vyks jau kiekvienoje tarpuvartėje, nes
pabrėžiama, jog ypač daug dėmesio bus skiriama
netradicinėms, „neatrastoms“ Vilniaus vietoms),
bet ne visada randantis protingą santykį tarp
tų skaičiukų ir deklaruojamosios kultūros. Tai
mažytis VEKS’o, kaip prisimename, po savo
sparnu priglaudusio aibę abejotinų meninių (ar
tik „meninių“) projektų, klonas – bene jo paties
ir pagimdytas (čia galiu klyst).
Jau ne pirmus metus festivalio lankytojams
aišku, kad renginių per daug – neįmanoma ne tik
jų apeiti, bet ir būti kuriame nors, nes kad ir kur
sustotum, visada regėsi mažiausiai du vienas kitą
užgožti besistengiančius gatvės vyksmus. Tiesa,
šitokia taktika turbūt pasirinkta sąmoningai –
po miestą besiblaškantys ir kažko („kultūros“)
ieškantys žmonės tarsi ir įrodo (ypač tiems,
kurie visur nori matyti įrodymus), kad festivalis
sėkmingas. Bet jei nors minutę, išsivadavęs iš
klegesio nuodų, išdrįsti pagalvoti, supranti, kokia
tai didelė nesėkmė – sukurti indiferentišką, persispalvinusį balaganą, negana to, siunčiantį adaptuotą ir todėl neteisingą žinią, kas yra kultūra.
Nepradėsiu čia klykti apie kokias nors kultūros devalvacijas ar pan., nes per vieną naktį
niekas negali devalvuoti, bet šimtas antrąjį kartą
pliaukšti, kaip šįsyk vėl bus prasmingai panaudotos netradicinės miesto erdvės, ir visam tam
apibūdinti vartoti žodį „kultūra“ yra naivu arba
veikiau ciniška. Kultūra, kaip parodė patirtis,
lengvai neišnešama į jokius patvorius ir kiemelius, kad ir kokie jie būtų „dvasingi“ (arba bent
tai labiau išimtis nei taisyklė), per šiuos metus
esu pastebėjęs, kad ištremti į „netradicinę erdvę“
net puikių menininkų darbai ar projektai neretai
atrodo tragiškai, o su skaitymais tai nutinka
praktiškai visada (vis iš galvos neišeina klasikinis
tokio pobūdžio nesėkmės pavyzdys – bandymas
skaityti poeziją troleibuse arba požeminėje perėjoje per megafonus).
Na, bet į šį reikalą galime pažvelgti ir iš kitos
pusės – organizatoriai miestui dovanoja nemokamą tūsą. Tai, matyt, nėra blogai ir dėl to šis
festivalis nuolat giriamas, – pagaliau gal tikrai
lengviau liaudžiai įskiepyti pagarbą kultūrai,
rodant ją kaip pratisą, nesuvokiamą balaganą,
paįvairinamą nebrangių fejerverkų ir kokio dides-

nio koncerto, nes antraip niekas tuo nesidomėtų?
Gal ir taip. Vis dėlto man ši šventė (drauge su
Gatvės muzikos diena) yra geras pavyzdys, kaip
gera idėja gali „nueiti šiaudeliais“.
Rengėjai primena, kad 2014-ieji – Teatro
metai, tad daug dėmesio šių metų birželio 20 d.
vyksiančiame festivalyje ketinama skirti teatrams: be įvairių spektaklių ir performansų, bus
galima išvysti keliaujančio teatro pasirodymą
bei Nacionalinio teatro projektą „Kosmosas“.
Šiais metais dar daugiau renginių mažiesiems
lankytojams – Bernardinų sode įsikurs šeimų
erdvė, kurioje mažuosius lankytojus įtrauks
kūrybinės dirbtuvės, koncertai ir spektakliai. Informaciniame pranešime skelbiama, kad „be jau
tradicinių projektų, tokių kaip „Juodai Baltais“
ar „Go gaga“, šiais metais bus orientuojamasi
į nepažintas ir apleistas Vilniaus erdves (pvz.,
Vilniaus miesto požemius), nemažai pasirodymų
vyks prie Neries ar net pačioje upėje, lankytojus
įtrauks išskirtiniai vizualinių menų projektai,
3D projekcijos netikėtose erdvėse ir, žinoma,
klasikinės muzikos koncertai.“
Kad ir kaip būtų keista, šiokia tokia priešingybė (nors, rodos, kaip tik turėtų būti atvirkščiai)
chaotiškai ir į gausą orientuotai Kultūros nakčiai
yra tarptautinė meno mugė „ArtVilnius“, vyksianti „Litexpo“ parodų centre birželio 18-21 d.
Atrodytų, chaoso ir įvairovės čia taip pat netrūksta, ypač atidarymo dieną, tačiau nėra kultūros
imitacijų, o kitomis dienomis ir žmonių nebūna
labai daug – puikios sąlygos ateiti ir pasidomėti
menu.
Lietuvos meno galerininkų asociacijos organizuojamame renginyje dalyvaus 65 galerijos iš 18
šalių (2013 m. buvo 50 galerijų iš 11 valstybių),
daug rusų galerijų, atsirado Švedijos, Gruzijos,
Olandijos atstovų, daugiau atvykusiųjų iš Prancūzijos. Be abejo, bus ir visa puokštė lietuviškų
galerijų, nors čia yra ir tam tikrų praradimų –
„ArtVilniuje“ nusprendė nedalyvauti galerija
„Vartai“.
Atsižvelgdami į tai, kad didžiosiose pasaulio
meno mugėse („Frieze“, „Art Basel“ ir t. t.) vis
gausėja fotografijos, mūsiškės rengėjai nusprendė „ArtVilniuje“ jos taip pat daugiau pristatyti.
Anot kūrybinio direktoriaus Erico Schlosserio,
fotografiją nesunku įpirkti, be to, šiais laikais ja
domisi ir išmano labai daug žmonių.
Meno mugėje tradiciškai bus pristatomi atskiri
projektai – veiks skulptūrų ir instaliacijų paroda
„Takas“, meno ir edukacijos centras „Rupert“
rodys projektą „Į sveikatą panelei, stovinčiai po
stalu ir užsiimančiai karatė“, bus galima pamatyti
Antano Sutkaus fotografijų parodą „Moteris“
(kuratoriai E. Schlosseris, Jeffas Cowenas), Lewben Art Foundation kolekciją (Kęstutis Zapkus,
Žilvinas Kempinas, Ray Bartkus, Aidas Bareikis,
Patricija Jurkšaitytė) ir t. t.
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Mosėdyje. 1969 m.

Romualdas RAKAUSKAS
Iš spaudai rengiamo albumo

Triveidė knyga
Su mama Rozalija Mažeikiuose. 1987 m.

Rašytojas
Romualdas Granauskas
Dievas ar likimas paskyrė mums gyventi pačią
geriausią, gražiausią, nuostabiausią žemę. Nedidelį jos plotelį, užtat kokį! Nėra čia nei rūsčių
aukštų kalnų su amžinų ledynų kepurėmis, nei
karščio išdegintų dykumų, neatūžia cunamiai ir
taifūnai, viską šluojantys sau nuo kelio, nežinom,
kas yra amžinas įšalas ar tropinės liūtys. Geroji
Kažkieno ranka paklojo mums gyventi minkščiausią kilimą su žaliomis pievomis, mėlynais ežerais,
įaudė žydras upių gijas, tamsesnius miškų raštus,
nudažė besikeičiančiomis keturių metų laikų
spalvomis, kad visi galėtume matyti ir džiaugtis.

Pas buvusį kaimyną Mosėdyje. 1987 m.
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Jono Griciaus
gyvenimo ir kino vingiai
Jono Griciaus knyga „Vingiai“.
Atkelta iš 3 p.
Šį įvykį man teko stebėti iš „Pažangos“ rūmų
balkono. Priekyje niekas nenešė kryžiaus...
Juodomis gūniomis apdengtas ketvertas arklių
iškilminga žingine traukė vienintelį Kaune katafalką, kurio priekyje nėjo kunigas!.. Katafalkas
keliavo tarytum į nežinią, o gal tiesiai į pragarą...
Man, aštuonmečiui, pratusiam, kad kiekvienas
gyvenimo reiškinys privalo būti reglamentuotas
pagal egzistuojančias normas, atrodė, kad dabar
trenks perkūnas kaip į Čičinsko dvarą, į gelmes
nusineš ne tik tą bedievišką procesiją, bet ir visus,
kas ją mato“ (4).
„Už Uralo, žemės galo“
Panašius per ilgą gyvenimą mintyse nugludintus literatūrinius „perliukus“ norisi cituoti ir
toliau, bet pasistengsiu jais nepiktnaudžiauti, kad
neatimčiau skaitymo malonumo tiems, kurie norės patys pasmaguriauti tokios prozos delikatesų.
Ne mažiau įdomūs nuoširdžia ir jaudinančia intonacija nuspalvinti tremties į Sibirą ir gyvenimo
„už Uralo, žemės galo“ vaizdiniai. Dabar, kai iš
pačių tremtinių aprašytų vargų galima drąsiai
sudarinėti literatūrinės „sibirianos“ antologijas,
ryški vieta joje turėtų atitekti ir J. Griciaus Amarkordui. Atrodytų, ką dar iki šiol nežinomo galima
aprašyti rūsčios prozos žodžiais? Anot Vytauto
Rubavičiaus, panašių prisiminimų knygose „vyrauja faktų surašymas, standartinis skausmų,
bėdų ir netekčių aprašymas. Skaitydamas tokią
literatūrą ypač aiškiai pajunti, kad atmintis visada
veikia sykiu su kūrybine vaizduote, kad atmintis
ir vaizduotė yra du tos pačios misterijos aspektai.
Be jų – jokios paveikios literatūros, jokio paveikaus išgyvenimų išsakymo. Bendrais žodžiais
niekaip neperteiksi nei skausmo, nei nevilties, nei
patirtos prievartos, nei apreiškimo šviesos“ (5).
Panaši „apreiškimo šviesa“ spinduliuoja iš
Vlado Kalvaičio knygos „Sustiprinto režimo
barakas“, kurią jau sunku vadinti vien tremtyje
patirtų kančių prisiminimais. „Faktai fakteliai
taip pat turi tam tikrą reikšmę, – teigia V. Rubavičius, – juos lygindami būsimi tyrinėtojai gali

aptikti įvairių reikšmingų istorinių smulkmenų,
tačiau tik literatūra, atminties literatūra pajėgi
mus, skaitytojus, įtraukti į šiurpaus egzistencinio išgyvenimo properšą, šitaip plėsdama mūsų
asmeninės ir istorinės savivokos patirtį bei akiplotį, taip pat tvirtindama mūsų žmogiškosios
bendrystės saitus“.
J. Griciaus „atminties literatūroje“ randame ne
tik daug kitur neskaitytų (nes jie grynai asmeniniai)
pastebėjimų, bet ir visai netikėtų stalininės tremties
aspektų: „Rodos, keliantis per Obę kažkas pirmą
kartą pateikė hipotezę, kad dabar mus veža... į
Ameriką. Logika buvo tokia: Amerika, jau giliai
įklimpusi į karą su Japonija, paskelbė karą Vokietijai su sąlyga, kad lietuviai tremtiniai būtų nuvežti
į Ameriką... Kelionės į Ameriką idėja sklandė
ore, dauguma tikėjo, labai norėjo tikėti, kad mūsų
pagaliau laukia ne šiaip sau šviesi, bet pasakiškai
šviesi ateitis.“ Ne mažiau absurdiškai (sprendžiant
iš dabarties perspektyvų) skamba kai kurių knygoje
„Vingiai“ minimų ištremtų lenkų tikėjimas – „kad ir
kaip baigtųsi karas, Lenkija atgaus savo prieškarinį
statusą, o Lietuva būtinai priklausys Žečpospolitai“.
Beje, ta tremtiniams skirta „Amerika“ buvo
prie Laptevų jūros. Kas ištiko ten patekusiuosius, labai gerai žinome iš Dalios Grinkevičiūtės
knygos „Lietuviai prie Laptevo jūros“. Nuo tragiškos žūties šioje už poliarinio rato esančioje
„liaudies priešų“ galutinėje stotelėje J. Griciaus
šeimą išgelbėjo tėvo telegrama Justui Paleckiui
su lakonišku tekstu: „Keliaujame Lenos upe
šiaurės kryptimi nežinia kur.“ Artimiausioje
sustojimo vietoje – Aliochminske – į atvyko
NKVD pareigūnai (šios kontoros santrumpą
paprasti rusai šifruodavo taip: „Neznaju kogda
vernus domoi“ – „nežinau, kada grįšiu namo“)
ir pasakė, kad gautas įsakymas Gricių šeimą
palikti Jakutske.
Nuo Sąjūdžio laikų apie J. Paleckį pasakyta
daug piktų žodžių. Nesiimu būti šio žmogaus
advokatu, bet manau, kad pagalba myriop pasmerktiems Griciams jo nuodėmių ir nusikaltimų
lietuvių tautai naštą Paskutiniojo teismo dieną
turėtų šiek tiek sumažinti.
Pirmi žingsniai kine
„Į Kinematografijos institutą įstojau keturiasdešimt devintųjų metų rudenį, tai yra netrukus
po to, kai buvo paskelbti dar ir šiandien negeru

žodžiu minimi Centro komiteto nutarimai dėl žurnalų „Oktiabr“ ir „Zvezda“, dėl Vano Muradelio
operos „Didžioji draugystė“ ir Leonido Lukovo
filmo „Didysis gyvenimas“... Prasidėjo vadinamųjų kosmopolitų persekiojimas ir buvo oficialiai
paskelbta, kad „Rusija – dramblių gimtinė“.
Tuo postulatu abejojančius sodino į kalėjimus,
geriausiu atveju priverstinai gydė psichiatrinėse
ligoninėse... Represijos, tais metais siautėjusios
visoje šalies platybėje, žinoma, neaplenkė ir
kinematografininkų“ (6).
Dabar gali pasirodyti keista, kad būtent tokia
tiksliai, nors ir su ironija, apibūdinta atmosfera
buvo labai palanki Maskvoje kiną studijuoti
pasiryžusiems lietuviams, kuriems kitomis
sąlygomis į VGIK’ą (Visasąjunginį valstybinį
kinematografijos institutą) dėl politinių motyvų
durys būtų aklinai uždarytos. Juk kaip tik tada
į šią alma mater įstojo ką tik iš tremties grįžęs
J. Gricius, o po metų buvusio bendramokslio
(abu lankė Kauno „Aušros“ berniukų gimnaziją)
pėdomis pasekė Vytauto Didžiojo metais gimęs
smetoninės Lietuvos kapitono sūnus Vytautas
Žalakevičius. Vėliau stojusiesiems į VGIK’ą
įsigaliojo griežtas politinis filtras, bet baigiantis
penktajam dešimtmečiui, anot J. Griciaus, tuometinė LTSR kinematografijos ministrė M. Meškauskienė į Maskvą „entuziastingai siuntė visus
norinčius“. Toks entuziazmas paaiškinamas tik
tuo, kad sovietų valdžios ideologai pasibaigus
Antrajam pasauliniam karui puikiai suprato, jog
naujoje respublikoje, kurioje „prie Nemuno kitas
išaušo jau rytas“, nėra vietinių kino kūrėjų, paprasčiau kalbant, kadrų. O jie, kaip sakė svarbiausias Sovietų Sąjungos kino kritikas J. Stalinas,
lemia viską. Todėl 1948-ųjų birželį „Tiesoje“
paskelbta informacija apie Lietuvoje rengiamą
konkursą norintiesiems mokytis VGIK’e, kurio
atstovai pirmą kartą savanorius egzaminavo
mūsų Kultūros ministerijoje. „Šis institutas buvo
viena populiariausių Maskvos auštųjų mokyklų,
kur į vieną vietą pretenduodavo dešimtys norinčiųjų. Tačiau komisijos nariai žiūrėjo, kad
tarp stojančiųjų (be tarybinio kino žvaigždžių ir
aukštų partinių veikėjų vaikų, kuriems įstojimas
dažniausiai buvo garantuotas) būtų ir studentų
iš tuometinių sąjunginių respublikų. Pastarieji
dalyvaudavo atskirame konkurse“ (7). Jei ne šie
„dvigubi standartai“, sovietinės Lietuvos (ir ne
tik jos) kinas būtų visai kitoks.
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Kinas

,,Hamletas“.
G. Kozincevo „universitetai“
Kremtančiam mokslus J. Griciui likimas šyptelėjo antrą kartą: „Painiais kinematografinio
gyvenimo keliais ir klystkeliais mane tarytum
nepastebimai paėmęs už rankos vedė Andrejus
Moskvinas, žmogus, greta kurio neįmanoma buvo
būti nesąžiningam.“ A. Moskvinas buvo legendinis operatorius, į pasaulinę kino istoriją įrašytas
dėl bendradarbiavimo su Sergejumi Eizenšteinu
(„Ivanas Rūstusis“) ir Grigorijumi Kozincevu.
1956 m. G. Kozincevas drauge su A. Moskvinu
Kryme ir Jaltoje pradėjo filmuoti „Don Kichotą“, o J. Gricius buvo svarbiausias operatoriaus
pagalbininkas. „Don Kichotas“ – bene pirmasis
„Lenfilmo“ plačiaekranis filmas, o kadangi tokių
kino teatrų, kurie galėtų demonstruoti plačiaekranius filmus tais laikais nuo Kaliningrado
ligi Vladivostoko ir, kaip kadaise teigė Ilfas ir
Petrovas, „nuo Murmansko iki Nachičevanės“
buvo labai mažai, lygiagrečiai su pagrindiniu
buvo filmuojamas ir variantas normaliam, t. y.
standartiniam ekranui. Štai pastarąjį variantą
vienaip ir kitaip priderindamas antrąją kamerą
šalia pagrindinės, plačiaekranės, aš ir filmavau“
(8). Vėliau G. Kozincevas sakė, kad J. Gricių į

grupę paėmė todėl, kad jis jam atrodė panašus į
A. Moskviną, su kuriuo režisierius nuolat bendradarbiavo dar nuo nebylaus kino laikų.
Pagrindinį Don Kichoto vaidmenį kūrė garsus
aktorius Nikolajus Čerkasovas, o Sančą Pansą
puikiai įkūnijo aktorius Jurijus Tolubejevas. Šio
filmo koncepciją režisierius aiškino taip: „Įsivaizduokim XVI a. pabaigos tikrą Lamančą taip, tarsi
būtume jos bendraamžiai. Ir tada suprasim, kad
šis pasaulis mums pažįstamas; prieš mūsų akis
iškyla ne Ispanija, spindinti nuo ryškių spalvų,
juodaakių gražuolių, segidilijų garsų ir nuožmių
koridos vaizdų, o paprastas blankus pasaulis,
kurio realybę mes pažįstame, kaip pažįstame
Gogolio kūrybą“ (9). Savitai traktuotas ir pagrindinis herojus („Don Kichotas nėra beprotis,
jis geras ir teisingas“), ir kiti personažai („Don
Kichotas, Sančas Pansa ir Dulsinėja įkūnija tris
nuostabius ispanų liaudies bruožus – kilnumą,
svajingumą ir praktiškumą. O pagrindiniu žanru
režisierius pasirinko komediją: „Noriu sukurti
liaudišką komišką epopėją apie nuostabų žmogų,
atsisveikinantį su iliuzijomis, kuris su savo sulaužyta ietimi ir suvargusiu kuinu nieko nepasiekia.
Bet mes esame su juo visa širdimi, o juokiamės
iš jo pastangų atkurti socialinį teisingumą tomis
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priemonėmis, kokiomis jis disponuoja.“).
Mirus A. Moskvinui J. Gricius užėmė jo vietą
ir tapo svarbiausiu G. Kozincevo bendraautoriumi, tobulai įkūnijančiu režisieriaus mąstytojo subrandintas idėjas. Drauge jiedu sukūrė du filmus
Williamo Shakespeare’o motyvais – „Hamletą“
(1964 m.) ir „Karalių Lyrą“ (1970 m.), kuriuos
gerai įvertino net ir skeptiškai į svetimų pastatytas
savo genijaus ekranizacijas žvelgiantys britai. Šie
filmai gausioje „šekspyrianoje“ užima garbingą
vietą dar ir todėl, kad G. Kozincevas ištikimai
laikėsi principo – W. Shakespeare’as yra visada
aktualus, nes kalba apie universalius dalykus:
„Hamleto“ istorija atrodo labai sudėtinga, nes
pasakoja apie valstybių likimus ir istorinius
posūkius, bet tuo pačiu metu ši istorija paprasta,
nes kalba apie žmogų, jo orumą, neapykantą,
nužmogėjimą ir sąžinę“ (10).
Teatralai mėgsta sakyti, kad kiekviena karta privalo turėti savąjį Hamletą, kurio paveikslą galima
įvairiai interpretuoti. Štai Johannui Wolfgangui
Goethe’i Hamletas buvo „nuostabi, švari, kilni,
aukštos moralės būtybė, stokojanti jausmo galios,
neatlaikiusi naštos, kurios negalėjo nei panešti, nei
numesti“. Romantizmo klestėjimo laikais tokia
Hamleto traktuotė vokiečiams atrodė labai aktuali.
Po Antrojo pasaulinio karo šio vaidmens etalonu
laikytas britų aktoriaus Laurence’o Olivier sukurtas herojus, tapęs dar vienu „prarastosios kartos“
simboliu. Aktorius Inokentijus Smoktunovskis,
Hamletą suvaidinęs G. Kozincevo ir J. Griciaus
versijoje, ne tik perteikė sudėtingą savo personažo
esmę, bet kartu atskleidė tuo metu aktualius „atšilimo“ laikotarpio idealus. Abstraktus asmenybės
ir aplinkos konfliktas aktoriaus dėka virto gerokai
konkretesne inteligentijos ir valdžios priešprieša.
Todėl už legendinį Hamleto monologą „būti ar
nebūti?“ filme ne mažiau svarbi vadinamoji „scena
su fleita“ ir princo žodžiai: „Vadinkite mane kokiu
norite instrumentu, maigykite, kaip norite, galite
mane net sulaužyti, bet groti manimi negalima.“
Labai norint, panašių aktualių asociacijų galima rasti ir „Karaliuje Lyre“. Čia taiklia socialistinio sąstingio metafora laikytina išties breigeliška
scena, kurioje aklųjų virtinę ant bedugnės krašto
veda beprotis. J. Griciaus tobulai valdoma kamera
ir „Hamlete“, ir „Karaliuje Lyre“ puikiai vykdo
režisieriaus užmojus: „tragedijos erdvę“ pripildo
nuostabių panoramų, įspūdingų kompozicijų bei
raiškių portretų ir patvirtina, kad G. Kozincevas
buvo teisus, vieną savo apmąstymų knygą pavadinęs „Mūsų amžininkas W. Shakespeare’as“.
Režisierius mėgo kartoti: „Mums nieko nereikia
išsigalvoti. Shakespeare’as jau viską sugalvojo,
tereikia pasistengti tai suprasti“. Todėl, anot
J. Griciaus, „filme nebuvo nesvarbių scenų,
nesvarbių kadrų – kiekviena scena, kiekvienas
filmuojamas kadras buvo pats svarbiausias“.
Savo braižo ieškant
Pirmasis J. Griciaus darbas Lietuvoje taip
pat susijęs su jo mokytoju A. Moskvinu, kuris
komandiruotas į mūsų šalį filmuoti vaidybinės
dramos „Aušra prie Nemuno“ (1953 m.). Mokslų
dar nebaigęs J. Gricius čia buvo tik praktikantas:
„Nesitikėkite kūrybinio darbo, – jaunąjį kolegą
iš karto perspėjo patyręs meistras, – teks kalti
vinis, kloti bėgius, stumdyti vežimėlį, tvarkyti
įkaitusius prožektorius ir visa kita...“ Tačiau
darbas šalia tikro klasiko būsimam operatoriui
profesine prasme buvo neįkainojamas, mat „filmą
„Aušra prie Nemuno“ Andrejus Nikolajevičius
pavertė visapusišku spalvoto filmavimo eksperimentu gamybos sąlygomis... A. Moskvinas buvo
sukūręs savo teoriją, kaip subalansuoti filmuojamo objekto spalvas, atskirtom detalėm suteikus
papildomų spalvų komponentų“. Ši patirtis ir
kiek patobulintas A. Moskvino metodas vėliau
pritaikytas ir paties J. Griciaus praktikoje.

,,Paskutinė atostogų diena“.
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,,Niekas nenorėjo mirti“.

Jono Griciaus gyvenimo ir kino vingiai
Atkelta iš 17 p.
Į gimtinę („po gana užsitęsusios stažuotės“
Maskvoje) J. Gricius grįžo 1957-aisiais. Tada
Lietuvos kino studijoje atsirado visas būrys
VGIK’ą baigusių lietuvių, kurie vėliau ir sudarė
LKS branduolį („Aš buvau pats vyriausias ir turėjau daugiausia patirties“). Pirmasis savarankiškas J. Griciaus darbas Lietuvoje buvo komedija
„Kalakutai“, kurią Vytautas Mikalauskas kūrė
pagal Augustino Griciaus pjesę. „Filmavom
linksmai – visiems buvo juokinga ir darbo metu,
ir peržiūrint nufilmuotą medžiagą. O filmas taip
ir neišėjo. Mes, matyt, kažkur prasilenkėm su
žanro reikalavimais, pervertinom savo galimybes,
filmuodami nepakankamai aiškiai matėm, koks
filmas galiausiai pasieks ekraną. Tačiau kažkas
labai teisingai yra pasakęs: Mūsų klaidos – mūsų
rezervai. Žinoma, geriau būtų mažiau tokių rezervų“ (11).
J. Gricius sėkmingai bendradarbiavo su lietuvių poetinio kino tradicijų tęsėju Arūnu Žebriūnu. Novelė „Paskutinis šūvis“ (filme „Gyvieji
didvyriai“, 1960 m.) tarptautiniame Karlovy Vary
festivalyje (anuometinėje Čekoslovakijoje) nusipelnė prizo su specialia formuluote „už poetiškai
išspręstą mintį“. O „Paskutinė atostogų diena“
(1964 m.) gavo net du tarptautinius apdovanojimus: Didįjį prizą Kanuose (Prancūzija) ir „Sidabrines bures“ Lokarne (Šveicarija). Poetine kalba
čia prabilta apie tikrąsias bei tariamas gyvenimo
vertybes, labiausiai akcentuojant žmogaus vidinį
grožį. Tuo metu materializmo bacilomis dar neužsikrėtusiems lietuviams šios problemos buvo
labai aktualios. Platesnis „Paskutinės atostogų
dienos“ rezonansas už mūsų šalies ribų tik patvirtino, kad filmo problematika įdomi ir svarbi ne

tik mums. Su A. Žerbriūnu J. Gricius sėkmingai
dirbo ir vėliau („Seklio Kalio nuotykiai“, „Kelionė į rojų“).
Vieną paskui kitą J. Gricius nufilmavo ir du
skirtingus filmus apie Lietuvos pokarį – V. Žalakevičiaus šedevrą „Niekas nenorėjo mirti“ (1965 m.)
ir Raimondo Vabalo „Laiptus į dangų“ (1966 m.).
Įdomi patirtis ir didelis profesinis išbandymas
operatoriaus laukė kartu su amerikiečiais filmuojant Maurice’o Maeterlincko pjesės „Mėlynoji
paukštė“ (1976 m.) ekranizaciją, kurioje reikėjo
poetiniais vaizdais paversti rašytojo simbolisto
abstrakcijas.
Šiame rašinyje ne kartą cituotoje J. Griciaus
knygoje nėra nė kruopelytės savigyros (o pasididžiuoti tikrai būtų kuo!): „Sakoma, jei žmogus
neturi kuo girtis, jis giriasi savo mokytojais.“ Apie
mokytojus su dėkingumu ir pagarba J. Gricius
„giriasi“ dažnai, o apie savo darbą kalba kukliai:
„Buvo toks atvejis – be jokio konkretaus tikslo
peržiūrėjau visus savo filmuotus darbus iš eilės.
Po peržiūros įvyko rimtas ir gana skandalingas
pašnekesys su pačiu savimi. Buvo išsakyta daug
karčių, o kartais ir necenzūrinių žodžių, net ir
įžeidimų... Viena, ko negalėjau sau prikišti – nepamačiau „savito braižo“. Ko gero, tai ir yra pats
geriausias universalaus operatoriaus meistriškumo apibūdinimas. Nenoriu smulkiau nagrinėti
nei tų filmų visumos, nei operatoriaus darbo
juose atskirai. Visų pirma – filmą reikia žiūrėti, o
antra – žiūrovams vis tiek sunku ką nors įkalbėti,
jei pats filmas jų neįtikino.“
Kas gi tas operatorius?
„Jeigu jūs atskleisite Karelo Čapeko rinkinio
antrojo tomo aštuoniasdešimt penktą puslapį,
galėsite perskaityti: „Žmogus, kuris įvairiomis
pozomis stovi arba sėdi prie aparato, įkišęs į jį

galvą – operatorius. Jis privalo mokėti filmuoti
iš bet kokios padėties: gulėdamas kniūbsčias,
klūpėdamas, sėdėdamas specialiame vežimėlyje
arba keliamas kranu į padebesius. Įsmeigęs akis į
aparato akutę ir visam likusiam pasauliui atsukęs
nugarą, jis šūkauja, reikalaudamas, kad vienas
aktorius truputėlį pasisuktų, o kitas pasitrauktų
bent dešimt centimetrų atgal... Kupinas entuziazmo
jis susuka aštuonis šimtus įvairiausių kadrų, neturėdamas nė mažiausio supratimo apie filmo siužetą. Jo
prievolė – žavingai susukti gerai apšviestus kadrus,
o apie ką tas filmas pasakoja – tai niekai, tuštybių
tuštybė. Kadrai – tai gyvenimo prasmė!“ (12).
Geriau už literatūros klasiką operatoriaus darbo specifikos tikriausiai niekas nėra apibūdinęs.
Keista, kad apie šios profesijos meistriškumą
retai rašoma. O pabandykite įsivaizduoti filmą,
sukurtą be operatoriaus?... Tokių tiesiog nebūna.
Vasaros pabaigoje bus Nacionalinės premijos
laureato operatoriaus J. Griciaus gimtadienis.
Ilgiausių metų, Maestro!
4. Ten pat, p. 16;
5. http://literaturairmenas.lt/2013-02-15nr-3414/561-knygos/854-vytautas-rubaviciuslaukta-bet-netiketa-kancios-ir-sviesos-knyga;
6. J. Gricius „Vingiai“. Vilnius: „Vaga“, 2001,
p. 93;
7. L. Tapinas „Laiškanešys, pasiklydęs dykumoje“. Vilnius: „Alma litera“, 2008, p. 38-39;
8. J. Gricius „Vingiai“, Vilnius, „Vaga“, 2001,
p.105;
9. Григорий Козинцев, Собр. соч. в 5 т., т.1,
Ленинград, „Искусство“, 1982, p. 483;
10. А. Липков, „Шекспировский экран“,
Ленинград, „Искусство“, 1975, p. 156;
11. J. Gricius „Vingiai“. Vilnius: „Vaga“,
2001, p. 238;
12. Ten pat, p. 171-172;
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Eugenija ŽAKIENĖ

Spalvinga
festivalio
pradžia
Devynioliktąjį kartą įsisuko Pažaislio
muzikos festivalio ratas, į savo programų
erdves įtraukdamas senus bičiulius ir naujus
klausytojus. Pradžia buvo intensyvi ir įvairi
– per pirmąsias dvi savaites pamatėme tris
simfoninius orkestrus, keturis chorus, klausėmės sakralaus kūrinio, solidarizavomės su
Ukrainos žmonėmis, minėjome kompozitoriaus Richardo Strausso jubiliejų ir Norvegijos
nepriklausomybės sukaktį.
Birželio pradžioje atvėsęs oras vis labiau šilo,
primindamas apie poilsį gamtoje. Tačiau net
saulėtam sekmadieniui, viliojusiam festivalio
publiką į pajūrį, miškus ar sodus, nepavyko

„nukonkuruoti“ Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro koncerto. Kartu su dirigentu
Modestu Pitrėnu ir soliste iš Lenkijos Aga
Mikolaj (sopranas) orkestro artistai paminėjo
kompozitoriaus R. Strausso 150 metų gimimo
sukaktį. Tą vakarą skambėjo R. Strausso ir
Nikolajaus Rimskio-Korsakovo programiniai
kūriniai, demonstravę puikų simfoninio orkestro
subtilybių ir galių išmanymą, meistrišką visos
orkestro paletės panaudojimą. Tauri spalvinga
muzika, energetiškai „įkraunantis“ atlikimas,
virtuoziška ir itin muzikali solo partija – tokie
to vakaro įspūdžiai.
Šio muzikavimo Filharmonijos salėje įdėmiai

klausėsi ir dirigentas Rune Bergmannas (Norvegija), kito koncerto – skirto Norvegijos nepriklausomybės metinėms – herojus. Su juo, šiuo metu
dirbančiu vyriausiuoju KSO kviestiniu dirigentu,
orkestras pagriežė Lietuvoje dar nežinomo šiuolaikinio norvegų autoriaus Oddo Johano Overoye
opusą, scenišką ir melodingą Makso Brucho
Dvigubą koncertą smuikui ir altui (solo partijas
atliko solistai iš Norvegijos Andersas Nillsonas
ir Povilas Syrrist-Gelgota), patrauklios formos
bei spalvingų melodijų ir ritmų Antonino Dvorako Simfoniją. Dirigentas, jau įsiminęs kauniečių
klausytojams dėl ryškių klasikos interpretacijų, ir
šį vakarą orkestrui vadovavo energingai, žaismingai, gyvai, didesnį dėmesį skirdamas ne detalių
ažūrui, o stambiems kūrinių planams ir stipriems
jausmams. Kaip įprasta, klausytojams itin imponavo jo atmintinai padiriguota simfonija. Rugpjūtį
orkestro artistai su R. Bergmannu dalyvaus jo
šalyje rengiamame festivalyje „Fjord Cadenza“,
kur pagros naujausią O. J. Overoye, šių metų festivalio kompozitoriaus, kūrinį. Manyčiau, karštas
gimtojo miesto publikos palaikymas jiems buvo
puiki emocinė paskata.
Luko Geniušo rečitalis pateisino pačius subtiliausius lūkesčius. Grojant šiam pianistui jau dera
azartas ir neįtikėtina technika, stilingumas ir skambesio aristokratiškumas. Vartodamas gana taupias
scenines priemones, jis visgi priverčia klausytojus
paklusti ir nė sekundei nepaleidžia jų dėmesio.
Atliktos sonatos pasirinktos turbūt dar ir dėl to, kad
muzikine kalba ir vaizdais „netelpa“ savo laike.
Tam tikri muzikiniai tiltai tarsi jungia Johanneso
Brahmso, Ludwigo van Beethoveno ir Sergejaus
Prokofjevo Sonatas su vėlesnės kompozicinės
kartos melodiniais, ritminiais ar harmoniniais atradimais. O gal visa tai – paties L. Geniušo išgrynintas
braižas, vien jam būdinga intonacija papasakotos
muzikinės istorijos...

Baltijos gitarų kvartetas.
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Spalvinga
festivalio
pradžia
Atkelta iš 19 p.
Labai originalią nišą užėmė birželio 14 d. koncertas. Kompozitorės Zitos Bružaitės kantorijos „Lumen
Fidei“ atlikimas buvo skirtas Gedulo ir vilties dienai
paminėti, bet drauge atstovavo sakraliosios muzikos
tradicijai ir šiuolaikinei lietuvių kompozitorių kūrybai.
Kita vertus, jo partitūroje ryškėjo džiazo improvizacijos bei elektroninės muzikos elementai. Autorės
kūrinių įvairovėje šis itin brangus savo šviesa, tyrumu
ir harmoningumu. Beje, pernai kantorija įvertinta Lietuvos kompozitorių Metų konkurso premija chorinės
muzikos kategorijoje. Sveikindama autorę sulaukus
neabejotinos kūrybinės sėkmės, paprašiau papasakoti
kantorijos sukūrimo istoriją.
Z. Bružaitė: „Pamenu, kaip stipriai norėjau
parašyti sakralų kūrinį – nebūtinai bažnytinį, liturginį, bet sakralaus turinio. Įsivaizdavau jį didelės
apimties, rinkau žodžius, mintis, idėjas. Netyčia vis
sugrįždavau į man mielus viduramžius, rėmiausi
Hildegardos von Bingen giesmių tekstais, prie kurių
bandžiau pridėti Jono Pauliaus II ir šv. Augustino
mintis... Buvau prisižadėjusi, kad sukursiu šį opusą
ne pagal užsakymą, o tarsi sau – „į stalčių“; tokį
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Pasirodo Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras.
darbą norėjosi atlikti ramiai, be tikslių terminų –
kada noriu, kokį noriu, kaip noriu. Tačiau pernai
rudenį susitikau festivalio „Pax et Bonum“ rengėją
Viliją Vyšniauskienę, ieškojusią lietuviško kūrinio,
kuri mane „sugundė“ leidusi laisvai pasirinkti bet
kokios sudėties orkestrą ir atlikėjus. Kibau į darbą,
atsisakiau šalutinių atramų, ir opusas virto kantorija – kantatos ir oratorijos sinteze, besiremiančia
dainavimo ir maldos momentais. Premjera vyko
pernai rudenį Vilniaus Bernardinų bažnyčioje,
dabar ją įvertino Pažaislio festivalio klausytojai, o
dar kitą dieną kantorija pradėjo Tytuvėnų muzikos
festivalį. Kūrinys reikalauja tam tikros erdvės – aš
jį įsivaizduoju skambantį tik bažnyčioje; tačiau
jis yra pasaulietiškas. Jam atlikti sutelktas tikras
„žvaigždynas“: dainininkai Mindaugas Zimkus,
Piotras Olechas (Lenkija), Liudas Mikalauskas,
saksofonininkas Petras Vyšniauskas, perkusininkas
Arkadijus Gotesmanas, „Jaunos muzikos“ choras
(vadovas Vaclovas Augustinas), vargonininkė Agnė
Petruškevičiūtė, varinių pučiamųjų ansamblis (vadovas Egidijus Miknius), elektronika. Beje, įdomus
sutapimas dėl kantorijos pavadinimo. Kurdama ją
rėmiausi Jono Pauliaus II tikėjimo šviesos kupinu

Aga Mikolaj (Lenkija) ir Modestas Pitrėnas.

pamokslu apie mūsų žemę, pasakytu jam viešint
Lietuvoje. Pavadinimas „Lumen Fidei“ atėjo jau
baigiant darbą, o dar po kurio laiko sužinojau, kad
taip pat vadinosi pirmoji naujojo Popiežiaus enciklika... Manau, žmogus negali gyventi be tikėjimo,
jo šviesa skleidžiasi įvairiausiais parametrais – ar tai
būtų tarpusavio santykiai, mūsų planetos išsaugojimas, karai ar dar kas nors kita. Tikėjimas leidžia
mums eiti pirmyn, augti, tobulėti, jis apšviečia nuo
smulkiausios buitinės veiklos iki globalios sferos.
– O kaip vertini lietuviškos muzikos skambėjimą
vasaros programose?
– Pavarčius festivalių bukletus, matytum, kad šiuolaikinė lietuvių muzika skamba ir dideliuose projektuose, ir
kamerinėje erdvėje. Manau, nėra nei vieno festivalio ar
muzikinio reiškinio, kuris nebūtų maitinamas nacionalinės muzikos produktais. Todėl aktualios muzikos festivaliai („Gaida“ ar „Iš arti“) jau ne vieninteliai forumai,
siūlantys šiuolaikinius lietuvių opusus. Tarkim, pernai
Vilniaus džiazo festivalyje vyko Osvaldo Balakausko
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kūrinio premjera, šiųmetis Vilniaus festivalis pristatė
Gintaro Sodeikos darbą. Šis pastebėjimo ženklas viltingai
byloja apie tolesnį kūrinių gyvavimą. Kita vertus, lietuviškoji muzika išspinduliuojama ir į užsienio šalis, vyksta
kultūriniai mainai ir muzikinė bičiulystė, maitinsianti
ateities festivalius.“
Pažaislio festivalio pradžia džiugino ir solinėmis
bei kamerinių ansamblių parengtomis programomis. Viena tokių skambėjo Zapyškio Šv. Jono
Krikštytojo bažnytėlėje. Kalbamės su Baltijos gitarų
kvarteto, švenčiančio veiklos dešimtmetį, nariu
Sergejumi Krinicinu.
– Festivalio klausytojams negrojote jau kelerius metus. Kas slypi už jūsų naujos kompaktinės
plokštelės pavadinimo „Tradicion nuevo“? Tai
nauja tradicija, tradiciškumas naujai arba sena ir
nauja kartu?..
Zapyškio bažnyčioje skambėjusio koncerto pagrindą sudarė kūriniai iš kompaktinės plokštelės,
išleistos prieš pat Kalėdas, kuria siekėme naujai
pristatyti tradicinę muziką gitaroms. Joje įrašyta
neįprasta, dažnai su tango prieskoniu, kelis stilius
sintezuojanti muzika. Tai kanadiečio Patricko
Rouxo opusas, Alfredo Šnitkės siuita, autorinės
kvarteto nario Kriso Ruebenso kompozicijos.
Siekdami išsiskirti iš kitų panašių ansamblių, daug
metų ieškome savo repertuaro. Tad ir ši programa
ypatinga, didžioji jos dalis jokio kito kvarteto
neatliekama, kai kurie kūriniai yra originalūs, kiti
aranžuoti mūsų sudėčiai. O koncertą pradėjome
neseniai „įveiktu“ itin sudėtingu serbų gitaristo ir
kompozitoriaus Dušano Bogdanovičiaus kūriniu,
Balkanų šalių ritmus ir melodijas įnoringai jungiančiu su džiazu.
– Kokį laiką dabar gyvena kvartetas?
– Šie metai mums jubiliejiniai; pirmą koncertą
Šilutės kultūros centre sugrojome prieš dešimtį
metų, 2004 m. gegužės 1 d., tad šią datą laikome
ansamblio gimimo diena. Dabar jau turime patirties,
aplankėme daugybę šalių, susitikome su įdomiais
menininkais, puikiais gitaristais. Tačiau nesijaučiame
esą „grandai“, mus džiugina nauji iššūkiai, nuolat siekiame muzikinių atradimų. Mūsų muzikiniai interesai gana
skirtingi, tarkim, K. Ruebensas – unikalus muzikantas, multiinstrumentininkas, džiazo improvizatorius
ir kompozitorius, Zigmas Čepulėnas domisi flamenko stilistika ir kuria puikias aranžuotes. Kiekvienas
į kvartetą atsinešame išsvajotų idėjų ir drauge jas
realizuojame. Visų nuomonės gerbiamos, esame sutarę išbandyti pačius keisčiausius sumanymus – juk
publikos reakcija parodo, kas buvo tikra, o kur slypi

Ukrainiečių choro ,,Cantemus“ koncertas
arkikatedroje.

nesėkmė. Mums patinka „gyvas“ muzikavimas, dėl
to solo intarpuose improvizuojame. Kiekvienas
gali būti lyderis, į kurio mintis kiti turi reaguoti
žaibiškai, įdomiai, intelektualiai. Man labai patinka
sąvoka „kvarteto solistas“. Esame keturių solistų
sąjunga, turime keturis meno vadovus (šypsosi).
– Kokie artimiausi ansamblio planai?
– Visų pirma laukia simpoziumas Vokietijoje
(Iserlohne), kur susirenka didžiausi gitaros en-
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tuziastai iš viso pasaulio; savo sukakties proga
grosime bendrą koncertą su virtuozu Jorge’u
Caballero (Peru / JAV). Spalį laukia dešimtmečio
turas po Lietuvą su draugais – dainininkais Rita
Novikaite ir Edmundu Seiliumi, multiinstrumentininku Sauliumi Petreikiu, kontrabosininku
Vyčiu Nevinsku, flamenko šokėja ir muzikologu
Viktoru Gerulaičiu. Be to, planuojame koncertus
Belgijoje ir Kinijoje.

Skamba Zitos Bružaitės ,,Lumen fidei“.
Ramūno GUIGOS nuotraukos
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Edgaras SINKEVIČIUS

Žvilgsnis į birželio renginius
***
Birželio 3-iąją Kauno pilyje atidaryta dailininko Virginijaus Kašinsko personalinė tapybos
paroda lietuvių mitologijos tematika „Saulės
takas“.
V. Kašinskas – tapytojas, savo darbus neretai
glaudžiai siejantis su senąja lietuvių kultūra. Paveiksluose menininkas siekia atskleisti tiek materialiojo, tiek dvasinio pasaulio elementus ir sujungti
juos į harmoningą visumą. Savo tapybos cikluose jis
remiasi tiek realistiniu, tiek siurrealistiniu, ekspresionistiniu bei abstrakcionistiniu vaizdavimo metodu.
Kūryboje aptiktume ir etnografijos, filosofijos
elementų. Pirmieji jo darbai buvo skirti gimtajai
Žemaitijai. Šio krašto reikšmė atsispindi ir vėlesnėje
kūryboje. Naujausią paveikslų ciklą „Saulės takas“
V. Kašinskas tapė pastaruosius dvejus metus.
Jo darbuose susipina du motyvai – šventieji

akmenys, kurių stebuklingomis galiomis tikėjo
senovės lietuviai, bei ugnies, šviesos motyvai, susieti su Rasų švente. Tirštais potėpiais nutapytuose
kūriniuose kontrastuoja šiltas ir šaltas koloritai.
Dailininkas šias priešybes ypač ryškiai akcentuoja
šventųjų akmenų paveiksluose – juos nutapė suliedamas šaltą akmens prigimtį simbolizuojančias
spalvas su atspindinčiomis jo mitinę, magiškąją
galią. Neretai akmenų „portretuose“ galime įžvelgti
ir žmogiškų veido bruožų. Tai ne autoriaus išmonė –
kai kurie akmenys Lietuvoje tikrai apipinti legendomis, kaip, pavyzdžiui, Žemaitijoje kunigaikščio
Vykinto akmuo.
Šalia žemiškojo rodomas ir paslaptingasis ugnies
elementas, su kuriuo visuomet asocijavosi Rasų
šventė. Dailininkas pabrėžė, jog vienas iš tradicinių
žaidimų buvo šokinėjimas per liepsnojantį laužą.
Šiuose paveiksluose vyrauja laipsniškas spalvų
mainymasis, sukeliantis pojūtį, jog vaizdinys švyti,
žaižaruoja, kad iš tikrųjų spinduliuoja šiluma. Gilin-

,,Saulės aura“.
***
Birželio 10 d. Kauno miesto savivaldybės Vinco
Kudirkos viešosios bibliotekos mažojoje salėje
buvo pristatyta knyga „Rūta Staliliūnaitė. Aš esu
Barbora“. Renginyje dalyvavo knygos sudarytojas
žurnalistas ir rašytojas Svajūnas Sabaliauskas, gera
aktorės bičiulė ir kolegė Regina Varnaitė, dainininkė
Nijolė Tallat-Kelpšaitė, Seimo narė Rasa Juknevičienė
bei gausus būrys įvairaus amžiaus kauniečių.
Ši knyga – iškilios lietuvių teatro bei kino aktorės
R. Staliliūnaitės gyvenimo ir veiklos atminimas.
Per savo karjerą aktorė sukūrė daugiau nei 60 vaid
menų teatre ir kine, pelnė gausybę įvairių kultūros
apdovanojimų, tarp jų Nacionalinę kultūros ir meno
premiją (2008 m.) bei Auksinį scenos kryžių už
viso gyvenimo nuopelnus (2011 m.). Ryškiausias
ir žinomiausias R. Staliliūnaitės vaidmuo – Barbora
Radvilaitė to paties pavadinimo Juozo Grušo pjesėje, pastatytoje 1972 m. Ši neretai dviprasmiškai
vertinama asmenybė 2011 m. iškeliavo Amžinybėn
pralaimėjusi kovą su liga.
S. Sabaliauskas, pažinojęs R. Staliliūnaitę ir
nemažai su ja bendravęs, įkvėpimą sudaryti atsimi-

Knygos sudarytojas Svajūnas Sabaliauskas.
Autoriaus nuotrauka

damasis į senovės lietuvių pasaulėžiūrą, tradicijas
bei papročius, dailininkas paveiksluose įamžina
kai ką savo, artimo ir pažįstamo, tarytum mūsų
praeities aidą.
Kurdamas paveikslus V. Kašinskas stengėsi
perteikti lietuvių mitologijos mistiškumą. Perfrazuodami vieną iš Winstono Churchillio pasisakymų,
galime teigti, jog svarbiausia išsaugoti savo tautos
savastį, istoriją, kultūrą, nes be šių dalykų neverta
už savo tautą net kariauti. Tapyboje fiksuodamas
lietuvių mitologijos motyvus, dailininkas siekė
iškelti primirštos praeities fragmentus ir perduoti
juos ateities kartoms. Jis pabrėžė, jog mitinė lietuvių
sąmonė vis dar gyva. Kaip įrodymą pateikė keletą
moderniųjų laikų sąsajų su lietuviškąja mitologija,
pavyzdžiui, idėją, jog šventosios pagonių giraitės
tebeegzistuoja draustinių ir rezervatų pavidalu.
Menininkas išreiškė optimizmą, jog senoji lietuvių
pasaulėžiūra išliks. „Tauta nieko nepamiršta“, –
kalbėjo V. Kašinskas.

,,Vaisingumo akmuo“.
nimų knygą gavo per sapną. Jis kalbino apie
50 įvairių aktorę pažinojusių žmonių – nuo giminaičių
iki kolegų. Pasakojimai, atsiminimai sugulė į daugiau
kaip 400 puslapių, kuriuos paįvairina fotografijos iš
aktorės gyvenimo. Tiesa, nemažai kalbintųjų buvo ne
tik iš Kauno valstybinio dramos teatro, kuriame
R. Staliliūnaitė praleido visą keturis dešimtmečius
(1963-1993) trukusią karjerą. S. Sabaliauskas teigė, jog
taip siekė išryškinti kitokį požiūrį į teatralės gyvenimą
ir veiklą. Kartu parodomas jos dvilypumas – scenoje
buvusi karaliene Barbora, kitoje aplinkoje globodavo kates ir nesivaržydama melždavo karves.
Prie knygos pridėta kompaktinė plokštelė, kurioje
galima išgirsti aktorės skaitomos poezijos įrašų.
Leidinys atskleidžia tik dalį aktorės gyvenimo –
sudarytojas prisipažino, jog po dešimtmečio tikisi
parašyti savotišką tęsinį – tada jam bus prieinami
šiuo metu archyvuose saugomi aktorės dienoraščiai
ir asmeniniai laiškai.
Pristatymas baigėsi neformalia diskusija, kurios
metu susirinkusieji dalijosi prisiminimais. Visų
atmintyje R. Staliliūnaitė išliko kaip nepaprastai
ryški, energinga ir jausminga asmenybė, palikusi
gilų pėdsaką Lietuvos teatro istorijoje.
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***
Birželio 11-ają Kauno fotografijos galerijoje
vyko Gintaro Zinkevičiaus fotografijų parodos
„Kareivio dienoraštis“ bei to paties pavadinimo
albumo pristatymas. Parodoje, be autoriaus, dalyvavo fotografijos kritikė Agnė Narušytė bei istorikas
Ramūnas Trimakas.
G. Zinkevičius nuotraukas parodai surinko iš tų
laikų, kai tarnavo Sovietų Sąjungos kariuomenėje.
Tarp kareivių buvo plačiai paplitusi mada fiksuoti
gyvenimą armijoje ir kurti vadinamuosius „dembelinius“ albumus, kurie tapo savotiška Art Brut
(brutalaus meno) forma. Juose fiksuojama kareivių
gyvenimo kasdienybė neretai būdavo išaukštinama,
herojizuojama, kaip diktavo to laikotarpio standartai. Paroda pirmą kartą dienos šviesą išvydo
1988 m., tačiau neatitiko tuo metu prasidėjusio
tautinio atgimimo dvasios. Ypač priešiškų reakcijų
ji sulaukė iš neformalių judėjimų – Kauno pankai
ekspoziciją buvo sunaikinę, nes ją suprato kaip sovietinės armijos garbinimą. Parodos autorius teigia,
jog fotografavo ne tam, kad išaukštintų Raudonąją
armiją, bet kad parodytų už fasado slypėjusią beprasmybę, tuštumą ir apatiją.
A. Narušytė, prisidėjusi prie fotografijų parodos
transformacijos į albumą, akcentavo būtent šį darbų
aspektą. „Čia to laikotarpio patosas sumišęs su au-

***
Birželio 12-ąją Kauno apskrities viešojoje
bibliotekoje fotografas Leonardas Surgaila
pristatė savo fotografijų parodą „Niekieno
žemė“.
Menininkas, nuo 1996-ųjų gyvenantis Jungtinėse Amerikos Valstijose, nuotraukose įamžino

toriaus mėgstama ironija“, – teigė ji. Fotografijos
nebando prikelti iš užmaršties senų, nostalgija
dvelkiančių prisiminimų. Priešingai – A. Narušytė „Kareivio dienoraštį“ vadina nostalgijos
priešnuodžiu. Nuotraukos kuria atminties objektą,
bet pačiam veiksmui išlieka svetimos. Iš jų žvelgia
linksmi, besišypsantys vaikinai, kurių akys nieko
nesako. Dauguma jų slepia žiaurią vidinę sovietinės armijos hierarchiją – „dedovščiną“. Kritikės
įsitikinimu, armijoje jaunuoliai kurdavo paralelią
tikrovę, kurią vėliau ir sudėdavo į „dembelinius“
albumėlius. Tačiau ši dirbtinė realybė buvo tik fasadas, neakcentavęs armijoje vyravusio žiaurumo,
beprasmiškumo ir absurdiškumo. Tai, geriausiu
atveju, pasireikšdavo tik karikatūromis albumuose.
Tikroji armijos realybė likdavo kareivio mintyse.
Šį aspektą parodos atidarymo metu aptarė istorikas R. Trimakas. Jo teigimu, tikrosios kareivių

Karaliaučiaus (dabar – Kaliningrado) srities
realijas byrant Sovietų Sąjungai 1988-1991 m.
Daugiausia fiksavo regiono architektūrą. Autoriaus teigimu, ši teritorija, per šimtmečius ėjusi
iš rankų į rankas, galų gale tapo lyg ir niekam
nepriklausančia žeme. Po Antrojo pasaulinio
karo čia įsigalėjo sovietinė tvarka, siekusi griauti
viską, kas buvo sukurta prieš tai Karaliaučių
valdžiusių vokiečių.
Sudeginti, kulkų suvarpyti, išgriauti, apleisti
pastatai, gyvenamieji namai aptrupėjusiomis sienomis, išlaužtomis langinėmis ir nuo stogų byrančiu šiferiu, tuščias ir vienišas bažnyčios bokštas
plyname lauke – taip Karaliaučiaus sritis atrodė
devintojo dešimtmečio pabaigoje. L. Surgaila
susirinkusiesiems pasakojo apie Karaliaučiaus
tvirtovę, kurios sovietų kariškiai net du kartus
nesugebėjo susprogdinti, pabrėždamas, jog tai
byloja apie kitados buvusią šio regiono galią.
Portretų parodoje – nedaug. Keli jų atspindi eilinių žmonių kasdienybę. Gal net primena XVIIXVIII a. italų tapytojų romantiškai pavaizduotus
kaimiečius tarp antikos laikus menančių griuvėsių. Kontrastas ryškus – žmonės „nelimpa“ prie
architektūros. Veiduose atsispindi nepalaužtas,
tvirtas Karaliaučiaus srities gyventojų charakteris, o akyse galima įžvelgti spinduliuojančią
geresnės ateities viltį.
Parodoje eksponuojami ne visi L. Surgailos

patirtys stipriai įsirėždavo į jų psichiką ir mąstyseną. Istorikas plačiau pasakojo ir su susirinkusiais
diskutavo apie Raudonosios armijos vidaus realybę
bei tai, koks buvo šios galios institucijos palikimas
posovietinėje erdvėje. Parodoje eksponuojamas
fotografijas jis sugretino su garsiuoju Balio Sruogos
romanu „Dievų miškas“, teigdamas, jog tai tarsi
minėtosios knygos tęsinys, vizuali jo forma. „Tai
savotiškas psichoterapijos seansas“, – sakė R. Trimakas, turėdamas omenyje žiaurias ir neretai visam
gyvenimui traumuojančias sovietų kariuomenės
„mokyklos“ pamokas.
G. Zinkevičiaus paroda „Kareivio dienoraštis“
atspindi prievole pašaukto tarnauti į svetimą armiją
jaunuolio tikrovę. Ne jo sukurtąją, ne tą idealizuotą,
išaukštintą „didžiosios tėvynės armijos“ iliuziją, bet
realų, paprastą kareivio gyvenimą, kai, autoriaus
teigimu, „kartais nevykdavo nieko, ničnieko“.

darbai. Didelę dalį fotografijų jis buvo priverstas
palikti JAV dėl paprasčiausių transportavimo sunkumų. Šiuo metu autorius viliasi išleisti savo darbų
albumą, o vėliau galbūt sukurti dokumentinį filmą,
nes turi beveik 18 valandų filmuotos medžiagos.
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Susitikimas
jurtoje
Gedulo ir vilties dieną Rumšiškių buities muziejuje prie jurtos tradiciškai susirinko lietuviai
ir jakutai, susibičiuliavę tolimoje Sibiro tremtyje.
Nemažai jakutų bilietui į Lietuvą surinko visas
savo santaupas, kai kuriems pagelbėjo vaikai.
Jau ne visi iš jų būrio tiesiogiai susiję su lietuvių
tremtiniais, nemaža dalis šalį pažįsta iš giminaičių, draugų lūpų. Viena jų – dailininkė, pamilusi
Lietuvą iš sunkios lemties draugų pasakojimų.
Aleksandra Samsonovna Bočkariova Inoketjeva Suraldima – harmoniją spinduliuojanti
asmenybė. Gimė ir užaugo nuo didmiesčių nutolusiame Jakutijos kaime, o baigusi mokyklą ėmė
dirbti melžėja. Labai domėjosi sportu, išbandė
įvairiausias šakas, bet ypač traukė ekstremalios –
išmoko gulėti ant stiklo šukių.
Tačiau būsimos dailininkės dėmesį prikaustė
giminės šaknys: archyve praleistos dienos jai
atskleidė įdomią šeimos genealogiją, kuri nuvedė iki šlovingų Jakutijos herojų. Gali būti, kad
domėjimasis šeimos praeitimi, etnologija buvo
lemtingas einant dailės link. Dirbdama archeologijos muziejuje A. Bočkariova gilinosi į žmonijos
istoriją, tai vėliau ėmė vaizduoti savo kūryboje.
Taigi menininkės paveiksluose susipina tradicinis
realizmas, filosofinis simbolizmas ir šiuolaikinė
etnografija. „Man labai svarbūs mūsų tautos papročiai, stengiuosi juos kuo tiksliau pavaizduoti ir
taip išsaugoti, be to, ir kitiems parodyti“, – teigia
dailininkė.
– Esate įdomaus likimo menininkė, nes, regis,
pradžioje ėjote kita linkme. Tačiau ne veltui sakoma, kad kelių – toli gražu ne vienas, tereikia
įsiklausyti į širdį ir pasirinkti.
– Taip, pradžioje mano gyvenimas klostėsi
įprasta Jakutijos kaimo vaga, atrodė, ir aš nueisiu
tėvų, kolūkiečių, pėdomis. Kad ir kaip ten būtų,
esu laiminga, kad gimiau Jakutijoje, kur tokia
graži gamta, upės slėniai, kalnai.
Taigi gūdžiame kaime augau daugiavaikėje šeimoje, anksti pradėjau dirbti. Buvo toks komjaunimo
planas: mokykla – proletariška patirtis – mokslas.
Pradėjau dirbti melžėja. Beje, man patiko tie
naminiai gyvuliai, todėl nebuvo sunku, netgi pri-

melždavau daugiausia. Kai galėjau stoti į aukštąją
mokyklą, nuvežiau dokumentus į Jakutsko universiteto Sporto fakultetą, tačiau po kelių dienų
dokumentus atsiėmiau.
Pajutau, kad troškimas piešti, perteikti aplink
mane tvyrantį grožį stipresnis. Įstojau į dailės
mokyklą. Puikiai ją baigusi, mokslus tęsiau
Vladivostoko dailės institute. Man labai pasisekė, sutikau puikių mokytojų, kurie pabrėžė, kad
dailininkas – ne mokantis piešti, maišyti ir tepti
dažus pagal tam tikras taisykles, tai – ir filosofas,
ir istorikas, ir psichologas, ir anatomas. Jis turi
būti itin plataus akiračio, jautri asmenybė, gebanti
girdėti tiek save, tiek aplinkinius, perduoti ne vien
vaizdą, bet ir išgyvenimą, būseną, mintį.
– Išties jūsų kūrinių skalė labai plati: nuo
realizmo iki simbolizmo.
– Taip, mano darbai įvairūs – viskas priklauso,
kokių dvasinių išgyvenimų inspiruota juos kūriau,
ką norėjau pasakyti. Kai, tarkim, gamtoje piešiu
etiudus, stengiuosi perteikti tos dienos nuotaiką,
vėjo judesį, debesų kryptį, lietaus ošimą, šviesą
ir šešėlius, rudens, pavasario, vasaros spalvas.
– Bet ilgiausiai trunka atšiauri žiema, tuo metu
gamtoje nepapieši.
– Taip, žiemą sudėtingiau. Tačiau jei lauke
yra 20 ar 30 laipsnių šalčio, aš dar piešiu lauke,
mums tai nėra labai šalta. Kartais taip įsijaučiu,
kad nejaučiu žvarbos ir prarandu laiko pojūtį, taip
kartą vos nenušalau kojų.
– 30 laipsnių šalčio, ir jūs piešiate gamtoje?
Tai kada yra per šalta?
– Kai 50, 60 laipsnių žemiau nulio. Tuomet
gamtoje nepapieši.
– Man regis, toks speigas jau sukausto ir mintis, nors, kita vertus, gal kaip tik jas išgrynina.
Gal tuomet, kai tvyro toks šaltis ir akinamai balta
erdvė, atsiveria simbolizmo pasaulis.
– Galbūt tuomet „įsijungia“ vaizduotė. Buvau
M. K. Čiurlionio muziejuje Kaune, labai norėjau
pamatyti šio dailininko kūrinių originalus, nes
albumą anglų kalba jau esu senai įsigijusi, man
M. K. Čiurlionis pažįstamas. Tačiau muziejuje
patyriau nepaprastų išgyvenimų, tarsi vėl jį iš
naujo atradau. Šio kūrėjo simbolizmas man labai
artimas.
– O koks jums pasirodė Kaunas?
– O, labai mielas miestas, čia – puikus oras,
lengva kvėpuoti. Kaunas man primena Italiją,

gal dėl architektūros, bet ir šiaip turi kažkokių
sąsajų. Nuostabus senamiestis, akmenimis grįstos
gatvės, kurios mums, jakutams, neįprastos. Mūsų
senamiesčio gatvės – iš medžio, nes dėl įšalo
žemė juda ir akmenys susmegtų.
Apskritai čia sutikau daug gerų žmonių. Niekaip
negaliu pamiršti Rumšiškių buities muziejuje matytos lietuvės moters, buvusios tremtinės, šviesiu,
saulėtu veidu. Man ji priminė ir mūsų krašto ilgaamžes senoles, prikaupusias išminties ir šamaniškos
patirties. Taigi nors mūsų kraštai ir labai skiriasi,
svarbiausi dalykai panašūs, kaip ta senolė ar savo
simbolizmu artimas M. K. Čiurlionis.
– Rumšiškių buities muziejuje buvo surengta
ir jūsų kūrinių paroda.
– Ji veikė vagone, tokiame pat, kokiais į Sibirą
buvo vežami ir lietuviai, ir jakutai: juose nemažai žmonių mirė nuo oro stygiaus, ligų, bado.
Norėjau, kad mano tapybos darbai bylotų apie
jūsų ir mūsų – regis, skirtingų tautų su savitais
papročiais – bendrus likimus.
– Ar Jakutske gyvenate ir dirbate kaip laisvoji
menininkė?
– Taip, kuriu, rengiu parodas, parduodu savo
darbus, tapau pagal užsakymus, nes pas mus šiuo
metu profesionalaus dailininko sukurti portretai
gana populiarūs. Prieš juos tapydama išklausau
giminės istoriją, kurią stengiuosi kaip nors atspindėti ir paveiksle.
Apskritai Jakutijoje šiuo metu tikras etnografijos
renesansas, itin domimasi ornamentų simbolika, nors
ji, tarkim, iš mūsų sidabro juvelyrikos niekada nebuvo
dingusi. Jakutės ne tik puošiasi – atidžiai įsižiūrėjus
galima sužinoti pasidabinusios moters viltis, lūkesčius,
baimes, nes kiekvienas papuošalas perteikia informaciją. Beje, mes labiau vertiname ne aukso, bet sidabro
dirbinius. Tai švarus, taurus metalas, jo yra Jakutijoje.
Sidabras šiek tiek primena sniego tviskėjimą, ilgą
žiemą – metą, kai siuvame, siuvinėjame, kuriame
papuošalus. Beje, Rumšiškių buities muziejuje mačiau, kad jūsiškiai augaliniai motyvai susišaukia su
mūsų ornamentais. Na štai, dar vienas panašumas.
Išties man čia labai patiko – šilti, draugiški žmonės,
perėję sunkius tremties, šalčio ir bado išbandymus,
išsaugojo širdyse gerumą. Tačiau šiomis dienomis
svarbu, kad žmonės išlaikytų ir kitus – prabangaus
gyvenimo, šlovės, pinigų – išbandymus, jie taip pat
atskleidžia mūsų veidą.
Kalbėjosi Enrika STRIOGAITĖ
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Vietoj buvusio
baro – nauja
parodų salė
Birželio 13 d., penktadienį, Lapių seniūnijoje,
buvusiose LNK televizijos baro patalpose, dabar priklausančiose Ramučių kultūros centrui, pradėjo veikti
moderni parodų salė. Ją įkūrė Ramučių kultūros centras,
padedamas Lapių seniūnijos. Ramučių kultūros centro
renginių organizatorius Aurelijus Stunžėnas pasakojo,
kad idėja įrengti parodų salę kilo prieš metus. „Akis badė
erdvus apleistas buvusios LNK televizijos studijos baras.
Ramučių kultūros centro direktorės Violetos Armolaitienės ir Lapių seniūno Rimanto Stankaus pastangomis
šiandien jau galime džiaugtis nauja parodų sale. Išgriovus
baro įrangą ir suremontavus patalpą, sumontuota patogi
paveikslų eksponavimo sistema. Nors paroda atidaryta
penktadienį, tryliktą dieną, nesame prietaringi, tikimės
sėkmingai plėtoti veiklą. Suprantame, kad Lapės – ato-

Lapių parodų salė.
kus užkampis, bet viliamės, kad parodų lankytojų visgi
netrūks.“
Pirmoji ekspozicija – Arvydo Palevičiaus tapybos
darbai „Sustojusio laiko karuselė“ – į Lapes, kiek
papildyta naujais paveikslais, atkeliavo iš Kauno
menininkų namų. Joje A. Palevičius atsiskleidžia kiek
kitu kampu. Anksčiau tarsi slėpdamasis už abstrakcijos, spalvinių ieškojimų, šį kartą dailininkas, sakytum,
nusimeta kaukę, o gal išdrįsta „kalbėti“ apie ilgesį,
praradimus, apie tai, kas neduoda ramybės – praėjusį
laiką ir nuojautas. Seni langai, durys, užraktai – į praeitį durys jau užrakintos, į ateitį – taip pat.
„Šie kūriniai – duoklė nepastebimai dingstančios
tikrovės elementams, kurių materialėjanti visuomenė nusikrato kaip piktšašių, – teigia menininkas. –

Jaunieji Europos rašytojai
kviečiami „prabilti“ kiniškai
ES atstovybė Kinijoje kartu su
Europos šalių ambasadomis bei Kinijoje įsikūrusia literatūros organizacija
„Bookworm“ skelbia trumposios prozos
konkursą „Flash Europa 28“ jaunie
siems Europos Sąjungos rašytojams.
Visų 28-ių šalių piliečiai, kuriems ne
daugiau 28-erių metų, yra kviečiami
teikti savo kūrinius iki 500 žodžių, iš kurių bus išrinkti
penki nugalėtojai – jų prozos vertimai 28 savaites bus
transliuojami įvairiais kinų socialinės žiniasklaidos
kanalais.
„Flash Europa 28“ – tai itin trumpos prozos (flash
fiction) konkursas, kviečiantis jaunus rašančiuosius
prisistatyti kinų auditorijai. Projektu siekiama atkreipti
dėmesį į visuomenę vis labiau veikiantį bendravimą
trumposiomis formomis: tekstinėmis žinutėmis, žodžių
santrumpomis virtualioje erdvėje. Taip pat kviečiama
prisiminti Azijos literatūros pavyzdžius – haiku, chengyu.
„Šiandien itin trumpos prozos kūriniai pritraukia
daugybę žmonių dėl to, kad mūsų laikas yra greičiau
novelių ir trumpų istorijų, o ne Tolstojaus apsakymų
amžius“, – dar kovo mėnesį Pekine vykusiame „Bookworm“ literatūros festivalyje teigė šiuolaikinės kinų
literatūros autorius Yan Lianke, pernai nominuotas
tarptautinei „Man Booker“ literatūros premijai.
Kinijoje itin trumpos prozos – flash fiction – žanras
populiarėja labai sparčiai. Y. Lianke net juokauja, kad
trumpa proza yra puikus pasirinkimas tiems, kurie naktį
turi dirbti, o jaučiasi pavargę – „...tai tarsi geras puodelis
kavos“. „Tokio pobūdžio kūriniai yra artimi ne vien
Azijos, bet ir Amerikos bei Europos šalių gyvento-
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jams“, – pabrėžia Tarptautinių kultūros
programų centro Literatūros sklaidos
skyriaus vadovė Rūta StatulevičiūtėKaučikienė.
„Amerikiečių „flash fiction“ atstovas
rašytojas Grantas Faulkneris išskiria
tai, kad šis žanras leidžia literatūrai
tapti kasdienio gyvenimo dalimi. O
šio išskirtinio projekto dėka kinų skaitytojai turės progą
susipažinti su visų 28-ių Europos Sąjungos šalių trumpąja
proza, kuriama savo šalies kasdienybę reflektuojančių
jaunosios kartos rašytojų“.
Norintieji dalyvauti konkurse turi būti Lietuvos
piliečiai nuo 15 iki 28 metų amžiaus. Kartu su trumposios
prozos tekstu reikia pateikti trumpą savo biografiją (iki
50 žodžių) bei nuotrauką elektroniniu adresu vakare@
koperator.lt iki rugpjūčio 15 d. Tekstus ir biografiją
siųsti atskiruose puslapiuose viename dokumente

Tapomu objektu tampa nusidėvėję buities daiktai:
spynos, durų bei langų užraktai, pastatų sienos,
kurie, laiko bei naujos estetikos evoliucijos įveikti,
keliauja į nebūtį. Todėl šių praradimų karuselėje,
kurią objektyviai sąlygoja kintanti būtis, žvilgsnis
ieško praeities sakralumo, įšaldydamas jį drobėje.“
A. Palevičius tapybą studijavo Kęstučio Milkevičiaus
dirbtuvėje, 2005 m. San Francisko Meno akademijos
universitete, 2006 m., 2007 m., 2008 m. liepos mėnesiais
rezidavo Niujorko vaizduojamųjų menų mokykloje.
Šiuo metu – Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto profesorius. Dėsto
inžinerinės estetikos kursus. Gyvena Kaune. Nuo 2004
m. – Nacionalinės Kanados portretistų sąjungos narys.
,,Nemuno“ informacija
dviem formatais: vieną – Word dokumente, nurodant
savo vardą ir pavardę, kitą – PDF dokumente, vardo ir
pavardės nerašant. Anksčiau niekur nepublikuoti kūriniai,
neviršijantys 500 žodžių limito, turi būti parašyti lietuvių
kalba, o kūrinio veiksmas privalo vykti Lietuvoje.
Nacionalinę atranką laimėjusių penkių Lietuvos
atstovų kūriniai bus išversti į kinų kalbą ir 28 savaites
nemokamai transliuojami kinų auditorijai skirtingomis
socialinės medijos kanalais. Vėliau visi 140 trumposios
prozos kūriniai (po penkis atstovus iš visų Europos
Sąjungos šalių) bus publikuoti atskirame leidinyje, kuris
bus padovanotas kiekvienam autoriui.
Daugiau informacijos apie projektą galima rasti
adresu http://www.flash-europa-28.org/ arba
Tarptautinių kultūros programų centre. Projekto
organizatoriai – LR Užsienio reikalų ministerija,
LR Kultūros ministerija, Lietuvos ambasada Kinijoje,
Tarptautinių kultūros programų centras. Vertėjus iš
lietuvių į kinų kalbą bei vertimų redaktorius padės pasirinkti VU Orientalistikos centras.
Daugiau informacijos: komunikacijos koordinatorė
Viktorija Ivanova, Tarptautinių kultūros programų
centras „Koperator“, el.p. komunikacija@koperator.lt,
tel. nr. (8 614) 45090, Z. Sierakausko g. 15 (III aukštas),
www.koperator.lt.

Festivalis „Vilnius Street Art“ skelbia
atvirą konkursą meno kūriniui sukurti
Rugsėjo 1–13 d. vyks antrasis tarptautinis gatvės meno festivalis „Vilnius Street Art“. Šiemet
festivalio organizatoriai pristatys ne tik atrinktus Lietuvos ir užsienio menininkus. Bendradarbiaudamas su Vilniaus universitetu festivalis kviečia menininkus siūlyti savo idėjas VU Sveikatos ir
sporto centro pastato išpiešti (Saulėtekio al. 2).
Bus atrinkti 3-7 eskizai, dėl kurių įgyvendinimo galimybės bendrai sutars festivalio kuratoriai
bei Vilniaus universiteto atstovai. Iš šių 3-7 eskizų išsirinkti vieną bus patikėta miestiečiams atviru
balsavimu internete. Geriausią eskizą bus siekiama realizuoti.
Kūrinių eskizų organizatoriai laukia iki birželio 30 d. Informacija: www.streetart.lt/2014/.
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Gintaro Bleizgio „Sodas“
pražydo Juknėnuose
Buvo birželio 15-oji, o Antano Miškinio gimtinėje – pats jazmino žydėjimas. Sako, Kaune jie
baigė žydėti prieš 10 dienų, o Utenoje (pats mačiau)
elegantiškai baltais žiedlapiais snigo prieš savaitę.
Čia taip kaip ir su poezijos šventėmis – kai jos
persiritusios per visą Lietuvą nurimsta, birželio
viduryje vėl pliūpteli Utenoje. Kiekvienais metais
per Antanines Juknėnuose įteikiama A. Miškinio
literatūrinė premija, o kas antrais Utenoje vyksta
tarptautinė poezijos šventė „Literatūrinė Aukštaitijos
vasara“ („...ir saulas diementas žėruos...“ A. Miškinis). Šiais metais jos abi ėmė ir sutapo.
Septintoji tarptautinė poezijos šventės volungė į Uteną sukvietė būrį poetų ir lietų. Poetai:
Keti Gzirishvili, Jullieta Chakaberia (Gruzija),
Stanislawas Koszewskis, Longinas Janas Okonas
(Lenkija), Tatjana Voltskaja (Rusija), Vladzimiras
Neklyaevas (Baltarusija), Gintaras Bleizgys, Vladas
Braziūnas, Marius Burokas, Stepas Eitminavičius,
Antanas A. Jonynas, Regina Katinaitė-Lumpickienė, Alvydas Katinas, Elena Karnauskaitė, Vytautas Kaziela,Vidmantas Kiaušas-Elmiškis, Rūta
Mikulėnaitė-Jonuškienė, Petras Panavas, Viktoras
Rudžianskas, Ričardas Šileika, Aivaras Veiknys,

Vladas Vaitkevičius (Lietuva). Lietus: negausus ir
netrukdantis...
Lietuvos etnokosmologijos muziejaus direktoriaus Gunaro Kakaro globojami poetai, apžiūrėję
muziejaus aplinką ir ekspoziciją, pakilo arčiau
žvaigždžių, kurių taip ir neišvydo, bet užtai galėjo
pasigėrėti danguje nušvitusia vaivorykšte. Pirmieji
skaitymai – pakilus maždaug 30 metrų nuo žemės, o
vakaro atradimu tapo eksperimentinės postfolkloro
grupės „Sen Svaja“ merginos.
Į beveik 25 km nuo Utenos nutolusius Juknėnus,
kaip visada, suplaukė didelis būrys poezijos mylėtojų. Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas A. A.
Jonynas ir Utenos rajono meras Alvydas Katinas
skelbia, kad dvyliktuoju A. Miškinio literatūrinės
premijos laureatu už knygą „Sodas“ tapo poetas G.
Bleizgys. Savo kalboje laureatas tiksliai ir lakoniškai prisipažino, kad A. Miškinio premija jam yra
svarbi, nes abiejų kūryboje rašoma apie vertybes.
Apie išėjimą iš kaimo į miestą. „Rašau beveik mirdamas, bet rašydamas esu laimingas“, – prisipažino
poetas ir rankoj spausdamas lėktuvo bilietus į Italiją
išskubėjo Vilniun, prieš tai pažadėdamas, kad per
kitą šventę būtinai atvažiuos ir išbus nuo pradžios

iki galo. Taip, kaip ir kiti A. Miškinio premijos
laureatai, kurių šioje šventėje buvo net penki. Tarp
žiūrovų vėl galėjome išvysti A. Miškinio artimuosius Jolantą Garjonienę ir Jovitą Maksimavičienę.
Nebuvo tik Vinco Miškinio. Jo ir tautodailininko
Prano Kaziūno šviesus atminimas pagerbtas tylos
minute. Poetų skaitomus eilėraščius keitė Giedriaus
Arbačiausko atliekamos dainos.
Žvarba ir vėjas šventės organizatorius privertė
baigiamąjį vakarą perkelti nuo Dauniškio ežero
tilto į A. ir M. Miškinių biblioteką, kurioje ypač
jautriai nuskambėjo poetės T. Voltskajos iš Sankt
Peterburgo atsiprašymas už savo šalies vadovų vykdomą politiką kaimyninių šalių atžvilgiu ir vieno iš
Baltarusijos opozicijos lyderių V. Neklyaevo eilėraštis apie Didžiosios Lietuvos kunigaikštystę. Susirinkusiesiems grojo Kauno diksilendas ,,DixXband“.
Vakaro vedėjas V. Rudžianskas padėkojo rėmėjams ir
pagrindinėms šventės organizatorėms – Utenos A. ir
M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorei Vidai
Garunkštytei bei Utenos kultūros centro direktorės
pavaduotojai R. Katinaitei- Lumpickienei.
Autoriaus nuotraukos
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Namų kino kolekcija
Gediminas JANKAUSKAS

„Septyni
psichopatai“
Britas Martinas McDonaghas dabar yra vienas labiausiai statomų teatro dramaturgų, o jis pats vis dažniau kuria
filmus pagal savo originalius scenarijus. Mintys imtis
kino nedavė jam ramybės po to, kai jis pamatė Quentino
Tarantino „Bulvarinį skaitalą“, atnešusį naujo gaivalo į
tradicinį amerikietišką gangsterinį kiną ir sujaukusį seniai
nusistovėjusias šio žanro taisykles. Kai tik atsirado galimybė debiutuoti kine, M. McDonaghas ja pasinaudojo ir
sukūrė pusvalandžio trukmės kruviną airišką kriminalinę
komediją „Šešios kulkos“ (2004 m.), o atlikti pagrindinį
vaidmenį pasikvietė daug kartų gangsterius britų ir airių
filmuose vaidinusį Brendaną Gleesoną, kuris dėl kino

„Septyni psichopatai“ („Seven Psychopaths“)
Kriminalinė komedija. D. Britanija, 2012 m.
Rež. Martinas McDonaghas. Vaidina: Colinas
Farrellas, Woody Harrelsonas, Samas Rockwellas, Christopheris Walkenas, Tomas Waitsas.
DVD: „Prior“.

iškeitė mokytojo profesiją. „Reikaluose Briugėje“
(2008 m.) jo įkūnytas samdomas žudikas Kenas kriminalinio boso buvo pasiųstas į nuostabaus grožio Belgijos
miestą prižiūrėti susimovusio jauno kolegos (jį vaidino
Colinas Farrellas).
Mokantis rašyti žaismingus dialogus ir lengvai manipuliuojantis kinomanams puikiai žinomomis kriminalinio
kino klišėmis M. McDonaghas šiuos savo sugebėjimus
demonstruoja nuo pirmo kadro. Siužeto užuomazgoje
tarantinomanus tikrai pradžiugins samdomi žudikai Laris
ir Tomis, kuriuos vaidinantys aktoriai Michaelas Pittas ir
Michaelas Stuhlbargas čia trumpam atbėgo iš populiaraus
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gangsterinio TV serialo „Pogrindžio imperija“ filmavimo
aikštelės. Lario ir Tomio pokalbis negali nepriminti dviejų
„Bulvarinio skaitalo“ žudikų paistalų pakeliui į kruvinų
žudynių vietą. Tik Q. Tarantino žudikai Vincentas ir
Džiulsas aptarinėjo pėdų masažo subtilybes ir aiškinosi,
kaip prancūzai vadina amerikietišką mėsainį. O Laris
ir Tomis niekaip negali sutarti dėl vienos profesinės
detalės – ar reikia nužudytiems žmonėms užmerkti akis.
Dar viena akivaizdi nuoroda primena pagrindinį
brolių Coenų filmo „Bartonas Finkas“ herojų, kuriam
viešbučio kambarėlyje niekaip nesiseka rašyti scenarijaus
veiksmo filmui. Toliau pirmo sakinio vargšeliui taip ir
nepavyko pasistūmėti. „Septyniuose psichopatuose“
alkoholiu įkvėpimą stimuliuojančiam scenaristui Marčiui
sekasi dar prasčiau – jis sustojo prie pavadinimo, o galvoje sukasi tik viena kažkur nugirsta istorija apie serijinį
žudiką, kuris po atgailos kalėjime tapo pamokslininku.
Įveikti kūrybinę impotenciją Marčiui padeda jo trenktas draugelis Bilis. Jis pasiūlo per skelbimą laikraštyje
paieškoti tų, kurie nuoširdžia išpažintimi norėtų palengvinti savo nuodėmių naštą.
Beprotiška idėja kaipmat ima materializuotis vienas
už kitą spalvingesnių psichopatų pavidalais. Pirmasis
nuodėmingą sielą ryžtasi atverti serijinis žudikas Zacharijas (jį suvaidino kine retai pasirodantis, bet visuomet taikliu šūviu pradžiuginantis dainininkas Tomas
Waitsas), kartu su savo drauge Mege medžiojantis kitus
serijinius žudikus.
Toliau psichopatų gausėjimo procesas ima judėti su
tokiu pagreičiu, kad vargšas Martis visai pasimeta. Jis net
pats tampa savo paties rašomo scenarijaus herojumi. Dabar jis jau nebėra joks autorius, o jo akivaizdoje daromų
nusikaltimų bendrininkas.

Savaitgalis prie televizoriaus

Alternatyva tiems, kurie nemėgsta futbolo
Kai pagrindiniai televizijos kanalai kasdien rodo
futbolo čempionato varžybas, kitiems nelieka nieko,
tik tyliai kapituliuoti. Tada lietuviški komerciniai
kanalai savo tinklelius užpildo kartojamomis
laidomis ir jau daug kartų rodytais filmais. Tokią
strategiją galima vadinti alternatyva nemėgstantiesiems futbolo.
Net „Snobo kinas“ pasiduoda visuotiniam sportiniam ažiotažui ir savo gerbėjams siūlo atsipalaiduoti
drauge su populiariais aktoriais bei Lotynų Amerikos muzika. „Mambos karaliai“ (penktadienis,
23.05 val., TV1) – tai Pulicerio premija apdovanoto
rašytojo Oskaro Icheloso romano „Mambos karaliai
groja dainas apie meilę“ ekranizacija. Du broliai
Cezaris (aktorius Armandas Assante) ir Nestoras
(aktorius Antonio Banderas) yra tikri ugningos
mambos karaliai. Šeštojo dešimtmečio pradžioje
jie paslapčia iš Kubos išvyksta į Ameriką, kur taip
pat pasiekia svaigias muzikinės karjeros aukštumas.
Fantastinio filmo „Žvaigždžių karai I. Pavojaus
šešėlis“ (šeštadienis, 19.00 val., TV6) veiksmas prasideda maždaug trimis dešimtmečiais anksčiau už
1977 m. pasirodžiusių „Žvaigždžių karų“ įvykius.
Čia bus visko, ko tik gali geisti fantastikos mėgėjo
širdis: neįtikėtinų nuotykių ir nuostabių peizažų, narsių herojų ir klastingų priešų, pasakiškos egzotikos
ir universalių gyvenimo realijų, stebuklų ir politikos,
keistų kompiuterinių personažų ir originalių kosminės
„aukštosios mados“ pavyzdžių, pagaliau patiems galvočiausiems yra skirtos atviros paralelės su Šventuoju
Raštu ir budizmo filosofija.
Režisieriaus Roberto Zemeckio dramoje „Prarastasis“ (sekmadienis, 19.30 val., TV3) Tomas
Hanksas vaidina tarptautinių pervežimų agentūros

inspektorių Čaką Nolaną, kuris gyvenime kaip
ir daugelis veiklių žmonių vadovaujasi principu
„Laikas – pinigai“. Jam svarbiausia, kad siuntinys
kuo greičiau pasiektų adresatą. Tą lemtingąjį kartą
vyrukas sėda į lėktuvą, ketindamas kitą rytą būti
Malaizijos oro uoste. Tačiau kelionės metu prasideda baisi audra, įvyksta katastrofa, ir lėktuvas
prasmenga vandenyno bangose. O ryte Čakas atsiduria
ant negyvenamos salos kranto. Taip jis tampa tikru Robinzonu ir mokosi gyventi ekstremaliomis sąlygomis.
Kad baleto pasaulyje egzistuoja žiauri konkurencija, įtarėme ir anksčiau. Tačiau „Juodosios
gulbės“ (sekmadienis, 22.20 val., TV3) autoriai
mus įtikina, jog už nuostabaus dvasingo meno fasado slypi tikro pragaro kloaka – joje visada atsiras
tokių, kurios už galimybę užimti konkurentės vietą
nedvejodamos parduos velniui sielą. Bent jau padarys viską, kad labiausiai nekenčiamas priešininkas
būtų pasmerktas nesibaigiantiems rafinuotiems
kankinimams. Ir čia visai netinka senas posakis, kad
kerštas – tai patiekalas, kuris turi būti pateikiamas
atšaldytas. Menų šventovėje, kurioje kiekvieną
akimirką kunkuliuoja aistros, pavydas nuolat kursto šlykščiausius instinktus, ir ši į paviršių kartais
išsiveržianti pavojinga lava gali ne tik skaudžiai
nudeginti, bet ir viską aplink paversti pelenais.
Svarbiausi filmo konfliktai užsimezga jau pirmoje
būsimo baleto spektaklio repeticijoje. Bendrame
trupės pasirodyme ieškantis jam reikalingų solistų
pasaulinį pripažinimą pelnęs choreografas Tomas Lerua (jį virtuoziškai vaidina charizmatiškasis prancūzas
Vincentas Casselis) elgiasi kaip tikras teatrinio pasaulio Mefistofelis – jo tikslai grandioziniai (nustebinti
pasaulį originalia Piotro Čaikovskio baleto „Gulbių

ežeras“ inscenizacija), žvilgsnis hipnotizuojantis ir
skvarbus kaip rentgeno spindulys, o pastabos šokėjams
negailestingos. Iš karto aišku, kad šis tironas nepakęs
jokių prieštaravimų ir kelyje į savo tikslą nesiskaitys
su priemonėmis. Jam reikia, kad baltąją ir juodąją
gulbes šoktų ta pati šokėja. Bet tokios trupėje kol kas
nėra. Demonišką juodąją gulbę Odiliją gali puikiai
sušokti seksualioji Lilė (už šį vaidmenį ukrainietė
Mila Kunis nusipelnė Venecijos kino festivalio prizo).
O baltoji gulbių karalienė Odetė idealiai tinka kompleksų užguitai Ninai („Oskaru“ apdovanota aktorė
Natalie Portman). Kaip ir reikėjo tikėtis, prasideda
paranojiška dviejų merginų dvikova, kurioje ne kartą
bus panaudoti uždrausti smūgiai ir peržengtos visos
ribos. Bet filmo autorius labiau domina kitas konfliktas, vykstantis Ninos psichikoje, kai per trumpą laiką
ekstremaliomis sąlygomis naivi, nekalta, jausminga
ir trapi būtybė pasineria į šizofrenišką pasąmonės
chimerų pasaulį.
Kriminaliniame trileryje „Vagių pasaulis“
(sekmadienis, 21.35 val., LNK) patyręs Niujorko
vagis Keitas Riplis (aktorius Morganas Freemanas)
pakviečia Gabrielį Martiną (aktorius Antonio Banderas) darbuotis kartu. Porelės tikslas – pavogti du
legendinius Faberge kiaušinius. Abiem profesionalams užduotis atrodo gana paprasta, tačiau Keitui
ant kulnų seniai mina policijos leitenantas Veberis
(aktorius Robertas Forsteris).
Režisieriaus Richardo Linklaterio eklektiškoje
kriminalinėje komedijoje „Bernis“ (sekmadienis,
23.40 val., LNK) populiarus komikas Jackas Blackas vaidina laidojimo įmonės darbuotoją, kuris susigundo nužudyti turtingą našlę, o paskui išradingai
mėgina palaikyti iliuziją, kad senutė gyva.
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Remigijus VENCKUS

Fotografinio
žvilgsnio strategija
Ingridos Runtic
tapyboje
,,Harmonija“. 2008 m.
Vaizduojamosios dailės festivalis – projektas
„Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose“, organizuojamas VšĮ „Artkomo“, Lietuvos žiūrovams
pristato Kroatijos dailininkės Ingridos Runtic tapybą. Iki birželio 30 d. parodą bus galima pamatyti
Ryšių istorijos muziejuje (Rotušės a. 19, Kaunas),
o rugpjūčio 8 – rugsėjo 2 – Kelmės krašto muziejuje (Dvaro g. 15, Kelmė).
I. Runtic nuolatos gyvena Kroatijos sostinėje
Zagrebe, kur 1986 m. Dailės akademijoje baigė
tapybos studijas. 1990 m. stažavosi Vienos dailės
akademijoje, įgijo menų magistro laipsnį. Meno
parodose dalyvauja nuo 1992 m. Daugiausia jos
kūrinių eksponuota ir saugoma privačiose mano
kolekcijose Austrijoje ir Kroatijoje.
Apžvelgsiu Lietuvoje eksponuojamus I. Runtic
darbus iš ciklo „Laiko mašina“. Jį sudaro kūriniai, nutapyti 2005-2008 m. Drobėms būdingas
spalviškai atviro potėpio žaismas, t. y. kiekvienas
teptuko brūkšnys ryškus, dažniausiai sudarytas iš
nemaišytos ir nepersiliejančios spalvos bei aiškaus kontūro („Ratai“, 2005 m.). Pasikliaudama
atvirais potėpiais autorė pabrėžia vaizduojamo
daikto arba subjekto formą. Vaizduojamasis – tai
iš konstruktyvių ir griežtų plokštumų sudaryta
apimtinė forma, kuri atvirais potėpiais sąmoningai
atitraukiama nuo fono („Simetrija“, 2008 m.).
Žaisdama atviru potėpiu menininkė demonstruoja akademinio piešinio ir tapybos išmanymą.
Šį akademizmą pabrėžia ne tik griežta, reprezentacijos istorijoje jau žinoma pozuojančio subjekto komponavimo tradicija, bet ir intencionalus
nurodymas į fotografijos meną kaip kitą mediją,
atsiradusią po tapybos ir gebančią tiksliau atkartoti
tikrovę nei ankstesnės medijos. Kitaip tariant,
komponuojama taip, kad vaizduojamas subjektas
primintų pozavimą („Kūdikis“, 2005 m.; „Kava
ir sausainiai“, 2007 m.). Atrodo, vaizduojamasis
I. Runtic tapyboje žvelgia iš tikrovei identiško
fotoatvaizdo. Galima teigti, kad dailininkė atkartoja „fotografinio žvilgsnio strategiją“ („Du iš
jų“, 2005 m.).
Šiame straipsnyje aš pats suformuluoju „fotografinio žvilgsnio strategijos“ sąvoką. Ji lemia
fotoobjektyvo ir pozuojančiojo distanciją – tam
tikrą objektyvo nuotolį nuo fotografuojamo subjekto, sąlygojantį pozuojančio asmens žvilgsnio
ir objektyvo kampo sutapimą. Fotografijoje užfiksuotas pozuojantis subjektas dažnai atrodo ne

tik žvelgiąs tiesiai į žiūrovą, bet ir panaikinęs visą
įmanomą laiko bei erdvės atstumą. Tačiau neapsigaukime. Net pačiame realistiškiausiame tapybos,
fotografijos ir kino mene atstumas visada išlieka,
o jo panaikinimas – iliuzija, pavykęs distancijos
suglaudinimas iki nepastebimo minimumo. Tad
pasitelkdami „fotografinio žvilgsnio strategiją“
menininkai garantuoja, kad atvaizde įsprausto
subjekto ir tikrovėje esančio žiūrovo žvilgsniai
patirs akistatą ir „palies“ vienas kitą. Manau,
kaip tik tokios strategijos savo tapyboje ir laikosi
dailininkė iš Kroatijos.
Žvilgsnių susilietimo klausimas gali būti papildomas cituojant Maurice’o Merleau-Ponty
mintį – mąstytojas konstatuoja, jog žvilgsnis sutampa taip, kaip sutampa kūnai. M. Merleau-Ponty
teigia: „(...) žmogus žmogui yra veidrodis. (...)
Aš galiu matyti savo akis veidrodyje, bet jos yra
„Kito“ stebinčio (...)“ (Ponty, M. M. (2005). „Akis
ir dvasia“. Vilnius: „Baltos lankos“, p. 59, 105).

Taip sutampant žvilgsniams siaurėja takoskyra
tarp kūno atvaizde ir kūno tikrovėje. Siaurėjimui
intensyvėjant žiūrovą ištinka „liečiantis žvilgsnis“.
Verta pažymėti, kad terminą „liečiantis žvilgsnis“ šiuolaikinėje filosofijoje siūlo Jacques’as
Derrida. „Liečiančiu žvilgsniu“ ženklinama situacija, kurioje viskas, kas regima atvaizde, yra taip
įtaigu, tikroviška ir artima žiūrovui, kad jis kone
savo rankomis geidžia paliesti atvaizdą lyg pačią
realistiškiausią tikrovę. Tačiau iš tiesų paliesti
neįmanoma, nes atvaizdas neturi apimties. Tai tikrovė, įspausta plokštumoje. Maža to, atvaizdo prigimtis draudžia taktiliniu būdu patirti vaizduojamų
daiktų ir subjektų apimtinius paviršius. Atvaizdas
tik dovanoja lietimo geismą, o menininkas kuria
lietimo variacijas.
I. Runtic, pasitelkdama „fotografinio žvilgsnio
strategiją“, grįžta į fotografijos mediją ir atskleidžia prigimtinius tapybos bei fotografijos ryšius –
įtaigiai reprezentuoti tikrovę bei subjektą. I. Runtic

,,Motinystė“. 2005 m.
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,,Berniukai“. 2007 m.
tapyba primena ne tik senoviškas nuotraukas, bet ir
atvirlaiškius. Viena vertus, tokią nuojautą stiprina
kompozicijos, primenančios visuotinai intencionalų ir šablonišką objektų bei subjektų išdėstymą
drobėje (fotokadre), antra vertus, subjektai vilki
„retro“ kostiumus, pozuoja prabangių restoranų,
tarpukario mašinų fone, dėvi madingas skrybėles
bei sukneles („Tiesiog draugai“, 2008 m.).
Žaisdama vizualiaisiais ankstesnių kūrinių ir
visuotinės kultūros naratyvais, dailininkė tapybą
pasitelkia kaip laiko mašiną. Tačiau laiko mašina
ne visagalė. Įmanoma kelionė, kurią galime tik
įsivaizduoti per tapybos kūrinius, yra vienakryptė. I. Runtic drobėse grįžtama atgal. Žiūrovui šis
grįžimas nėra svetimas – tai įprasta sąmonės operacija. Kur kas sudėtingesnė kryptis – dar neįvykusi
tikrovė. Tokia kelionė gali iškreiptai perteikti nenutikusį įvykį, daryti gausias ir nepagrįstas klaidas.
Nors „išvyka“ į ateitį yra produktyvi ir dirginanti
vaizduotę, I. Runtic tapyboje čia niekas nekeliauja.
Vizualioje kūrinių formoje atsirandantys praeities naratyvai yra artimi kiekvienam žiūrovui,
nes apie juos pakankamai žinoma. Tokiu būdu
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visa įmanoma takoskyra tarp žiūrovo žvilgsnio
ir tos tikrovės, kuri reprezentuojama tapybos atvaizde, siaurėja. I. Runtic tapyboje regima aplinka
ir subjektai, o greičiau jų pozos ir išsidėstymas,
jei žiūrovas apie juos turi pakankamai duomenų,
taip pat padeda patirti „liečiantį žvilgsnį“. Tad abu
kūnai – tikras žiūrovo ir tariamas to, kuris vaizduojamas, – steigiami kaip neva esantys gyvi ir
beveik tapatūs („Didelė šventė“, 2006 m.; „Juokas“,
2005 m.). Toks keistas kūno gyvumas mane kreipia
Edmundo Husserlio filosofijos link, kur akcentuojamas „gyvenamas kūnas“. Filosofas teigia: „(...)
tarp šios gamtos fizinių kūnų („körper“) (mūsų
straipsnio atveju ne gamtos, bet tapybos – R. V.),
traktuojamų kaip mano savumai („eigenheitlich“),
atrandu mano paties kūną, kuris vienintelis išsiskiria tuo, kad nėra vien fizinis kūnas („körper“), bet
yra gyvenamas kūnas („Leib“) (Husserl, E. (2005).
„Karteziškosios meditacijos“. Vilnius: „Aidai“, p. 120).
Remiantis E. Husserlio fenomenologine žiūra,
net kūnas tapybos atvaizde gali pasirodyti esąs
ganėtinai gyvas ir kūniškas. Žodis „gyvenamas“
nurodo į gyvą, bet jokiu būdu ne į mirusį. Savas

kūnas patiriamas kaip „gyvenamas“ tik todėl, kad
neatmetama mintis, jog yra ir kitų „gyvenamųjų
kūnų“ (arba kūnų, įtikinėjančių, kad jie atrodo esą
„gyvenamieji“), net tų, kurie pasirodo tapyboje,
fotografijoje, filme ir pan. I. Runtic atvaizduose kūnas yra menamas ir tariamai gyvenantis
(„Atspindys“, 2005 m.; „Berniukai“, 2007 m.).
Reziumuojant galima pastebėti, kad E. Husserliui svarbus lytėjimas, M. Merleau-Ponty – vizuali
patirtis, o J. Derrida (įtraukiant „liečiančio žvilgsnio“ sąvoką) – tiek viena, tiek kita susijungia ir
privilegijuoja neįmanomą lietimą. Tapyboje, fotografijoje, kino filme ir panašioje kūryboje modeliuojami tikrovės atvaizdai – tai tikrojo, fiziško lietimo
kompensacija. „Liečiančio žvilgsnio“ samprata ir
I. Runtic tapyba rodo loginį paradoksą – „liesti“ /
„regėti“ prilygsta „nei gyventi“ / „nei mirti“. Tokiu
būdu ši mano „fotografinio žvilgsnio strategija“ leidžia
konstatuoti, kad susitikimas su I. Runtic tapyboje įformintais objektų ir subjektų atvaizdais nėra nei tikras
regėjimas, nei tikras lietimas; tai susitikimas nei su
gyvu, nei su mirusiu „kito“ kūnu; tai – tariama kelionė,
įvykstanti pasitelkus tapybą lyg laiko mašiną.

,,Didelė šventė“. 2006 m.

,,Atspindys“. 2005 m.
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Kampas

Kauno kamerinis teatras
19 d., ketvirtadienį, 20 d., penktadienį, 18 val.
Atsisveikinimas su spektakliu: Fransua Rablė „Gargantiua ir Pantagriuelis“. Užstalė tikriesiems gurmanams (N-18). Režisierius Stanislovas Rubinovas. Spektaklio trukmė – 1.55 val. Bilietų kainos – 40, 50 Lt.
Teatro kasa (Kęstučio g. 74A) dirba I–V 14–18 val.,
VI–VII 11–18 val., tel. 22 82 26. Bilietus taip pat
platina Bilietai.lt.

21 ir 22 d., šeštadienį ir sekmadienį, 16 val.
Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelyje skambės
varpų muzikos koncertas „Vokiečių muzika“. Karilionu skambins Julius Vilnonis.
28 ir 29 d., šeštadienį ir sekmadienį, 16 val.
Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelyje skambės
varpų muzikos koncertas „Populiarios melodijos
kitaip“. Karilionu skambins prof. Giedrius Kuprevičius.

18 d., trečiadienį, 17 val. Maironio lietuvių
literatūros muziejaus (Rotušės a. 13) – knygos
„Antanas Vaičiulaitis. Laiškai“ (2013) sutiktuvės. Dalyvaus A. Vaičiulaičio dukros Danutė
Nourse, Joana Buivienė, Aldona De Bold, knygos sudarytojos hum. m. dr. Ilona Čiužauskaitė
(LLTI) ir hum. m. dr. Neringa Klišienė (VU),
Išeivių literatūros skyriaus vedėja, hum. m. dr.
Virginija Paplauskienė, aktorius Aleksandras Kazanavičius, birbynininkas Darius Klišys. Knygą
bus galima įsigyti.
19 d., ketvirtadienį, 18 val. Mansardos galerijoje – dailininko iš Izraelio Avrahamo Kano tapybos
parodos „Gijos“, kurioje eksponuojami Kauno
vaizdai: Maironio paminklas, senamiestis, Laisvės
alėja, Pažaislis bei fotografės Gretos Katinaitės
nuotraukos, atidarymas.
26 d., ketvirtadienį, 17 val. dramaturgo,
prozininko Algirdo Landsbergio 90-ųjų gimimo
metinių minėjimas. Dalyvaus rašytojo brolis
Algimantas Landsbergis su žmona Terese ir
sūnumi Liudu, doc. dr. Eglė Keturakienė, Išeivių
literatūros skyriaus vedėja hum. m. dr. Virginija
Paplauskienė, režisieriai Gytis Padegimas ir
Vytautas Balsys, A. Landsbergio pjeses skaitys
aktoriai Agnė Banytė ir Aidas Matutis, gitara gros
Artūras Kelpša. Prieš renginį bus pristatyta paroda
„Kelionė į A. Landsbergio kelionę“ (Algirdui
Landsbergiui – 90), kurią parengė V. Paplauskienė,
apipavidalino dailininkė Inga Zamulskienė.
27 d., penktadienį, 16 val. Maironio mirties
ir muziejaus įkūrimo dienos bei Maironio
dukterėčios, rašytojos Danutės LipčiūtėsAugienės 100-mečio jubiliejaus paminėjimas.
Knygą Maironio „Pavasario balsai“ 1920 metų
leidimo maketo fotografinė kopija (2014) pristatys sudarytoja, Maironio lietuvių literatūros muziejaus Išeivių literatūros skyriaus vedėja, hum. m.
dr. Virginija Babonaitė-Paplauskienė. Pranešimą
skaitys hum. m. dr., prof. Gabija BankauskaitėSereikienė. Maironio ir D. Lipčiūtės-Augienės
kūrybą skaitys aktorės Kristina Kazakevičiūtė ir
Laima Rupšytė. Gros styginių kvartetas „Adora“
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(Vilnius): Simas Tankevičius (smuikas), Aistė
Birvydaitė (smuikas), Jurgis Juozapaitis (altas),
Ignė Pikalavičiūtė (violončelė).
Muziejuje šiuo metu veikia parodos:
„Maironis ir jo epocha. ...palieku visą mano
judomąjį turtą“,
„Maironio memorialiniai daiktai kitoje
aplinkoje“,
„Kristijonui Donelaičiai – 300“,
Avrahamo Kano tapybos bei Gretos Katinaitės
fotografijų paroda „Gijos“,
„Poezijos pavasaris – Tarptautinis poezijos festivalis Kaune. 2013 m.

20 d., penktadienį, 19 val. Jachtklube – Johann
Strauss muzika ant vandens. Lietuvos nacionalinis
simfoninis orkestras (meno vadovas ir vyr. dirigentas Juozas Domarkas). Solistė Viktorija Miškūnaitė
(sopranas). Dirigentas Juozas Domarkas. Koncertą
veda muzikologas Viktoras Gerulaitis. Bilieto
kaina – 25 Lt.
21 d., šeštadienį, 17 val. Margininkų Švč. Mergelės
Marijos Škaplierinės bažnyčioje – lietuviška
birbynė ir XVI–XVIII a. Vakarų Europos muzika.
Ansamblis „Reversio“: Jurgita Šalčiūtė (mecosopranas), Darius Klišys (aukštoji birbynė),
Algirdas Jedemskij (aukštoji birbynė), Laurynas
Vaitkus (tenorinė birbynė), Mindaugas Radzevičius
(klavesinas, vargonai). Programoje: Johann Heinrich Schmelzer, François Couperin, Georg Friedrich
Händel, Heinrich Isaac, Giovanni Paolo Cima,
Biagio Marini, Dario Castello. Įėjimas nemokamas.
22 d., sekmadienį, 17 val. Panemunės pilyje – Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo
metinėms paminėti: Vidmanto Bartulio „Taip,
Donelaiti!“ Kauno valstybinis choras (meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis). Dalyvauja
aktorius Dainius Svobonas. Dirigentas Petras Bingelis. Programoje – Kristijono Donelaičio tekstai,
Vlado Švedo, Giedriaus Kuprevičiaus, Algimanto
Bražinsko, Vidmanto Bartulio chorinė muzika ir
liuteronų giesmės. Bilieto kaina – 15 Lt.
28 d., šeštadienį, 17 val. Raudondvario pilies
menų inkubatoriuje – Carlos ir Curro Piñana „Missa
flamenca“. Solistai: Carlos Piñana (gitara, Ispanija),
Curro Piñana (vokalas, Ispanija). Dalyvauja:
Armando García (smuikas, dirigentas, Ispanija),
Miguel Ángel Orengo (perkusija, Ispanija), Inga
Kuizinaitė (smuikas), Tomas Savickas (altas),
Domas Jakštas (violončelė), Dainius Rudvalis
(kontrabosas). Bilieto kaina – 30 Lt.
29 d., sekmadienį, 17 val. Zapyškio paminklinėje
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje – „Muzika apie
meilę“. Kauno fortepijoninis trio: Lina Krėpštaitė
(fortepijonas), Indrė Čepinskienė (smuikas), Asta
Krištaponienė (violončelė). Solistai: Kristina
Siurbytė (sopranas), Mindaugas Zimkus (tenoras).
Programoje: Claudio Monteverdi, Jean-Paul-Égide
Martini, Jean Françaix, Charles Gounod, Johannes
Brahms, Giedrius Kuprevičius. Bilieto kaina – 15 Lt.
Bilietų skaičius ribotas.
29 d., sekmadienį, 17 val. Taujėnų dvare –
„Mėlynom gatvelėm“. Instrumentinės muzikos
grupė „Subtilu-Z“: Laurynas Vaitkus (tenorinė
birbynė), Dmitrijs Mihailovs (akordeonas), Povilas
Velikis (akordeonas), Vytautas Švažas (perkusija),
Solistė Asta Krikščiūnaitė (sopranas). Programoje:
senosios lietuviškos estrados muzika. Bilieto kaina –
20 Lt. Bilietų skaičius ribotas.
Liepos 2 d., trečiadienį, 21.30 val. Kauno
pilyje – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai ir Kristijono Donelaičio
300-osioms gimimo metinėms paminėti, bendradar-
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biaujant su Lietuvos nacionaliniu dramos teatru ir
Lietuvos kompozitorių sąjunga. Premjera! Remigijaus Baltrušaičio „Donelaitis“. Režisierius Vytautas
Rumšas. Scenografė Virginija Idzelytė-Dautartienė.
Kompozitorius Antanas Kučinskas. Šviesų dailininkas Gintautas Urba. Režisieriaus asistentė Regina
Garuolytė. Garso režisierius Rimvydas Gaigalas.
Vaidmenis atlieka aktoriai: Kristijonas Donelaitis –
Remigijus Bučius, Ana Regina Ohlefant, jo žmona –
Adrija Čepaitė, Lyzė, Donelaičio tarnaitė – Marcelė
Zikaraitė, Gotfridas Ostermejeris, XVIII a. lietuvių
raštijos veikėjas – Saulius Balandis, Karlas Beringas, senasis amtmonas – Ramutis Rimeikis, Teofilis
Ruhigas, amtmonas, Beringo žentas – Vytautas
Rumšas (jaun.), Amalija Ana, jo žmona – Rimantė
Valiukaitė, Marija Magdalena, viešnia iš Vienos,
Amalijos Anos sesuo – Agnė Šataitė, Kurtas Krauzė, dvaro vakmistras – Evaldas Jaras Diksas, dvaro
pakamorė – Algimantas Butvilas, Selmas, būras –
Ramūnas Cicėnas, Rapolas, būras – Jonas Braškys,
Slunkius, būras – Šarūnas Puidokas, Enskys, būras –
Albinas Arkauskas, Lauras, būras – Arūnas Vozbutas,
Hunas, smuklės šeimininkas – Mindaugas Jusčius,
svečiai ir šokėjai – Regina Garuolytė ir senosios
muzikos ir šokio trupė „Festa Cortese“. Specialieji
efektai – UAB „Film effects“. Spektaklio metu
skambės Kauno valstybinio choro (meno vadovas
ir vyr. dirigentas Petras Bingelis) įrašytos Antano
Kučinsko dainos Kristijono Donelaičio tekstais.
Bilieto kaina – 15 Lt.
Bilietų į festivalio koncertus galima įsigyti:
Kauno valstybinės filharmonijos kasoje (II-VII
14-18 val., tel. 8 (37) 20 04 78, el. p. info@kaunofilharmonija.lt), renginio vietoje vieną valandą prieš
renginį ir bet kurioje Tiketos kasoje.

19 d., ketvirtadienį, 17 val. Rašytojų klube
(K. Sirvydo g. 6, Vilnius) Antano Vaičiulaičio dešimtosios literatūrinės premijos už geriausią novelę
mėnraštyje „Metai“ įteikimas ir novelių antologijos
„Debesis ant žolės“ sutiktuvės. Dalyvaus: Antano
Vaičiulaičio dukros Aldona, Danutė ir Joana,
vaikaitė Valentina, rašytojas Valdas Papievis, literatūros kritikai Jūratė Sprindytė ir Valentinas Sventickas, skaitovas Juozas Šalkauskas, literatūrinės
Antano Vaičiulaičio premijos laureatai – novelių
antologijos „Debesis ant žolės“ autoriai. Vakaro
vedėjas – rašytojas Vytautas Martinkus. Rašytojų
klube veikia dailininko Romo Oranto iliustracijų
paroda. Įėjimas į renginius nemokamas. Smulkesnė informacija tel. (8 5) 2629627, (8 5) 2617727;
el. p.: rasytojuklubas@aiva.lt.
Miesto muzikos festivalis „Romuvos pasažas“
Birželio 19 d. „Journey of Mintyria“ ir Baltasis
Kiras.
Birželio 26 d. „Without Letters“
Koncertų pradžia – 20 val. Renginiai nemokami.
Esant blogam orui koncertai persikels į kino teatro
„Romuva“ salę.
Iki liepos 26 d. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje (Radastų g. 2, IV a. fojė) veikia Karaliaučiaus kraštui skirta Leonardo Surgailos fotografijų
paroda „Niekieno žemė“.
21 d., šeštadienį, 11 val. ir 14 val. P. Stulgos
lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejuje
(L. Zamenhofo g. 12) – įdomiausios Joninių šventės
tradicijos ir vainikų pynimas. Įėjimas su muziejaus lankymo bilietu. 16 val. – muziejaus vedėjo
doc. dr. Arūno Vaicekausko paskaitą „Senosios ir
šiuolaikinės Joninių šventės apeigos“. Išankstinė
registracija telefonu (8 37) 422 295. Renginiai
nemokami.
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19 d., ketvirtadienį, 18 val. KTKC (A. Jakšto
g. 18) – „Prie molberto. Šv. Jono tema lietuvių
liaudies tradicijoje“. Veda dailininkas Gvidas
Latakas.
21 d. šeštadienį, 16 val. KTKC – paskaita
„Paparčio žiedo slėpinys“. Lektorius Aleksandras Žarskus.
23 d., pirmadienį, 18 val. KTKC etninės
veiklos studijoje (Kalniečių g. 180) – mokymai jaunimui ir suaugusiesiems „Kūrybos
džiaugsmai. Vasarvidis“ (koliažas). Veda
dailininkė Dalia Žiurkelienė. Informacija tel.
(8 679) 36783.
26 d., ketvirtadienį, 18 val. KTKC – „Prie
molberto. Šv. Jono tema lietuvių liaudies
tradicijoje“. Veda dailininkas Gvidas Latakas.
28 d., šeštadienį, 16 val. KTKC – paskaita
„Teisinga vertybių hierarchija – dvasinės ir
fizinės sveikatos pagrindas“. Lektorius Aleksandras Žarskus.
30 d., pirmadienį, 18 val. KTKC etninės
veiklos studijoje – mokymai jaunimui ir
suaugusiesiems „Kūrybos džiaugsmai. Vasarvidis“ (koliažas). Veda dailininkė Dalia
Žiurkelienė. Informacija tel. (8 679) 36783.

Kampas

Skelbiamas pirmasis Lietuvoje
paauglių ir jaunimo literatūros
konkursas
Lietuvoje pirmą kartą skelbiamas paauglių ir jaunimo
literatūros konkursas. Juo tikimasi atrasti naujų autorių,
atkreipti lietuvių rašytojų dėmesį į šias skaitytojų grupes, o paauglius skatinti skaityti lietuvių autorių kūrybą.
Konkursą inicijuojanti leidykla „Alma littera“ geriausio
kūrinio autoriui skiria 10 tūkst. litų apdovanojimą.
Iki 2014-ųjų gruodžio 31 d. leidykla kviečia tiek žinomus, tiek debiutuojančius rašytojus pateikti originalius, iki
tol nepublikuotus prozos tekstus, kuriuose būtų nagrinėjamos paaugliams ir jaunimui aktualios temos, patraukliai
atveriama Lietuvos praeitis ir šiandienos tikrovė. Kūriniai
turi būti skirti paaugliams ir jaunimui nuo 10 iki 17 m.
Nepriklausomų ekspertų ir leidyklos atstovų komisija
atrinks tris geriausius kūrinius, kuriuos leidykla „Alma
littera“ išleis atskiromis knygomis. Geriausio kūrinio
autorius bus paskelbtas iki 2015 m. birželio 30 d. ir
apdovanotas 10 tūkst. Lt premija.
Daugiau informacijos: Audronė Mockienė, „Alma littera“ viešųjų ryšių projektų vadovė, el. p.: A.Mockiene@
almalittera.lt, tel. +370 5 2728026, mob. +370 613 82160.
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