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Arvydas Šliogeris

Apie daiktus

Gyvename tarp žmonių ir su žmonėmis. Mes 
patys esame žmonės ir šliejamės prie tų, kurie pa-
našūs į mus. Glaudžiamės prie artimųjų, ieškome 
draugų, keliaujame į tolimas šalis, kad susitiktu-
me su žmonėmis ir išsiskirtume su jais. Ilgimės 
ir šaukiamės žmonių, ieškome jų draugystės ir 
palankumo, mylime žmones arba jų nekenčiame. 
Daugumai esame abejingi, praeiname pro šalį 
net nepastebėję vien todėl, kad tuo metu ėjome 
pas kitą žmogų ir galvojome apie tą kitą. Kasdien 
stumdomės minioje, bėgame nuo jos, bet ir vėl su-
grįžtame ten, kur buriasi žmonės. Esame tarp žmo-
nių net nebūdami tarp jų, o tik galvodami, prisi-
mindami, siekdami ir jausdami: mūsų galvosena ir 
jausena taip pat nukreipta į žmones. Žmogus yra 
viskas – patys to nesuvokdami, gyvename kaip tik 
tokia mintim vadovaudamiesi. Negana to, gyvena-
me ne tik tarp žmonių, bet ir žmogaus sukurtame 
pasaulyje. Net nusigręžę nuo žmogaus ir pasidairę 
aplink, pamatome, kad esame apsupti tokių daly-
kų, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai nurodo į žmogų, 
tiesa, dažniausiai ne į vieną ar kitą mums pažįsta-
mą. Štai daugiabutis namas, pastatytas žmonių, 
štai automobilis, pagamintas „kažkokių“ žmonių, 
kurių nė akyse nesame matę ir niekad nematysime. 
Štai televizorius, padarytas žmogaus, rodantis žmo-
nes ir apie juos pasakojantis. Štai skamba muzika, 
sukurta žmonių ir mums perduodama per sudė-
tingus elektroninius įrenginius. Štai knyga, kurią 
irgi parašė žmogus. Ir viskas, beveik viskas, su kuo 
susiduriame, susiję su žmogumi ir dėvi žmogiškas 
kaukes. Toks mūsų pasaulis, tas pasaulis, kuriame 
nuo pradžios iki pabaigos, nuo viršaus iki apačios 
viešpatauja žmogus. Jame tiek daug žmogaus ir 

žmogiškų dalykų, kad dažniausiai nebepastebime, 
o juo labiau nesusimąstome, jog žmogaus pasaulyje 
šalia žmogaus yra dar kažkas. Nepastebime, nes tą 
paprastą ir kartu mįslingą Kažką uždengia didelis 
žmogaus šešėlis. Tas Kažkas tarsi susigūžia, tarsi 
įlenda į tamsiausią kampelį ir nedrįsta prabilti, pa-
sakyti apie save maždaug taip: žmonės, argi jūs to-
kie akli, kad nepastebite manęs; aš juk irgi e s u . 

Tas Kažkas yra d a i k t a s . Žmogaus pasaulis 
kartu yra ir daiktų pasaulis. Negana to, žmogaus 
pasaulis visų pirma yra daiktų pasaulis. Daiktai gal 
net svarbesni už patį žmogų. Juk jie gali egzistuoti 
ir be žmogaus, o žmogus be daiktų gyventi negali. 
Tik retai, labai retai įsimąstome į šią paprastą tiesą. 
O ir apie ką čia mąstyti? Kad tarp žmonių painio-
jasi gausybė daiktų, yra savaime suprantamas daly-
kas. Tai kasdienė banalybė, ir atrodo, nėra čia apie 
ką šnekėti. Ar iš tikrųjų taip?

Ar neverta pagalvoti, kad daiktai ne tik painio-
jasi mums po kojų, bet kad ir y r a; kad mes jų 
beveik nepastebime; kad žiūrime į juos iš aukšto, 
netgi su panieka; kad daiktų buvimas mums tarsi 
ir neberūpi; kad gyvename ir mąstome taip, tarsi 
daiktai išvis neegzistuotų. Betgi ne, pasakysite jūs, 
mes labai, netgi labai prisirišę prie daiktų. Mes juos 
mylime, ir gyvenimas mums apkarsta, jei neturime 
kokio daikto, kurį turi kiti: automobilio, madin-
gos striukės, veislinio šuns ir daugelio kitų mums 
reikalingų daiktų. Mes ne tik mylime daiktus, mes 
meldžiamės jiems, klūpome prieš juos, kaip kadai-
se žmogus klūpojo prieš Dievą. Mes tapome daiktų 
vergais, mes visai sudaiktėjome. Save ir kitus pir-
miausia vertiname pagal turimus ar trūkstamus 
daiktus. Žmogumi žavimės, jeigu jis turi daug ir 
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brangių daiktų; žmogų niekiname, jei tokių daiktų 
jis neturi. Vadinasi, mums labai rūpi daiktai, vadi-
nasi, mes mylime daiktus, vadinasi, daiktų buvi-
mas mums yra labai svarbus, kartais svarbesnis už 
mūsų pačių buvimą. 

Bet pagalvokime: dėl ko mums rūpi daiktai, 
kuriuos taip godžiai medžiojame? Ar dėl pačių 
daiktų, ar dėl to, kad jie gražūs, kad mums jauku 
tarp jų, kad be jų negalėtume gyventi, ar dėl to, 
kad jie y r a ? Ne, visai ne. Daiktai mums rūpi tik 
todėl, kad norime būti turtingi. Daiktai yra veidro-
dis, kuriame matome tik save, ir juo šis veidrodis 
didesnis, tuo labiau patinkame sau. Patys daiktai 
mums visai nerūpi. Užtat labiausiai vertiname to-
kius daiktus, kuriuose daiktiškumo beveik nėra. 
Tuos keistus daiktus vadiname pinigais. Esame tuo 
turtingesni, juo daugiau turime pinigų. Ir tikrus 
daiktus vertiname visų pirma tiek, kiek jie kainuo-
ja. Juo daugiau už daiktą sumokėjome, tuo labiau 
jį gerbiame ir mylime. Taigi iš tiesų daiktai mums 
tapo piniginėmis, mūsų pačių – žmonių – jėgos 
ir galimybių ženklais. Pačius daiktus niekiname. 
Jeigu daiktas ne mano, jeigu jis nedemonstruo-
ja mano turto, man į jį nusispjauti. Jei negalime 
kokio daikto pasisavinti, jo arba išvis nepastebime, 
arba jaučiame jam keistą pagiežą ir širdies gelmėse 
net esame linkę jį sunaikinti. N e  m a n o daiktai 
dažnai tampa mano priešais. Svetimi daiktai prisi-
sunkę mūsų pavydo ir neapykantos. Kodėl gi taip? 
Pasakykime paprastai: daiktus mes dažniausiai 
vertiname tik tiek, kiek galime juos suvartoti, t. y. 
savotiškai praryti, suvalgyti, palenkti savo norams 
ir geiduliams. Mums neberūpi pačių daiktų būtis; 
priešingai, mums svarbesnė daiktų nebūtis, kylanti 
iš galimybės juos vartoti, o vartojant – sunaikinti. 
Štai kodėl galime tarti, kad mes nebemokame my-
lėti ir gerbti pačių daiktų, kad juos niekiname ir 
nebepastebime jų buvimo šalia mūsų. 

Toks nutolimas nuo daiktų yra viena didžiausių 
mūsų nelaimių. Negana to, dabarties žmogaus abe-
jingumas daiktų būčiai, besaikis jo godulys vartoti 
vis daugiau ir vis naujų daiktų tapo labai pavojin-

gas. Tai, kas dabar vadinama ekologine krize, visų 
pirma yra mūsų abejingumo pačių daiktų buvimui 
padarinys. Jei pažvelgsime giliau, pamatysime, kad 
dabarties žmogus yra bedaiktė būtybė. Kas dažnai 
vadinama bedvasiškumu, iš tikrųjų yra bedaiktiš-
kumas. Mes praradome daiktus, praradome jų pa-
lankumą bei draugystę. Užuot buvę daiktų draugai, 
tapome jų priešais. Mes atsitvėrėme nuo gamtos – 
daiktų tėvynės – didmiesčio mūrais, o pačią gamtą 
padarėme tik žmogaus vergu, besaikio išnaudojimo 
ir aklo vartojimo šaltiniu, tarsi kokiu didžiuliu res-
toranu, kuriame puotauja vadinamoji žmonija. Vis 
mažiau žmonių, kuriančių ir globojančių daiktus, 
vis daugiau – daiktus tik vartojančių ir naikinančių. 
Tiesą sakant, pats žmogus jau nebekuria daiktų; 
juos gamina mašinos, t. y. kiti daiktai, bet daiktai, 
praradę tikrąjį daiktiškumą. Daiktas, pagamintas 
mašinos, nėra tikras daiktas, o tik kita mašina. Vi-
sas daiktų pasaulis dabarties žmogaus yra paverstas 
mašina arba technika. Net į gamtą žiūrime kaip į 
mašiną. Mes sukūrėme mašininę civilizaciją, t. y. 
pasaulį be gamtos ir be tikrų daiktų. Ir tapome vi-
siškai vieniši, nes, praradę tikrus daiktus, nebeteko-
me tos vietos, kur žmogus galėtų pailsėti nuo kitų 
žmonių, kur jis rastų ramybę ir atgaivą bendrauda-
mas su daiktais, atsiverdamas jų buvimui ir grožiui. 
Štai kas yra lemtinga: nutolę nuo daiktų, mes pra-
radome grožį, galbūt patį svarbiausią dalyką žmo-
gaus egzistencijoje. Žinoma, kurį laiką žmogus gali 
verstis be grožio, bet ilgainiui jo siela tampa šiurkšti 
ir viskam abejinga, jis priartėja prie gyvulinio bu-
vimo. Bjauriame pasaulyje žmogus ilgai gyventi 
negali. Visos didžiosios praeities civilizacijos egzis-
tavo tol, kol sugebėjo kurti gražius daiktus ir siekė 
grožio visur – ir šiame, ir aname pasaulyje. Kai tik 
žmogaus pasaulis tapdavo nebegražus, kai žmonės 
nebesugebėdavo kurti grožio oazių ir palikti vietos 
gražiems daiktams, civilizacijos žlugdavo. Religijos 
ir menai buvo toji vieta, kur žmogus bendraudavo 
su tikrais daiktais kurdamas juos ir atsiverdamas jų 
grožiui, o kartu neatsitverdamas nuo gamtos. Ma-
šininė civilizacija, kurioje mes gyvename, naikina 
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gamtą, naikina tikrus daiktus, o kartu naikina ir 
grožį. Jeigu tai nesiliaus, mūsų padėtis šioje žemėje 
taps beviltiška. Juk, sunaikindamas tikrus daiktus, 
žmogus naikina ir patį save. 

Bet kas gi yra tie tikrieji daiktai? Kaip žmogus 
gali susiliesti su daiktais, kad jie nebūtų paversti 
tik ženklais, mašinomis arba piniginėmis ir išsau-
gotų savo būties tikrumą? Ar žmogus apskritai 
gali susiliesti su daiktu taip, kad tas daiktas nebū-
tų sunaikinamas? Ar įmanoma žmogaus ir daikto 
draugystė? Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad 
tai neįmanoma. Juk tam, kad apskritai galėtų egzis-
tuoti, žmogus privalo vartoti, taigi – juos naikinti. 
Nevalgydamas, nedėvėdamas drabužių, nenaudo-
damas įvairių reikmenų ir instrumentų, neišgyven-
si. Naikinti daiktus – neišvengiama žmogaus lem-
tis, ir nieko čia nepadarysi, nieko nepakeisi. Taip 
sutvarkytas visas pasaulis. Ir gamtoje vyksta daiktų 
karas, visų karas prieš visus. Žmogus dalyvauja 
šiame kare, nes ir jis yra gamtinė būtybė. Tačiau 
štai koks keistas dalykas: gamtoje vykstantis daiktų 
karas neveda prie katastrofos. Gamta išmintinga, 
joje kariaujama laikantis tam tikrų nerašytų taisyk-
lių ir neperžengiant ribos, kurią senovės graikai 
vadino saiku, o mes – ekologine pusiausvyra. Tuo 
tarpu baisinga technika apsirūpinęs žmogus nebe-
paiso jokių ribų ir jau seniai peržengė visus saikus. 
Daiktų naikinimas tapo besaikis ir kaip tik dėl to 
pavojingas ir net katastrofi škas. Techninis žmogaus 
sąlytis su daiktais yra vienpusis: žmogus čia pasi-
ima viską daiktams nepalikdamas nieko. Jis skriau-
džia daiktus, pats nė mažiausios skriaudos nepa-
tirdamas. Jis tik ima nenorėdamas nieko grąžinti. 
Kaip tik čia slypi didysis pavojus: noras vien imti ir 
nenoras duoti. O duoti ir grąžinti dera ne tik kitam 
žmogui, bet ir daiktams. Tik imamasis–grąžinama-
sis žmogaus sąlytis su daiktais galėtų išsaugoti rei-
kiamą pusiausvyrą ir nepažeisti saiko; tik atsargus, 
globojantis, net švelnus daiktų įžmoginimas galėtų 
išgelbėti mūsų mašininę civilizaciją nuo katastro-
fos. Žmogus privalo apsiriboti apribodamas besai-
kius ir beprotiškus savo poreikius, o kartu palik-

damas vietos tarpti patiems daiktams. Jis privalo 
mokytis išminties iš pačios gamtos, bet ne kaip 
dabar – ją moksliškai pažindamas ir techniškai nai-
kindamas. Techninis mokslas neturi nieko bendro 
su gamtos išmintimi; tas mokslas neišmintingas ir 
nieko negali padėti patiems daiktams. Mokslas yra 
aklas: jis skverbiasi į daiktus, skaldo juos ir daužo, 
nesistengdamas apmąstyti daiktų būties ir įsižiūrėti 
į ją. Mokslas nemąsto, nes nemato pačių daiktų ir 
nepripažįsta daiktams teisės būti tokiems, kokie jie 
yra patys savaime, dar nepalytėti žmogaus ir ne-
sulaužyti įžūliai įsiveržusios technikos. Kad įeitų į 
atsargų, saikingą ir globojantį santykį su daiktais, 
žmogus turi apriboti mokslo ir technikos agresy-
vumą. Jis turi išmokti mąstyti nemoksliškai ir vis 
dėlto m ą s t y t i. Tai reiškia: turi išmokti mąstyti 
matydamas pačius daiktus ir neperžengdamas ri-
bos, už kurios mąstymas tampa aklas, agresyvus ir 
daiktus sudaužo į šipulius. 

Ar tai labai sunku? Ar tai būtų visai naujas, 
iki šiol negirdėtas ir neregėtas mąstymas? Nieko 

Tomo Tvarijono nuotrauka
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panašaus. Tai būtų labai senas, tačiau daugumos 
dabarties žmonių jau užmirštas mąstymas. Kadaise 
daugelis žmonių mokėjo mąstyti matydami pačių 
daiktų buvimą. Tokių žmonių yra ir dabar, bet jų 
vis mažiau ir mažiau, mūsų pasaulyje jie jaučiasi 
lyg tremtiniai – svetimi ir nesuprantami, todėl 
stengiasi derintis prie mokslo ir technikos diktuo-
jamo sąlyčio su daiktais. Šie žmonės buvo ir dabar 
dar vadinami menininkais, o kartais – amatinin-
kais, nors tų pavadinimų prasmė beveik išnykusi. 
O ji labai paprasta. Amato arba meno žmogus yra 
tas, kuris myli daiktus, myli ne tik širdimi, bet ir 
rankomis. Tas žmogus p a t s kuria daiktus, p a t s 
duoda jiems buvimą. Susiliesdamas su daiktu, jį tie-
siogiai matydamas, glamonėdamas savo rankomis, 
jausdamas jo pasipriešinimą, jo buvimo sunkį ir 
kietumą, daiktui duodamas aiškią formą, su daiktu 
susipažindamas kaip su žmogumi, amato žmogus 

atveria pačius daiktus, stovinčius priešais jį, esan-
čius ir turinčius teisę būti. Kartu jis atsiveria daiktų 
gamtiškumui ir suvokia gamtos išmintį. Tik meno 
ar amato žmogus iš tikrųjų mąsto ir mato pačius 
daiktus, tik jam daiktai yra ne piniginės, o tikri 
daiktai, žmogaus bičiuliai ir lygiateisio pokalbio 
dalyviai. Žodžiu, tik toks žmogus, kuris pats kuria 
daiktus, gali prisiliesti prie gamtoje, taigi ir pačių 
daiktų sandaroje, glūdinčios išminties ir atstatyti 
prarastą žmogaus ir daikto harmoniją. Mūsų civi-
lizacijos ateitis priklausys nuo to, ar bus apribotas 
besaikis mašininių daiktų gaminimas ir vartojimas, 
o kartu – agresyvi techninė daiktų destrukcija. 

Tikras žmogaus pasaulis yra ne toks, kuriame 
daug vartojama, o toks, kuriame daug kuriama. To-
kiame pasaulyje šalia žmogaus deramą vietą užima 
ir daiktai. Nesislėpdami žmogaus šešėlyje, jie atvirai 
rodo savo paslaptingą ir keistą buvimą, kuris visai 
skiriasi nuo žmogaus buvimo. Toks daikto būties 
keistumas bei paslaptingumas gali būti pavadintas 
grožiu. Tikras daiktas yra grožio spinduliavimo 
vieta ir šaltinis. Be daiktų grožio žmogus irgi negali 
būti gražus, o kartu ir geras. Tikras žmogaus pasau-
lis yra daiktuose įkūnyto grožio karalystė. Būtent 
grožis yra tikro žmogaus ir tikro daikto susitikimo 
vieta, o kartu tiesos ir gėrio buveinė. Prarasdami 
grožį, mes prarandame viską – ne tik daiktus, bet 
ir savo sielą. Štai kodėl daiktai žmogaus egzistenci-
joje turi užimti svarbią vietą ne tik kaip vartojimo 
objektai, bet ir kaip žmogaus dialogo su tuo, kas 
nėra jis pats, dalyviai. Tai svarbiausia: per daiktus 
žmogus susitinka su būtimi–anapus–žmogaus, iš 
kurios gauna prasmę paties žmogaus egzistavimas. 
Daiktų paslaptis yra aukščiausios prasmės šaltinis. 
Žmogus, atsietas nuo daiktų paslapties ir prasmės 
ieškantis tik savyje ir tik žmogiškuose dalykuose, 
atsiduria beprasmybės dykumoje. Pasaulis praran-
da prasmę, o kartu ir šventumą. Todėl sugrįžimas 
prie tikrų daiktų yra lemtingas: kartu su daiktais į 
žmogaus gyvenimo erdvę sugrįžta grožis ir paslap-
tis, prasmė ir šventumas. Ramūno Petrusevičiaus ofortas
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Vilniaus universiteto žurnalistikos instituto profeso-
rių, knygos „Prieš ir po televizijos“ autorių Žygintą 
Pečiulį įvardinčiau kaip vieną geriausiai išmanančių 
žiniasklaidos sferą. Ž. Pečiulis nemano, kad daugu-
ma Lietuvos leidinių mutuoja į „purvasklaidą“, o 
patį „purvasklaidiškumą“ labiausiai linkę iškelti val-
dininkai ar politikai, nukentėję nuo žiniasklaidos. 
su profesoriumi kalbėjosi Viktorija Vosyliūtė. 

Kaip apibrėžtumėte, kas yra žurnalistas?
Ofi ciali versija – žmogus, renkantis ir rengiantis 
informaciją. Tačiau šiais laikais žurnalisto likimas 
gali susiklostyti labai įvariai, jam gali tekti dirbti 
skirtingo pobūdžio darbus ir rašyti pačiomis įvai-
riausiomis temomis. Man žurnalistas – smalsus, 
dinamiškas ir netingus žmogus. Žmogus, galintis 
greitai susivokti bet kokioje situacijoje, padaryti 
darbą greitai ir gerai.

Kuri žiniasklaidos sritis šiuo metu pati perspektyviau-
sia? 
Visos perspektyvios, nes ir spauda, ir radijas, ir 
televizija keliasi į internetą. Čia jie keičiasi, kovo-
ja už būvį. Nė vienoje iš šių sričių šiandien nega-
li dirbti kaip prieš dešimt ar net prieš penkerius 
metus. Kitos technologijos, kiti tempai, poreikiai. 
Kas labiausiai laimės šioje sparčiai besikeičiančioje 
situacijoje – sunku pasakyti. Galimas daiktas, kad 
iš viso nustosime kalbėti apie spaudą, radiją ar tele-
viziją. Kalbėsime tik apie skirtingas raiškas – raštą, 
garsą ir vaizdą. Atrodo, kad šiuolaikinis žurnalistas 
privalės gebėti komunikuoti visomis šiomis raiško-
mis. Specializaciją, ko gero, keičia universalumas. 

Žiniasklaida demokratinėje 
visuomenėje – ypatingas verslas

Jūsų manymu, žurnalistika – profesija ar gyvenimo 
būdas?
Kaip kam. Geram žurnalistui vis dėlto – gyvenimo 
būdas, nes sunku įsivaizduoti jį dirbantį tik dar-
bo valandomis ir viską užmirštantį grįžus į namus. 
Žurnalistas dirba skaitydamas knygą, važiuodamas 
troleibusu, kalbėdamasis su kaimynu. 

Kita vertus, ši „gyvenimo būdo“ sąvoka suabso-
liutinama ir subanalinama. Tarsi čia būtų kažkokia 
ypatinga, visiškai išskirtinė specialybė. Tarsi gydy-
tojas, mokytojas ar gėlininkas negalėtų taip pat pa-
sakyti, kad nesugeba atskirti, kur prasideda ir kada 
baigiasi jo darbas.
 
Ar iš tiesų Lietuvoje dauguma spaudos leidinių mu-
tuoja į vadinamąją „purvasklaidą“?
Nemanau. Paprastai mes patys randame tai, ko 
ieškome. Arba žiniasklaidos purvasklaidiškumą la-
bai mėgsta išpūsti nuo jos nukentėję – politikai, 
valdininkai. Kita vertus, negali nematyti, kaip ži-
niasklaida susidoroja su žmogumi manipuliuoda-
ma nepatikrintais faktais, pažeisdama nekaltumo 
prezumpciją, įžeidinėdama. Kitą kartą panaudoja 
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savo slaptų ginklų arsenalą: tendencingas nuotrau-
kas, antraštes ir kita.

Man labai nepatinka, kad šiandien žiniasklaida 
visiškai nepripažįsta savo klaidų, neatsiprašo, ne-
spausdina atitaisymų. Nemanau, kad toks tariamas 
neklystamumas didina pasitikėjimą žiniasklaida.

Ką iš tiesų reiškia Jūsų mėgstamas posakis: „Žurnalis-
to interesas yra valgyti duoną su sviestu“?
Tik tiek, kad ir žurnalistai yra žmonės, o žiniasklaida 
demokratinėje visuomenėje – ypatingas, tačiau vers-
las. Todėl mane pykina davatkiški svaičiojimai apie 
žiniasklaidą, kuri neturėtų rūpintis, ar ją kas skaito, 
žiūri ir klauso. Kai tave nustoja skaityti, ne tik netu-
rėsi, už ką nusipirkti duonos ir sviesto. Vadinasi, tu 
niekam nereikalingas, tavęs nėra. Nėra laikraščio be 
skaitytojų, nėra žiniasklaidos be auditorijos.

Teko pastebėti, kad mūsų visuomenėje geru žurnalis-
tu laikomas ne tas, kuris tiria, analizuoja, puikiai iš-
mano savo darbo specifiką, o tas, kuris pigiai flirtuoja 
su skaitytoju ar žiūrovu. Ką apie tai manote?
Tyrimas, analizė yra tarsi nematomas, kaip te-
levizijoje sakoma, darbas už kadro. Šiuolaikinės 
technologijos, informacijos perteklius suformavo 
vartotojų visuomenę, kuri nekramtydama šlamščia 
ne tik mėsainius, bet ir informaciją. Nustatyta, kad 
didžiuma pasirenka tai, kas paprasčiau, trumpiau, 
šmaikščiau. Kadangi masinė komunikacija orien-

tuojasi į „vidutinį iš prasčiausių“, akivaizdu, kokį 
rezultatą (ypač televizijose) matome. Tačiau vieno 
kaltininko neieškokime. Kalta nuolat pramogų ir 
ko nors lengvesnio ištroškusi visuomenė, kalta ne-
tobula komunikacija (bandant įtikti viesiems, neį-
tinkama nė vienam), kalti turinio kūrėjai, norintys 
uždirbti kuo daugiau išleidus kuo mažiau.
 
Jūsų nuomone, į kokį žiniasklaidos veikėją turėtų ly-
giuotis jaunuolis, svajojantis apie žurnalistinį darbą? 
Kitaip – ką įvardintumėte žurnalistikos autoritetu?
Nenoriu primesti autoritetų. Manau, kad vieno 
tokio ir nėra. Vienas yra šmaikštus, kitas įžūlus, 
trečias – lyrikas. Iš kiekvieno jų galima šio to pa-
simokyti. 
 
Vis dažniau girdime mums dar gana naują terminą 
„medija“, kas iš tiesų tai yra?
Medija nėra naujas terminas – tiesiog mes jį ne-
seniai įsileidome į lietuvių kalbą (kiek pamenu, 
leidžiant M. McLuhano knygos vertimą). Šis ter-
minas, apibūdinantis tarpininką, tarpininkavimą, 
apima labai plačią reiškinių sritį. Jis apima visas 
įmanomas komunikacijos formas. Mes vartojame 
gana daug terminų komunikacijai apibūdinti: ži-
niasklaida, žurnalistika, masinė komunikacija, 
visuomenės informavimo priemonės. Atsiranda 
nauja – universali terpė, daugiaterpė komunikacija 
(žurnalistika).
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Žurnalistika – tai gebėjimas 
pasakyti: „Lordas Džonas mirė“, 
žmonėms, kurie iki tol net 
neįtarė, kad toks lordas Džonas 
gyveno. 

GiLberT KeiTh ChesTerTon
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Mykolas Karčiauskas

***

Ieškoki savyje
tiesos,
kaip žiburio
keleivis ieško
įsiklausęs
į tolimus
šunų balsus.
Tokia tiesos viltis
ir savyje rusenantys
kuragaliai dar primena
sudegusios sodybos
spalių kvapą.
Obels neįžiūrėsi,
gegutės neišgirsi.
Pelėda ūkauja
anam krante,
pro veidą praslenka
šikšnosparniai,
pasklinda eglių
ir drėgmės kvapai.
Jauti, kad jau esi
prie Nemuno,
prie menamo
ir neapčiuopiamo
piliakalnio.
Ieškoki savyje
tiesos
ir tėvo gryčios
pamatų prisiminimų.
Dar slenksčio vietoje
žaliuoja kiečiai,
dar ta vieta gyva
atmintyje kaip kryžius
negrįžusiems iš sukilimo.

***

Kiekvienas žodis
iš gilumos
sidabro lieptais
į vienatvę –
žmogaus išpažintis
prieš begalybę
ir maištingą sielą.
Džiaugsmo paslapties
neišdavė
jo skiemenys burnoj –
ledokšnių ir varpelių
muzika.
Kiekvienas žodis –
tavo giminės galuksnėj
išsišakojęs medis,
nusvirusiom šakom
liečiąs vienintelę
prisiminimų žemę
mėnesienoj.
Lietus nenuplauna 
žodžių,
audra nenulaužia
šakų:
reikia ištarti
ir augti
vienatvės gatvėje
su grįžtančiais
iš knygų puslapių
pasaulio kankiniais.
Kiekvienas žodis –
gilumoj ištirpusi uola.
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Jonas Strielkūnas

Kelio daina

Nei tu raudojai, nei tu bareisi.
Nei mes sugrįšim, nei mes pareisim.
Kol turim kelią, į priekį einam.
Kol turim balsą, traukiame dainą.

Visi dainavom, kaip kas mokėjom.
Visi tylėjom, kaip kam reikėjo.
O kelias bėga, o kelias dulka.
Ką susitiksim – laimę ar kulką?

Tolimas kelias. Priešpriešis vėjas.
Einame žemę įsimylėję.
Nei tu raudoki, nei tu liūdėki –
Vietos užtenka galvai padėti.

1967. VIII. 17

Kūryba

Iš ūkų, iš rūkų, iš miglų,
Iš besaulės juodos karalijos
Lig dausų, lig didžių šviesulių
Tįsta skaudžios eilėraščio gijos –

Ir pabunda tamsos kaliniai,
Ir išvysta, kad rytas, aklieji.
Ir į tai, ko surast nemanei,
Tartum upė dangun įsilieji.

Tolimas vakaras

Lietus kaip katinas nubėgo
Pilkų namų stogais šlapiais.
Ir dvelkė vakaras kazlėko
Ar ūmėdės aitriais kvapais.

Sėdėjai tu ant slenksčio seno,
Paliovus medžiams ūžt ir gaust.
Ir cigaretė vos ruseno
Lyg siela vienišo žmogaus.

Į tolį driekės tamsios brydės
Visų žmonių, žvėrių visų.
Danguj stovėjo piramidės
Jau nugalėtų debesų.

Ir neturėjai tu globėjo,
Virš smurto tiesiančio rankas.
Bet vis dėlto tave mylėjo
Ir tyliai laimino kažkas.
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Mano motinos sijonai primena pasakas.
– Il-gu-ma, – išskiemenuoja mergaitė žodį ir 

stebi mano drebančius pirštus. 
Aš irgi spoksau į juos. Kaip nepatrauklu, saky-

tų mergaitei draugė, jei stovėtų šalia. Bet draugės 
nėra. Aš stojuosi nuo nepatogios medinės kėdės, 
prieinu prie dulkėtos lentynos ir pasistiebusi iš-
traukiu storą plyštančią knygą. Mergaitė pasiremia 
delnais į per tiek metų nuo suodžių nutamsėjusį 
stalą ir, persukusi galvą, skaito mano sąsiuvinyje 
pavardes ir datas. 

– Oho. Mažai kas čia lankosi, – jos nagučiai 
nugraužti iki gyvuonies, bet vis vien nulakuoti ryš-
kiai rožiniu laku. 

– Ne visus rašau, – atkertu ir pastumiu sąsiuvi-
nį taip, kad ji nebematytų. 

Mergytė atsitiesia, pasitaiso marškinukų apy-
kak lę ir nutyla. Lėtai padedu knygą ant stalo, pri-
sėdu, užuodžiu drėgmės ir pelėsio tvaiką. Saulės 
spinduliai išryškina keliaujančius dulkių karavanus, 
kurie kyla nuo knygos puslapių. Susirandu raidę I, 
susirandu skiemenį IL. IL IL IL bjauriai tyžta garsai 
galvoje, IL IL IL, lyg koks minkštumo ženklas. 

– Ilguma – geografinis terminas, nusakantis, 
kiek į rytus ar į vakarus nuo pradinio dienovidinio 
nutolęs žemės paviršiaus taškas. 

Mergaitės akys pastebimai išsiplečia ir vėl susi-
traukia, lyg katės vyzdžiai keičiantis šviesai. Ji nieko 
nesako. Griebia kuprinę nuo nevalytų grindų ir iš-
slenka pro duris, lyg išgirdusi tai, ko neturėjo. Nuo 
šalto gūsio suvirpa stori mėsingi gėlių lapai. Iš eilės 
užverčiu išrikiuotas knygas ir kraunu atgal į lentyną. 

Autobuse karšta ir tvanku, moteris, sėdinti ša-
lia, laiko leisgyves pelargonijas, jos smirda, senu-

tė nupieštais antakiais dėl to kvapo persėda į kitą 
vietą. Pravažiuojam ilgas beržų virtines, susikabi-
nusias plonomis šakelėmis. Mano juodos kelnės 
limpa prie šlaunų, prie blauzdų, apgaubia kelius. 
Vairuotojas spjaudosi per atidarytą langą. Laukuo-
se žydi rapsai, jie tikriausiai kvepia kopūstais ir ka-
lafiorais, o gal – atvirkščiai, vis vien užuodžiu tik 
pelargonijas. Jų lapai apskurę, susitraukę. Moteris 
apglėbia jas ir saugo, kad tik nenubyrėtų nė viena 
apmirus ląstelė. Aš apkabinu savo krepšį. 

Eidama išsikleipusiu siauru takučiu stebiu 
balkonus. Tarp plytelių auga pienės, jų karpyti 
lapai guli ant suskilusių betoninių kvadratėlių. 
Motina stovi prie lango, stebi mane. Aš jai pamo-
juoju, drebantys pirštai suvirpina kaistantį orą. 
Mama griebia plastmasinį kibiriuką ir apsimeta 
laistanti gėles. Skubiai žengiu savo laiptinės link, 
įsivaizduoju kaimynus, beldžiančius į banguotus 
virtuvių stiklus ir besišypsančius man. Kažkoks 
pyplys meta saują smėlio, kruopelytės pažyra ant 
šaltų laiptų. Senutės, susėdusios ant suolelio, nu-
sisuka į kitą pusę. 

Namuose niekas nepasikeitę. Ji vis dar lūku-
riuoja balkone, galvą apsimuturiavusi vilnone 
skara. Didžiulis saulės trynys plečiasi tolimame 
danguje. 

– Tokia ilguma užėjo, net nesuprasi. Baisu. 
Ilguma – geografinis terminas, nusakantis, kiek 

į rytus ar į vakarus nuo pradinio dienovidinio nu-
tolęs žemės paviršiaus taškas, skamba man galvoje. 
Ilguma – geografinis terminas, nusakantis, kiek į 
rytus ar į vakarus nuo pradinio dienovidinio nu-
tolęs žemės paviršiaus taškas, ataidi mažomis juo-
domis raidelėmis. Ilguma – geografinis terminas, 

Gabrielė Pumerytė

Pasakos
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nusakantis, kiek į rytus ar į vakarus nuo pradinio 
dienovidinio nutolęs žemės paviršiaus taškas. „O 
aš – į rytus ar į vakarus?“ – galvoju. 

– Aš pamiršau, mama, – apkabinu ją. 
Oda šalta ir plona, matau išpampusias krau-

jagysles ir išsišovusius kaulus. Tuščiuose vazonuo-
se mirga voratinkliai. Ji išslysta man iš delnų lyg 
šlapias varliūkštis, susmunka ant įdubusios lovos. 

Praveriu spintą, vėjas grybšteli margus drabužius. 
Metu viską ant grindų, spalvos sukasi aplink mane, 
kažkur už sienos skamba pianinas, net girdžiu na-
gus atsimušant į klavišus, motina kūkčioja užsi-
dengusi burną ranka, jos akys sausos ir tolimos, o 
balti plaukai švelniai glosto pečius, juose telpa visos 
spalvos, visos mano matytos spalvos. 

Mano motinos sijonai primena pasakas. 

Chemija
Ji sėdėjo ant šaligatvio ir mosavo rankomis it 

bandytų plaukti per tirštą orą. Kvepėjo dūmais ir 
sniegu, danguje vartėsi dideli stori debesys, pro 
juos kartkartėm išlįsdavo saulė. Ji buvo apsirengusi 
tik rausvu apatinuku, smulkūs apibrizgę nėriniai 
bangavo aplink išplerusias nuogas rankas, praskie-
pas atidengė šlaunis. Moteris krūpčiojo, jos tąsus 
vaitojimas praskirdavo orą, ir akimirką ji irdavo-
si lengviau. Kažkoks vaikiukas stovėjo susigrūdęs 
visus penkis pirštus į burną, pakėlęs antakius, di-
džiulė kareiviška kuprinė užstojo meškiukus ant jo 
striukės nugaros. Virėjos šluostėsi šlapias rankas į 
mėlynus taukuotus chalatus ir spietėsi prie valgy-
klos langų. Moteris šaukė, ji minėjo vardus, daug 

vardų, paminėjo ir manąjį, aš išsigandusi prisispau-
džiau prie drėgno stiklo, mačiau, kaip viena po ki-
tos suliula didelės jos krūtys, kai moteris stojasi eiti, 
ir kaip iš lėto jos veidą perkreipia siaubas, ir tuomet 
ji vėl suklumpa. Prie jos pribėga mažučiukė slaugė, 
kažką tyliai šneka, lūpos vos prasivėrusios užsičiau-
pia. Moteris griebiasi baltų slaugės skvernų, įsika-
bina ir suvaitoja, kažkas joje užstrigo, ir vaitojimas 
vienodai atsikartoja kas keletą sekundžių. 

– Sesute, miriau, – išgargaliavo.
Nedideliais piršteliais vaikas praplėtė savo 

rausvą burną, dabar ji tapo panaši į O, ir išsipūtu-
si kuprinė paslydo žemiau atidengdama linksmas 
meškiukų akis. Tada moteris pakėlė galvą ir pažiū-
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rėjo į mano langą, sumirgėjo nedidelės rudos akys, 
sukumpusi nosis, siauri antakiai, kažkur po orą iš-
sidraikė ilgi susiraitę plaukai. 

– Ji neturėjo burnos, – sakau tyliai, pati vos gir-
džiu, ir Paulius tik pasuka galvą. 

– Ką? 
– Ta moteris vakar neturėjo burnos. 
Jis nusišypso, atitiesia plačią nugarą, tada glosto 

savo riešą ir suka pirštus aplink išsišovusius kaulus, 
tais kaulais naktimis glosto man pečius, persukęs 
delnus link savęs, išklaipęs ilgas rankas, suspaudęs 
paburkusius vokus. Jis galvoja, kad aš viską susap-
nuoju. Ant stogo burkuoja balandžiai, jie pasipučia 
ir tampa pilkais kamuoliukais, tie balandžiai ligoti, 
jie nenuskrenda net palesti – dieną naktį tupi po 
apmaurėjusiu dangumi, ir rytais man atrodo, kad 
ten važinėja mašinos, mažos senoviškos invalidų 
mašinytės. 

Mano kabinetas didelis, gelsvai rusvas, ilga siena 
žiojasi eile langų. Žiemos rytais ant langų atsispin-
di marga lentelė, raidės krūpčioja nuo vėjo, plonos 
linijos juda. Už langų – vaikų darželis, nuo vienuo-
liktos iki dvyliktos jie laksto po blizgantį sniegą, 
kartais būna taip šalta, kad jų veidukai įrausta, ir 
kojytės negali pramušti kietos sniego plutos, tada 
auklytės juos vedasi į parduotuvę, vaikučiai susi-
kimba po du, žingsniuoja druska pabarstytais ta-
kučiais, tyli, tik priekyje klega apvalainos auklyčių 
galvos. Nuo vėjo linksta pernai sodinti berželiai, po 
dangų klaidžioja ilgi papilkėję debesys. 

Klasėje tylu, blizga nauja žalia lenta, blizga trūk-
čiojanti Lavuazjė galva. Pirmame suole sėdi smul-
kutis šviesiaplaukis berniukas, jis žiūri į mane, lan-
guotas lapas tuščias, net pavardės nėra, aš apsimetu, 
kad nepastebiu, bet berniukas taip įkyriai spokso, 
atsistoju ir išeinu. Koridoriuje kvepia muilu, šlapi 
dryžiai ant grindų pamažu siaurėja. Kai grįžtu į kla-
sę, berniukas jau rašo, ir jo lapelis visas išmargintas 
skaičiais. Kai lapelyje nebeliks vietos, jis padės jį ant 
stalo, tada aš iš spintelės išsitrauksiu puodelį, ant jo 
– Pizos katedra, prieš daugelį metų su Pauliumi bu-
vom Italijoj, tą puodelį nusipirkome Romoje, ma-

žame turgelyje po raudonu plastmasiniu stogu, aš iš 
jo geriu kavą. Pradėsiu taisyti kontrolinius, ten bus 
parašyta H2CO3, ir aš negailestingai viską išbrauk-
siu ir neįskaitysiu uždavinio sprendimo, paraštėje 
sukeverzosiu „Nepatvaru!“, ir kitą pamoką stebėsiu 
bejėges jų akis, jie tylės, nieko nesakys, ir tik nuėję 
koridoriumi iki tvarkaraščio tyliai vienas kitam su-
šnibždės, kad tai nesąmonė, jie turėjo gauti penkis, 
šešis, gal septynis ir kad jie negali atsiminti visko, 
ir aš jiems kitą pamoką sakysiu, kad dar geriau, jei 
neprisimeni. Tada visi tyliai suprunkš. 

Lauke šalta, šviečia blausi saulė. Medžiai plo-
nomis šakomis dengia savo nuogus liemenis, 
lankstosi, slepiasi, už medžių slepiasi penktokai su 
sniego gniūžtėmis delnuose. Jie jas įšildo, jos ap-
tirpsta, o vėl patekusios į šaltą orą pasidengia plonu 
leduku, – jeigu tokia pataiko, lieka mėlynė. Paulius 
laukia prie mokyklos kampo, jo paltas prasegtas, 
languotas šalikas plevėsuoja, blykčioja baltų marš-
kinių kampučiai. Vaikai šypsosi ir sveikinasi su juo, 
sako laba diena, mokytojau, ir jų akutės sublyksi. 
Paulius išsiviepęs, jo skruostuose gilios duobutės, 
ten kaupiasi tamsa, šešėliai, naktį bijau atsisukti 
į jį, nes tada jis šypsosi, ir duobutės gilėja, gilėja, 
tampa bedugnėmis, kur prasmenga žodžiai. Kai 
mudu einame takeliu, jis paima mano ranką, ir 
vaikai kikena pasislėpę už krūmo. Man nesmagu, 
Paulius tylėdamas nusisuka, jis tikriausiai juokia-
si. Kartą prieš Kalėdas keitėmės dovanomis, ir aš 
jį ištraukiau, per Kūčias tyliai įbrukau jam į delną 
atviruką, ten buvo dailyraščiu išvedžiota: C8H11N. 
Jis vartė dovanėlę rankose – jau tada jos buvo ilgos, 
gal dar ilgesnės nei dabar – apsisuko ant kulnų ir 
ėmė juoktis. Kiti irgi juokėsi. Paskui valgėme pyra-
gą, gėrėme limonadą, Paulius nebežiūrėjo į mane, 
jis deklamavo eilėraščius ir stebėjo baltas klasės lu-
bas, o sakydamas eilėraščio pavadinimą užsimerk-
davo, lyg bandytų įsivaizduoti, o aš užsimerkdavau 
jam beriant paskutinę strofą. 

Prie mano stalo prieina berniukas iš pirmo suo-
lo, ant jo lapelio parašyta Jonas M., jis rodo į lygtį 
ir sako:
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– Kur čia klaida? 
Vaikų akys nebesiblaško, jos stebi mano rankas, 

aš baksteliu pirštu į paraštę ir garsiai ištariu:
– Nepatvaru. 
Berniukas apsilaižo lūpas, jos suskilusios nuo 

šalčio, įsideda lapelį į kuprinę. Suskamba skam-
butis, visi pažyra į koridorių, aš dėlioju į krūvelę 
sąsiuvinius. Išsitraukiu puodelį, nusivalau stalą, už 
lango zvimbia snaigės. Šiandien prisnigs, galvoju, 
ir visi išeis į gatves, stovės po žibintais, aš žiūrėsiu 
į juos pro langą, tada grįš Paulius, parneš plytelę 
sutirpusio šokolado, sakys, kad reiktų paragaut, la-
bai skanus, sakys, kad reikia nusipirkt daugiau, ir 
šypsosis, kai šokoladas liks mano lūpų kampučiuo-
se, galbūt tada jis mane pabučiuos. Į klasę įeina tas 
pats smulkutis berniukas, palaukia, kol pakelsiu 
galvą, tada lėtai sako:

– Bet viskas juk nepatvaru.
Aš įsistebeiliju į jį, berniukas nurausta, tyliai 

išeina, uždaromos durys palieka šurmulį kažkur 
toli, ir mano tyliame kabinete vėl esame gyvi tik 
aš ir Lavuazjė. Pamažu verčiu lapelius ir prirašau 
po vieną tašką. 

Mano virtuvėje virš kriauklės kabo samčiai. 
Metaliniai, susilankstę, su gėlytėmis ant ranke-
nų, tarp gėlyčių lapų prilindę suodžių. Kabinete 
virš kriauklės – Lavuazjė galva, kartais mokiniai 
ją aptaško vandeniu, ir visą pertrauką aš blizginu 
stiklą. Kol taisau kontrolinius, Paulius sėdi ant 
mažutės kėdės ir šnekasi su mokiniais. Jie juokia-
si, visi susėdę ant suolų, parietę kojas po savimi, 
nuo snieguotų batų varva purvinas vanduo. Tas 
smulkutis berniukas stovi pasirėmęs į sieną, Pau-
lius jį šaukia vardu, berniukas juokiasi garsiau už 
kitus. Ant palangės nutupia balandžiai, suburkę 
porą kartų kūlvirsčiais išlekia į pilką dangų, tada 
atskrenda kiti. 

– O ten žmones koncentruodavo? – klausia 
Pauliaus, bet žiūri į mane, jo akys pilkos kaip ba-
landžiai ir kaip dangus. 

– Kur? – atsiliepia Paulius, jo kelnės iki kelių 
šlapios, aplipusios sniegu. 

– Koncentracijos stovyklose, – lėtai taria ber-
niukas: bijo sukeisti vietom skiemenis. 

Paulius šypsosi, jo skruostuose veriasi krateriai. 
– Tikriausiai, – sako. 
Už lango sninga, pūkai sukasi rateliais, vaiku-

čiai išeina pasivaikščiot, jų auklytės skardžiai juo-
kiasi. 

– Tikriausiai didelė koncentracija. Ir alotropija 
dažnai pasitaiko. 

Paulius žiūri į mane, aš žiūriu į berniuką, klasė 
kvatoja, Paulius šypsosi, o krateriai gilūs, tamsūs, 
daug kas prasmego juose. Nuleidžiu galvą ir stebiu 
skaičius langeliuose, skaičiai sukasi kaip tie pūkai, 
bet nenusileidžia, tik kyla ir kyla. Paulius panašus į 
Lavuazjė, o berniukas panašus į Paulių, o lašeliai ant 
stiklo – kaip bedugnės skruostuose, lašeliai išdžiūs-
ta, bedugnės gilėja, skaičiai sukasi sukasi sukasi. 

Šiandien Kūčios, nešąla, iš po sniego lenda 
iššutus žolė, po nuogais medžiais nedrąsiai šypso 
besmegeniai. Vaikai keičiasi dovanomis, aš savąją 
dėžutę atiduodu mergaitei su raudonu megztiniu, 
dėžutėje – kvepalai, mergaitė uosto, padėkoja, sako, 
kad kvepia vasara. Laukiu, kol kas nors prieis prie 
manęs, įteiks blizgantį krepšelį, ten bus mažutis 
kaktusas, aš jį atiduosiu seseriai. Vaikai išeina, o aš 
taip ir negaunu dovanos, galvoju, gal pamiršo, gal 
nežinojo, ką nupirkt. Iš spintelės ištraukiu puodelį, 
įsidedu į rankinę, įsidedu ir sąsiuvinius, už lango 
rėkauja darželinukai. Į mane spokso paveikslai, 
visi lyg susigėdę, lyg bandantys nusukti į šalį akis. 
Apsirengiu paltą, apsimuturiuoju šaliku, einu prie 
durų. Ant pirmo suolo guli lapelis, tuščias, languo-
tas, paraštėje – Jonas M. Kitoje pusėje moterytė su 
pagaliais vietoj kojų ir rankų, didelis aiškus veidas, 
ryškios akys, nosis, šiek tiek atlėpusios ausys. Ber-
niuką pasiveju tik prie perėjos, gatve švilpdamos 
lekia mašinos, jų šviesos ištirpsta pilkame ore. 

– Pamiršai burną nupiešt, – tariu ir paduodu 
jam lapelį. 

Jis varto, sukioja, tada nustebęs tyliai pakelia 
akis. 

– Nepamiršau.
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Tomas Taškauskas 

živ

1. 

jis rašė tekstus apie meilę dažniausiai
jai neužtekdavo laiko juos ištaisyti
taigi jis tardavo: meilė, ta mano meilė
vien gramatinės klaidos

po to jis sudarinėjo žodyną
tame jo žodyne, tik pamanykit, tame kvailame 

jo žodyne
nebuvo nė vieno lietuviško žodžio
vien trumpiniai praeities akronimai

svetimas Dali Abraomas

jaučiuos kaip alberas kamiu nes pavasaris
truputį svetimas žinomoj žemėj kurios neįvardinsiu
savo vardu nes šaukiama juo negalės atsiliepti
„ką saulė apakino žmogus teneatskiria“
„jei esi atsiliepk, man užteks tiktai atliepo“
– – – lunch-break – – –
visa tai mišios velyknakčio ar vakarienė pirmoji
vakaras taip toli kad galiu prisipažinti tau
nemoku gyventi su laikrodžiu
argi Dali jį suminkštindamas
nesufleravo kad tai kalavijas
kuriuo Abraomas aukos savo sūnų
altorius pietų pertraukos stalas tiktai
kur mano sūnus išvadavimas mano

2.

jis nerašė eilėraščių – mėgo keliauti
„ant kiekvieno tavojo piršto randu po žemyną“ kartojo
kol išmoko „žemyn“ ir „aukštyn“ lyg daugybos lentelę
užsikalti ant durų, langų (seniai negyveno)
jis nerašė eilėraščių, taigi ne menas jo paslaptys buvo
o paslaptys buvo, naktimis jas paslėpdavo
tamsoje, uždegdavo lempas, žvakes
(kokie drąsūs daiktai kankiniai, tik
kurį išpažįsta jie dievą ar dievą iš viso)
apsimesdavo skaitantis, mąstantis raštą, kai karnizų šešėliai
lyg galvos, ištardavo „nematau vadinasi miegas“
ir pabusdavo, rytas norėdavo trauktis, taigi tekdavo imtis derybų
ir sakyti „antra paslaptis – neįstengiu prisipažinti, kad mano
mano paslaptys visos panašios į tavo“

lyg lova prokrusto

šventasis antanai
nusiimk aureolę
ir sviesk

lyg peršviestum
mano gyvenimą

rentgeno
nuotraukos
parengtos

šonkauliai lūžę
mano

mano globėjau

apkabinki stipriau
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Janas ir Gogo

Sakau jam: 
– Janai, baik kniaukt, tu ne katinas per morčių. 

Tai per daug graudu. 
Jis pakreipia galvą kaip žvirbliukas, valiūkiškai 

pamerkia man akį ir tarsteli: 
– Ingenious, simply. 
Nusisuka atgal į molbertą ir iš ilgos plonos tū-

belės į savo purviną paletę išspaudžia riešutą mė-
lynų dažų. Po nosimi suniūniuojai „Mėlyną jūrą, 
mėlyną pievą, mėlyną dangų…“ ir nupaišo mėlyną 

Miglė Černiauskaitė

saulę. Avangardas – sako Janas ir vėl mirkteli, tik 
šįkart kita akim. 

Janas turi beždžionėlę vardu Gogo („džiou 
džiou“). Kartą nupirkęs turguj pusę kilogramo 
slyvų jis įvėrė po vieną Gogo į abi ausis, antakius 
ir bambą. Numykė: „You‘re in the City of Plums 
now, soldier“, ir greitai nutapė du paveikslus. Ja-
nas – karalius. Jo karalienė gyvena dviejų kambarių 
bute. Vieną nuomuoja vietiniams banditėliams. 

Jano mylimasis

Jis greitai pribėga prie savo mylimojo ir pri-
glaudžia ausį prie raudonu megztiniu aptemptos 
krūtinės. 

– Plaka, – sako ir šypteli puse burnos. 
Kitą pusę per karą nunešė granata. Bet Janas 

nenusimena – sako, kad ta pusė kaip tik labai raji 
buvo. Dabar mažiau mokesčių mokėti reikia. Ja-
nas valgo daug daržovių – sūrio, apelsinų, o ypač 
mėgsta trešnes nuo kaimyno medžio. Tos trešnės 
didelės ir juodos kaip Jano akys. Janas tik mirkt, 
trešnė mirkt atgal. Taip ir mirksi pirmyn atgal, kol 
Jano mylimasis net žalias iš pavydo griebia trešnę ir 
kuo greičiausiai ją nugurkia. Gurgt, pliumpt. 

Tada pro langą susivėlusią galvą iškiša Jano kai-
mynas Hilteris. Jo lūpų kamputyje smilksta nuo-
rūka, o vešlūs ūsai juokingai kruta, kai jis pradeda 
kimiu balsu rėkti: 

– Vagys, vagys! Janai, senas bambize, nedrįsk 
vogti trešnių! 

Janas taip pat iškiša galvą pro langą, nuraško 
nuo Hilterio medžio dar vieną trešnę ir sunkiai at-
sidūsta: 

– Varnos krankia. Lis. – uždaręs langą ir už-
traukęs geltonas gėlėtas užuolaidas Janas smagiai 
sukikena ir pakšteli savo mylimajam į skruostą. 
Jano mylimasis gražiai nurausta ir taip pat sukike-
na. Janas vėl priglaudžia ausį prie raudonu megzti-
niu aptemptos krūtinės ir niūniuoja lopšinę: 

– Čiūčia liūlia laumės vaiką... Kreivą, šleivą ir 
kuprotą... 

Taip jie ir stovi vidury virtuvės trešnių kauliukų 
krūvoj. Varnos vis dar krankia. Gal lis. 
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Rozmarinas ir šalavijai 

Kaip išmoninga! Tavo akys nemato ir tu nejauti 
mano meilės skausmo… 

Jis pakelia ranką, kramto nagus. Pajunta vari-
nį kraujo skonį burnoje, bet skausmo nejaučia. Jis 
nebejaučia. Nešvariu pirštu baksteli tuščią geltoną 
akį. 

Aš sėdžiu ant plastikinės kėdės prie lango. Lau-
ke lyja. Stebiu stiklu bėgančius lašus. Štai vienas 
didelis lašas godžiai skinasi kelią žemyn pakeliui 
prarydamas kitus lašus. Ten, anapus, taip pilka, o 
mus supa steriliai baltos sienos. Aš tau pasakoju, 
kad kadaise sutikau berniuką, kuris niūniavo mano 
mėgstamiausią dainą. 

– Kurią? 
Tą apie karą, rozmariną ir šalavijus. Tu stropiai 

linksi galvą. Pasakoju, kad kadaise sutikau berniu-
ką, kuris mane mylėjo. 

Pabučiuoju tavo stiklinių geltonų akių vokus ir 
išeinu, tyliai užsiveria durys. 

Gydytojai sako, kad tu niekad neprisiminsi. 

Bet aš bandau. Baltų paklodžių jūroje tavo 
padriki plaukai atrodo dar juodesni. O aš vėl ant 
plastikinės kėdės prie lango, vėl pasakoju tau, kad 
tas berniukas ir aš, mes šokome valsą, palikdami 
rožių spyglių taką. Pievų smilgos linko po mūsų 
pirštais, vėjas glamonėjo žemuogių kvapą ir glostė 
basas mūsų kojas. 

– Prisimeni? 
Jo veidas šiek tiek sutrikęs. 

Miglotas veidas be vardo. Ji ateina kiekvieną die-
ną ir sėdi ant plastikinės kėdės prie lango. Kas tu? 

– Aš širdgėla. 
Mano akys stiklinės ir lipni juoda aksominė 

tamsa yra tai, ką aš matau. Bet kai atmerkiu širdį, 
matau, kaip staiposi bekupriai kupranugariai, ant 
stogų sutupia žalios varnos, o jų juokas aidi mano 
ausyse. 

Gydytojai sako, kad tu miršti. Aš stebiu, kaip tu 
nyksti ir pamažu klimpsti baltų paklodžių liūne. 

Šiltas vasaros lietus neatėjo ir nenuplovė tavo 
žaizdų. Aš laukiau ir laukiau... Tas rytas išaušo 
skaistus ir padūmavęs, su saldžiai kvepiančia rasa 
ant šviežio sniego. Aparatai nustojo pypsėję. Mano 
pasaulis sudrebėjo kaip mažas išsigandęs kūdikis ir 
subyrėjo į smulkias šukes. Taip lengvai, niekas net 
nepastebėjo. 

Tą popietę lijo. Lijo saldainiais? Lijo kraujo la-
šais. Mano mūza danguj. Nukraujavo. 

Penkias dienas verkiau, šeštą mane apkabino ir 
meiliai prie krūtinės prispaudė žalsvas ūkas, o sep-
tintą saulė nebepakilo virš horizonto. 

Jo nebėra. Paliko mane ir aš lyg vienišas akmuo 
stūksau vidury tuščio lauko. Išsipjausiu iš krūtinės 
širdį (ir berniuką, kuris niūniavo mano mėgsta-
miausią dainą) ir padėsiu po tuo akmeniu, tegu 
jis verks mano stiklinėm ašarom. Nes taip skauda, 
taip skauda ir spaudžia, ir taip sunku kvėpuoti, o 
akyse taip juoda. 

Mums turėjo priklausyti visas amžius. Dabar 
man priklauso amžinybė sielvarto ir kaltės. Niekas 
nebebus taip kaip anksčiau. 

Cette doueur me tue! Peut comment je vais sur?  

Gydytojai sakė, kad jeigu jis būtų prisisegęs 
saugos diržą, gal... 

Tad aš prašau, atneškit man vakarą, kad užmig-
čiau ir pamirščiau savo išpjautą širdį ir tave, nes tu 
– mano meilės skausmas. Nes niekas nebebus taip 
kaip anksčiau.
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Paulius Andriuškevičius

Geltonai

saulėgrąžos išdžius,  
akyse užgesus mėlyna,  
saulėlydį prarijo  
amalai.  

ištrauk iš mano kulno  
strėlę,  
ant veido sninga,  
geltonai sninga.

Drugys

Vytautui-broniui Zailskui

Kuris tu būsi, jei ne tas?
Tas pats kur vakar, šiandien ir kadais.
Tu būsi.
Geltonos vasaros oranžinis drugys.

Rudeninės vėlės

It biblinis krūmas dega medžių lajos.
Trečiąjį metų laiką žemės vėlės vadina rudeniu,
Lyg akli mankurtai jį matuoja liūdesiu ir meldžiasi,
Dievu pripažįsta kaštonus,
Raudonus, gelsvus – juos.

Kaip vaikus tėvai iš namų
Meta gyslotom rankom medžiai lapus.
Verkia komposto krūva glėbdama drūtą kamieną,
Šūkteli kvailai, it ta vėlė,
Tėte!

Darinos Jadrionkinos ofortas
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Želvos vidurinės mokyklos dvyliktokę Skirmantę 
Ramoškaitę, piešiančią ir rašančią poeziją, kalbina 
fi lologijos studentas Vainius Bakas. 

Kiek laiko draugauji su teptuku? 
O mes kartais pykstamės. Temperamentingi abu, 
turim savų norų ir gebėjimų, bet kai jau kartu dir-
bam, tai susikaupiam ir pamirštam viską, kas truk-
do. Taip jau apie trylika metų. 

Kokias kūrybos priemones ir stilius esi išbandžiusi?
Na, patys pirmieji buvo spalvoti tušinukai, kuriuos 
skolinausi iš mamos. O ji juos parsinešė iš moky-
klos, kur dirbo ir tebedirba mokytoja. Tai aš su to-
mis tada pas mus dar retenybėmis piešiau merginas 
mažom galvom, didelėm rankom ir kažkodėl ilgais 
karoliais. O veidą simetriškai piešti išmokau gal 
būdama tik kokių dešimties metų, nors akys jau 
mokėjo „žiūrėti“. Man taip tada reikėjo (juokiasi). 
Jau vėliau gavau pieštukus, brolio akvarelinių dažų, 
piešimo sąsiuvinių, fl omasterių, klijų ir spalvoto 
popieriaus skiaučių. O mokykloje jau reikėjo ir 
guašo. Tada jau piešdavau ant visko. Tik koliažų 
nemėgdavau iš laikraščių – man atrodė, kad tai ne-
tikra ir sukurta ne mano pačios (ypač taip maniau 
apie žmonių nuotraukas), o gal tiesiog neišėjo, nes 
žaviuosi tais, kurie moka „lipdyti“ detales į visumą. 
Dabar jaukinuosi aliejinius dažus, tušą ir visokiau-
sius popieriaus gabalus. Kartais – spalvotus pieštu-
kus, tekstilinius dažus, monotipiją.

Apie dažų kvapą... Ar tai lavina meninę uoslę?
Hm, matyt, lavina ir didina sentimentus tam, ką 
mėgsti daryti. O tada tu vėl grįžti prie piešimo. Juo 

Potėpiai voverės plauku

daugiau dirbi – tuo labiau tobulėji. Tada dar randi 
bendraminčių, jie ką nors nauja pasako ar parodo. 
Tas kvapas – nenusakomas. Baigusi darbą, pamirš-
ti, bet vos tik vėl netyčia užuodi, grįžti. Smagiausia, 
kad jis neįkyrus. Tas jausmas kartais panašus į tą, 
kai prisimeni namų kvapą – vienintelį tokį tau ir 
tavo artimiesiems. 

Ką laikytum savo dailės korifėjumi(-ais)?
Mano skonis vis keičiasi, nes vis daugiau pama-
tau ar suprantu. Be to, nemoku naudotis korifėjų 
darbais, technika, idėjomis – man vis vien viskas 
savaip išeina. Apskritai iš kitų galima mokytis tik 
dailės pagrindų – anatomijos, spalvų derinimo, 
kompozicijos. 

Šiuo metu, kai norisi atsisėsti ir tingiai ką nors 
pažiūrinėti, pasiimu knygą su Gustave‘o Klimto, 
vieno žymiausių Vienos secesijos atstovų, darbais – 
man tiesiog gražu jo auksu dengti žmonės, mo-
zaikos, raštai. Įspūdingos ir jo moterys, jas reikia 
pamatyti, „pabendrauti“ ir interpretuoti, bet tai 
daryti atsiribojant nuo autoriaus biografi jos ar kitų 
nuomonės. Jau tik išgyvenus savo įspūdžius galima 
dalintis mintimis ir būti nešališkam. 
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Kvapą gniaužia realisto Pauliaus Juškos darbai. 
Tikrai. Nueikit Vilniuje į Totorių gatvėje esančią 
galeriją ir pamatysit. 

Šiaip nesu iš tų, kurie mėgsta abstrakcioniz-
mą – man reikia „tikro“ vaizdo: žmogaus, daik-
to, peizažo. O jau paskui galima ir siurrealistiškai 
„žaisti“, apvilkti moderno rūbais.

Kaip manai, ar jaunieji dailininkai Lietuvoje turi 
pakankamai daug erdvės „reikštis“?
Dar ir kaip. Tai jau priklauso nuo galimybių ir 
norų. Pradėti juk galima ir nuo namų, paskui – 
draugai (gal netgi kokios draugijos?), mokykla, 
įvairūs konkursai. Kai kurie piešia gatvėse, ant 
namų sienų. Mūsų šalis tokia, kad laisvės la-
bai daug. Galų gale, jei šitaip nusibodę, gyvenk 
Fluxus principu – kurk savo malonumui, iš idėjos, 
nes nemanau, kad didelė erdvė ir kitų žinojimas 
apie tave jau yra visavertė išraiškos forma. O dar 

menininkų konkurencija! Šiaip ar taip, ji yra aks-
tinas kurti, tačiau ir susinaikinimas, kai nejauti 
ribų – iš tavęs atimamas laisvumas, lengvumas, 
švarios mintys. 

Ką manai apie grafi čius viešosiose erdvėse? Ar esi kada 
nors ką išpurškusi ant sienų/suolų/vitrinų?
Dėl manęs – tegu. Aišku, piešinys turėtų būti su 
žinia. Ir dar cenzūriškas. Ir kad tik nedarkytų senų, 
architektūriškai vertingų pastatų ar kitų vietų. Nes 
tada jau tikra nesąmonė... 

Kartą su draugais važiuodami traukiniu suti-
kome tokią piktą darbuotoją. Prieš išlipdami ant 
durų šypsenėlę jai nupiešėm. Tada greitai lipom 
lauk... Aišku, ji nepamatė – tik mums baisu buvo. 
O šiaip piešiu ant batų. Dabar jie turi akis ir geriau 
matau eidama (vėl juokiasi). Ai, ir dar fi zikos kabi-
nete esu piešusi ant suolo. 

Ryšys. 2008 Cirkas. 2008
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Papasakok apie kūrybinę savo aplinką?
Virtuvė, kur visad šilta, po ranka yra sausainių ir ar-
batos (dažnai piešdama išalkstu), dar senas radijas, 
kuris tik Lietuvos radijo programą transliuoja (bet 
šiaip gerų dalykų galima išgirsti) arba mano mamos 
anglų kalbos kabinetas – ten didelė erdvė, gerai vė-
dinama, – puikiai tinka, kai tapau aliejiniais dažais, 
kurių kvapas gan stiprus. Net pajutau nostalgiją 
tada klausyto Žinių radijo (dėl muzikos, dėl to, kad 
kalba, nes taip smagiau, ir šiaip aktualijų), aliejinių 
dažų kvapo (mmm, galerijos tuo ir ypatingos – jos 
turi savo kvapą), grįžimo namo ir įspūdžių dalijimo-
si... Kai kuri, tave apgaubia magija ir tu esi nebe tu.

iš kur semiesi įkvėpimo?
Iš žmonių. Jų įvairovė yra neišsenkantis šaltinis.

Ar labiau mėgsti bendrauti, ar stebėti juos? 
Stebėti mėgstu. Gal netgi geriausiai tai sekasi. Ta-
čiau bendravimas yra daug svarbesnis, nesvarbu, 

su kokiais žmonėmis – piktais, gerais, blogais. Vis 
vien daliniesi mintimis. Juk visa, ką gauni iš kitų, 
moko. Ir net jeigu vienas kitas pokalbis atima jėgų 
ar nuliūdina, tada susimąstai, o kas gi čia buvo?.. 
Tuomet ateina žmogiškoji patirtis. Gal netgi dau-
giau duoda nei geri dalykai, nes dėl gerų nebent 
padėkoji tave palaikančiai jėgai (vieni – Dievui, 
kiti – sau), dar ilgai prisimeni, tačiau tai nedaug 
tave keičia. 

Ar baigusi tapyti nepamiršti išplauti teptukų ir susi-
tvarkyti darbo stalo? 
Teptukus dažnai vonioje pamirštu išplovusi. Ir už 
tai gaunu pylos. Baisiau, kai nuotaikos nesutvar-
kau – tada jau išsiblaškiusi būnu.

Dailės pamokos mokykloje tau – priverstiniai viešieji 
darbai ar paskatinimas kurti? 
Turiu labai šaunią dailės mokytoją, tad pamokos 
man yra bendravimas. O darbai – viena iš jo for-

Moteris su ūsais. 2008 Vaikystės sargas. 2008
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mų. Gauname labai daug laisvės. Be to, ten renkasi 
tik tie, kuriems dailė yra svarbi. Gal kiek kitaip bū-
davo jaunesnėse klasėse, tačiau tada piešti skatino 
noras išsiskirti – paauglystė gi... Aš juk nebaigiau 
dailės mokyklos – tiesą pasakius, su drauge jau iš 
pirmos pamokos pabėgom, paverkėm, nes direk-
torė nesutiko leisti mums nedalyvauti kai kuriose 
pamokose – mums būtų tekę toli važinėti, o taip 
negalėjom. Na, ir nusprendėm pačios save moky-
ti ir būti šaunios. Taigi džiaugiuosi tuo, ką duoda 
mano mokykla, stebėjimai, ieškojimai, tėčio ir bro-
lio patarimai. Aišku, dar reikia tobulėti ir tobulėti, 
nes kai pagalvoju, ko čia prišnekėjau, atrodo, kad 
kaip kokia didi menininkė savo kelią išdėsčiau. 
Betgi tik dalinuosi tais dar paprastais kūrybos ma-
lonumais. Kam įdomu – baigs skaityti, ir tiek. Juk 
viskas paprasta paprasta.

Kokią žinią neši savo kūryba?
Charakterius. Man patinka šiek tiek keisti žmoge-
liai, kurie vilioja žiūrėti į piešinį, draugauti, šypso-
tis. Mėgstu simbolius ir džiaugiuosi, jei koks nors 
darbas padeda žmogui suprasti patį save, išmąstyti 
ir rasti prasmę sau. Atrodo, kam mano žinia – te-
rapinė?.. O gal esu tiesiog savimyla ir darau tai, 
kas man patinka, o žinios tegu ieško kiti, jei nori. 
(Kuk liai ar šelmiškai šypsosi.)

rašai poeziją ir tapai. Kam skiri daugiau laiko? Kas 
tau svarbiau?

Abu dalykai man labai svarbūs. Abiejose srityse 
reikia tobulėti, nes kitaip tiesiog „išsibarstysiu“. Ir 
laiko skiriu vienodai. Tai net nėra laiko dalybos – 
tiesiog noras daryti viena arba kita, turimos idė-
jos, nes retai būna, kad viena idėja netiktų abiem 
sritims. O kai atsiranda vaizdas, būtinai turi jį 
įgyvendinti, nes kitaip prarasi puikią progą, kuri 
nepasikartos. Kartais taip pirštus nusigriauži – sa-
vijauta nekokia gi. O atsitinka, kad nieko nesukuri 
mėnesį. Ir būni taip, palauki, pavaikštai. Skaitau 
daug, kol nuotaika poetiškai pasakius įkvepia. Už-
burtas ratas. Chi, o aš kaip žiurkėnas tai vieną sritį, 
tai kitą pagraužiu. Ir būnu soti.

Kai pabaigi piešinį, ar būni patenkinta tuo, ką pa-
darei?
Jeigu vykusiai, tai dar ir kaip, nes žinau, kad išnau-
dojau idėją ir ji nebus veltui sugalvota. Jos – kaip 
pinigėliai – neprižiūrėti išsibarstys, dar kokį nieku-
tį nusipirksi, o kas, jei paskolinti negrįš?

Tenka girdėti, kad dauguma dailininkų sapnus laiko 
savo kūrybos šaltiniu. Ar teko vogti detales iš sapno?
Na, teoriškai sapnas yra tavo nugyventos dienos 
nuotrupos, aš ir prisimenu tik detales. Imu. Tik 
žinai, kas labiausiai erzina? Sapnuoju kartais, kad 
skaitau kažkieno eilėraščius. Tokius spalvotus. Bet 
nubudusi nieko neprisimenu. Kodėl? Ogi todėl, 
kad sapne jie buvo ne mano – negalima vogti iš 
kitų.
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– Negalima, – tarei man. 
Tačiau aš vis vien pasinėriau į pulsuojantį žiogų 

čirškimą. Cimbolai, barškučiai ir timpanai. O tu 
verkei man ant peties. 

Niekada nemaniau, kad sugrįžti bus taip lengva. 
Ar pameni, sėdėjome pievoje šalia kaimo žvyr-

kelio, automobilio dureles palikę praviras, kad gir-
dėtume prikimusį Ninos Simone balsą, sklindantį 
iš kasetinio magnetofono kolonėlių. Ši kasetė buvo 
sena kaip pasaulis; Ninos dainomis mane migdy-
davai, kai buvau dar kūdikis ir rėkdavau iki pamė-
lynavimo. Juostelė vietomis buvo sugadinta, todėl 
cypimas ir traškesys kartais beveik užgoždavo sod-
rų džiazistės balsą. „Ninočka, mano Ninočka“, – 
sumurmėjai panosėje. 

– Nufofuok mus, tėti, čia. 
Tu nusijuokei, kaip visada, kai išgirsdavai kokį 

naują mano sugalvotą žodį, atsikėlei ir iš krepšio 
išėmei savo senutėlį „Zenitą“. 

– Iš pradžių tave vieną, – ir prisitaikei. 
Blykst. 
Man pasivaideno, kad iš už debesies išlindo saulė. 
– O dabar mus abu, mus abu! 
– Kaip aš tau dabar mus abu nufotografuosiu?
– Nufofuosi. Spausk tą mygtuką, ir viskas. 
Tu vėl atsisėdai ant traškančios sausos žolės. 
– Eikš. 
Aš susirangiau tau ant kelių, viena ranka apka-

binai mane, kitą ištiesei ir atsukai į mus objektyvą. 
– Šypsokis, – ir paspaudei mygtuką. 
Vėliau dar ilgai sėdėjom susiglaudę. Kažkur aukš-

tai virš debesų leidosi saulė ir tekėjo mėnulis, miške 
žvėrys savo vaikams taisė patalėlį, tyliai dūzgė elek-
tros laidai kitoje kelio pusėje, pro šalį ant dviračio 
pravažiavo kaimo močiutė, ant vairo rankenų pasi-
kabinusi po aliuminį bidonėlį, pilną šilto pieno. Ni-
nočkos balsas jau buvo nutilęs, raudono moskvičiaus 
durelės plačiai atdaros. Pasiutusiai čirškė žiogai. 

Akimis sekiau skruzdę, ropojančią tavo blauzda. 
– Tėti, skruzdė, – sakiau. 

Skaistė Budrevičiūtė

Cimbolai, barškučiai ir timpanai

Bet tu neatsiliepei. Atsisukau, pagalvojusi, kad 
gal miegi. Bet tavo užsisvajojusios akys žvelgė kaž-
kur virš pamažu juoduojančių eglių viršūnių. Kak-
ta pasitryniau į tavo smakrą, šiurkštų nuo trumpų 
rusvų barzdaplaukių. 

– Tau reikia skustis, – rimtai pasakiau. 
Pažvelgei žemyn liūdnomis akimis ir dar tvir-

čiau mane apkabinai. 
– Žinau, – akimirką patylėjai. – Girdi, kaip 

žiogai čirškia? Kaip smuikai ir violončelės, cimbo-
lai, barškučiai ir timpanai. 

– Tėti, gal važiuojam namo? Man nutirpo ko-
jos, o ir mama laukia. 

– Tu teisi, važiuojam. 
Ir mes palikom pievą muzikuoti vieną. 
Praėjus keletui metų, tu išvažiavai. Likom su 

mama. Mačiau, kaip ji išmetė Ninos Simone kasetę. 
Nieko nesakiau, tylėjau. Tylėjau daug metų. Girdė-
jau, kad vienu metu manęs ieškojai, šaukei, bet aš 
neatsiliepiau, užaugau. Tu man tapai Juo – tokiu 
tolimu, blankiu ir skausmingu. Gyvenau Paryžiuj, 
Londone, bet niekada namelyje su raudonu mos-
kvičiumi, ėjau prospektais ir bulvarais, bet nieka-
da kaimo žvyrkeliu, klausiausi klasikos ir roko, bet 
niekada žiogų čirškimo pievoje. Mama liko toli, bet 
kiekvieną savaitę rašė laiškus. Ne virtualius – tikrus. 
Laukdavau jų, kaip kad vaikystėje ką tik iškepto jos 
obuolių pyrago. Kartą viename laiške radau įdė-
tą ir nuotrauką. Strazdanoto, susiraukusio vaiko, 
sėdinčio pievoje, – berniukiškai trumpų plaukų 
mergaitės, savo plonomis rankutėmis apkabinusios 
visą pasaulį. Paėmiau nuotrauką ir nuėjau pas jį. 
Jam stovint gretimais ir nebyliai stebint, susiradau 
viename jo fotoalbumų senutėliu „Zenitu“ darytą 
nuotrauką. Du veidai. Vienas besišypsantis. 

– Ar galima man šią nuotrauką pasilikti? – pa-
klausiau. 

– Negalima, – tarei man. 
Tačiau aš vis vien pasinėriau į pulsuojantį žiogų 

čirškimą. Cimbolai, barškučiai ir timpanai. O tu 
verkei man ant peties.  
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Geriausias, gražiausias, greičiausias, linksmiau-
sias, svarbiausias, sąmojingiausias, patraukliausias, 
įtakingiausias ir visoks kitoks -iausias. Žmogus le-
genda, žvaigždė, elitas, asas... etc. Visa tai – etike-
tės. Etiketės, lipinamos šįkart ne parduodamoms 
prekėms, o žmonėms. 

Nors gerai pagalvojus, visi juk stengiamės vie-
naip ar kitaip save parduoti. Visai kaip prekės 
Maximoje, rimi ar kituose prekybos centruose. 
Kad prekė būtų patraukli, ji turėtų turėti gerą vardą 
(-iausiojo) arba būti kuo nors išskirtinė. Tačiau iš-
skirtinė šiuo atveju turėtų būti neatsiejama nuo kito 
epiteto – patraukli. Taigi prekės turi būti ypatingos, 
kad patrauktų pirkėjo dėmesį. Žinoma visada yra 
kita galimybė. Tikimybė, kad pirkėjas iš nevilties 
griebs pirmą pasitaikiusią prekę ir kuo greičiau nu-
dums prie kasos užmokėti. Tačiau ar vėliau džiaug-
sis naujai įsigyti daiktu, nežinia. O jei ir džiaugsis... 
ar ilgai tai truks? Tai jau kitas klausimas.

Apsipirkinėjimas prekybos centruose – visiems 
puikai pažįstama pareiga/pramoga/darbas, atlieka-
mas automatiškai (spręskite patys). 

Dabar pamėginkite įsivaizduoti save prekių vie-
toje. Juk iš esmės pasaulis – vienas didelis prekybos 
centras. Tik nenumokite ranka ir nesakykite, kad 
tai – visiškos sapalionės. Tiesiog pagalvokite, kaip 
jūs pasirenkate žmones, kurie yra šalia jūsų. Be 
abejo, nekalbu apie šeimos narius ar giminaičius.

Tarkime, atsiduriate visiškai nepažįstamoje 
aplinkoje. Juk neramstysi sienų pats vienas, vaiz-
duodamas, kad susižavėjai kambario lubomis ar 
užuolaidų raštais. Na, gerai, gal ir pasigrožėsi jomis 

Vitalija Slušnytė 

Globalus prekybos centras

kokį pusvalandį, tačiau jei numatytas gan ilgas va-
karojimas, nori nenori tenka kažką daryti. Mėginti 
susipažinti? Ir prie ko gi prieisite pirmiausia?

Prie iš išvaizdos malonaus bendraamžio, nuolat 
„skaldančio“ juokus, ar prie grėsmingai atrodančio 
ir nuolat besikeikiančio skino, tokiam pat draugui 
demonstruojančio neseniai įsigyto peilio ašmenis. 
Manau, dauguma rinktųsi pirmą variantą. Kas 
lemia tokį pasirinkimą? Ogi pirmas įspūdis. Tai, 
kaip patraukliai žmogus geba save pateikti aplin-
kiniams.

Galbūt ne kiekvienas, tačiau dauguma sąmo-
ningai siekia aplinkinių akyse palikti gerą įspūdį. 
Kodėl? Nes smagu, kai pasirenka tave. Kai svarbų 
darbą patiki tau, kai tave pagiria viso kolektyvo 
akivaizdoje, kai tavo pavardė puikuojasi „-iausių-
jų“ sąraše. Na, argi tai – ne savęs pardavinėjimas? 
Manau, taip. Tik šiame globaliame prekybos centre 
parduodame save ne už pinigus, o už dėmesį, įver-
tinimą, šilumą, draugystę, galų gale už meilę. Kam 
to reikia? Manau, tai lemia žmogiška prigimtis. Juk 
jau vaikystėje berniukai svajoja apie superherojų, 
o mergaitės apie dainininkių, manekenių, aktorių 
karjeras. Visi nori būti „-iausieji“. 

Ši etiketė žmonėms labai svarbi. Verčiamės per 
galvą, kad ją pasiektume ir galų gale... muilo bur-
bulas sprogsta. Supranti, kad laimingesnis buvai, 
kai nešiojai „vidutinybės“ etiketę. 

Kaip kartą rašė Oscaras Wildas: „Kai žmogus 
tikrai ko pasiekia, bematant įgyja priešų. Būk vi-
dutinybė, jei nori būti populiarus.“ Tačiau tai jau 
kita tema.
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Viktorija Navickaitė

Išlieka stipriausi

greičiau rinks tekstą kompiuteriu. Išsilaikys tie, ku-
rių darbo nepajėgs pakeisti mašina. Išliks tie, ku-
rie kurs mašinas. Išgyvens tas vaikas, kuris sulauks 
žalios šviesoforo šviesos ir, prieš kirsdamas gatvę, 
įsitikins, kad nepastos kelio jokiam automobiliui.

Evoliucija = konkurencija?

Mūsų evoliucija pagrįsta konkurencija. Besąly-
giškas varžymasis dėl geresnio išsilavinimo, dides-
nio atlyginimo ir naujai pagaminto automobilio 
Lexus verčia silpnesniuosius, na, tuos, kurie galbūt 
nemėgsta varžytis ar yra mažiau griežto ir katego-
riško charakterio, atkristi. Žmonių sukurta kultū-
ra po truputį ima mus pačius rūšiuoti, skirstyti, 
klasifikuoti į „tinkamus“ ir „ne“, o atmestuosius 
sutrypti. Sakoma, konkurencija garantuoja koky-
bę. Tikrai taip, jei kalbama apie prekybos tinklų 
produkcijas. Tuomet ir kainos mažėja, ir pasiūla di-
dėja, ir gyvenimas klientui gražus pasirodo, o viską 
nulėmė varžybos dėl pelno. Tačiau ką konkurencija 
skatina žmonių santykiuose? Ar smarkiai suklysiu 
teigdama, kad būtent ji dažnu atveju atskleidžia 

Pagal Charleso Darwino evoliucijos teoriją pasau-
lyje išlieka stipriausi. išlieka tie, kurie atlaiko gamtos 
lemiamus pokyčius, geriausiai ir greičiausiai prisitai-
ko prie kintančios aplinkos. išlikimo siekis skatina to-
bulėjimą – gyvūnai priversti evoliucionuoti, atsiran-
da naujų rūšių. Darwino teorija byloja, kad žmogus 
atsirado irgi dėl evoliucijos. Kokia evoliucijos forma jį 
veikia XXi amžiuje?

Prisitaikymas prie naujų autoritetų

Jei anksčiau išlikti buvo lemta tiems, kurie 
geriausiai prisitaiko prie gamtos, mūsų gyvena-
muoju metu išlikti pasmerkti tie, kuriems menka 
užduotis pasirodo susilieti su plačia visuomenės 
jūra ir būti mažyčiu jos intaku, neturinčiu reikš-
mės josios mastui. Išlieka galvojantys taisyklingai. 
Išlieka neišsiskiriantys iš visumos, nesvarbu, ar 
šioji pilka, ar spalvota. Visuomenė nepripažįsta 
kitokių ir tik jiems numirus pavadina juos geni-
jais. Gal ir suprantama – juk mases kur kas len-
gviau valdyti ir nukreipti pelningam veiksmui.  
Mokykloje „draugų“ sunaikintas nebus tas vai-
kas, kuris rengsis kaip visi, kuris pritaps prie ma-
sės savo prioritetais, ideologijom ir vertybėm. 
Norėdamas išlikti nuo mažų dienų turi stengtis 
pritapti ir šiuo metu būtent tai ir reiškia „išlieka 
stipriausi“, nes beprotiškai sunku yra būnant in-
dividualistu mąstyt kaip visi. Pasaulio atskaitos 
tašku tampa nebe gamta, o sistema, pagal kurią 
veikia gyvenimo mechanizmas. „Išlieka stipriau-
si“, – pasakė Charlesas Darwinas ir turbūt nė 
nepagalvojo, ką šitie žodžiai reikš XXI amžiuje. 
Išlieka tie, kurie geba prisitaikyti prie naujųjų 
technologijų. Štai darbe išsilaikys ta sekretorė, kuri 
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žvėriškuosius žmogaus genus, verčia elgtis nepado-
riai kitų asmenų atžvilgiu? Konkurencija yra noras 
pralenkti kitą. Noras būti geresniam už kitą. Noras, 
kad kitas būtų prastesnis. Nes tik tada tamsta būsi 
viršesnis, tai yra stipresnis, o tai yra garantas, kad 
išliksi. Kad ilgus metus išliksi darbe, kad sužavėsi 
tau patinkančią moterį, kad gyvensi geriau už kai-
myną. Argi tai ne XXI amžiaus žmogaus evoliucija? 
Po truputį imant suvokti faktą, kad auganti tarpu-
savio konkurencija yra, ko gero, vienintelis mūsų 
kartos skirtumas nuo mūsų senelių laikų, norisi tik 
keiktis, ir nieko daugiau, nes ligi šiol minėta evo-
liucija lyg ir artino žmogų arčiau tobulybės. Bet ar 
čia tas žadėtasis idealas?

Viskas prasideda nuo pradžių

Bene kiekviena kūdikio besilaukianti šeima 
mėgsta pranašauti: „Gims, užaugs ir bus preziden-
tas.“ Žavu – kiekvienas artimam žmogui, o juolab 
savo atžalai, linki laimingo gyvenimo ir daug pi-
nigų. Tačiau tokia šeima netoliese turi savo pačių 
paralelę, o tiksliau ir tūkstančius jų – dar mažų 
mažiausiai tūkstantis šeimų laukiasi skirtingų vai-
kų ir visiems jiems linki užaugus tapti prezidentais. 
Būtų visai nieko – yra daug kadencijų, bet štai gy-
venimo trukmė jau ribota, vadinasi, reiks varžytis. 
Vaikai gimsta ir pradeda augti, ir tėvų akyse jie vi-
sada bus gražesni už kitus, o ir menkiausias vaiko 
darbelis bylos apie jo pranašumą. Nes savas vaikas 
pastatė gražesnę smėlio pilį už kitą, nes triratį jis 
vairuoja geriau, nes anas vaikas truputėlį švepluoja. 
Ir tikrai taip, jūsų vaikas auga, jis juda pirmyn link 
to išpranašauto jam tikslo, kuris jau ir paties kaulų 
čiulpus išėdęs, – užaugus daug uždirbti ir gyventi 
geriau už kitus. Tačiau to, kaip jau sakiau, moko-
ma kiekviena tėvų atžala, ir jų interesai ima sutap-
ti. Kas tada būna? Varžybos. Ne. Karas. Juk viskas 
prasideda nuo pradžių – nuo bėgimo varžybų pra-
dinių klasių sporto šventėje, nuo geresnių semestro 
rezultatų, nuo apvalesnės tėčio algos ir geresnės 
studijų programos. Tėvai, siekdami vaikų gerovės, 

savaime suprantama, moko juos siekti užsibrėžto 
tikslo. Tačiau tikslo siekimas juk ne meilė ir ne 
karas, kur galima viskas, – čia visas gyvenimas. O 
kai nepaisydamas kitų, kurie irgi gyvena, leidi sau 
viską, kas būna tada? Tada būna XXI amžiaus eko-
nominė krizė, nes visi it pamišę nenustoja varžytis 
ir skriausti vienas kito.

O kas bus, kai mūsų nebus?

Jei viskas išties nulemta Charleso Darwino 
evoliucijos teorijos, tuomet mes, kaip ir lig šiolei, 
kiekvieną dieną judėsim pirmyn. Aš nežinau ir nė 
nebandysiu spėlioti, kaip keisis mūsų biologinės ir 
fizinės savybės, tačiau žmogaus mentaliteto raidą 
galima gan lengvai numatyti. Ar pasikeis mūsų 
vertybės? Manau, kad palengva jos tik stiprės. Juk 
vartotojiška kultūra, kurioje išlieka stipriausi, o ne 
kokie dvasingi harmonijos siekiantys individai, dar 
tik įsibėgėja, o mes jau skundžiamės. Ar mes tikė-
sime Dievą? Gal dar tikėsime, bet jau neilgai – ir 
šiandien galybė paauglių skelbiasi esą ateistai. O be 
to, kam pinigų mašinai Dievas? Gal tikės tie silp-
nesnieji, tie, kurie pasmerkti žūti – Dievas būsiąs 
viltis. O galiausiai... Ko mes pasieksim? Mes gy-
vensim turtingai ir būsim viskuo apsirūpinę, na, 
išskyrus tuos, kurie neišliks. 

Ilgiausių metų

Žinote, vieną dieną baigsis pasaulyje nafta. O 
gal ant Europos netyčia nukris atominė bomba, 
kurią arabai oro paštu siųs Amerikai, na, įvyks ma-
žutėlis nesusipratimas. Ir tada nebus nei kuo va-
ryt Lexus‘ą, nei kam pastarąjį pagamint. Ir ko tada 
sieksim? Kuo mes gyvensim? Ką tada vadinsim 
stipriausiais? Tuos, kurie pastatys naują Maximą? 
Tada būtent tie, kurie šiandien lieka nuošaly, nes 
yra nurašyti XXI amžiaus moralinių vertybių ir 
mentaliteto evoliucijos, bus stipriausi. Nes mokės 
susitaikyt, mat ilgai šito mokėsi. Ilgiausių mums 
metų, gyvenkime taikiai.
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Kaip vartotojiška kultūra veikia žmogaus sąmonę ? 

Manau, įvairiai – vieni vis daugiau kankinasi dėl 
nerimo, kad kažko neturi, negali, kad kitiems ge-
riau sekasi. Kitiems – tai galimybė išlikti stipriam, 
tapti išmintingam, nes tai paskatina mokytis atsi-
rinkti, – man tai įdomu, tai svarbu, tai mano ver-
tybė, o kita ne man ir man to nereikia. Antrieji 
turi puikią galimybę išsigryninti savo poreikius, 
tobulėti, išlaikyti savo individualumą. Ir neišgy-
venti baisios depresijos, gniuždančio nerimo, kad 
ko nors negali. 

Ar įmanoma netapti preke ? 

Manau, taip – jei nelaikysi savęs preke, neatsidursi 
„ant prekystalio“ ir niekas tavęs nevertins kaip pre-
kės. Man patinka mūsų dienų terminas – paslaugų 
pirkimas ir pardavimas. Parduodi tai, ko kitiems 
reikia, tai, ką tu gerai darai. Už tai, ką moku ge-
riausiai daryti, aš noriu gauti maksimalią kainą. Tai 
skatina mokytis, tobulėti, atlikti patinkantį darbą 
labai gerai ar puikiai ir gauti už tai atlygį, kuris 
mane tenkintų ir „padengtų“ mano investicijas (aš 
juk ne tik pinigus investuoju į savo tobulėjimą, o 
laiką, jėgas, sveikatą, protą ir t. t.). Nepaliaujamai 
tobulėjantis žmogus įdomus ir vertinamas kitų. 

Konkurencija – gerai ar blogai?
Psichologės Danutės Gustaitytės komentarai

Ar nuolatinė konkurencija ir varžybos veikia psichiką? 

Jei žmogus nuolatos „kovoja su priešais“, tuomet jis 
visas jėgas sukoncentruoja ne į rezultatą, o į konku-
rencinį procesą, tai yra į kovą už „vietą po saule“. Tuo-
met jėgos senka, kamuoja blogos nuotaikos, nemiga, 
nerimas, kyla ir gilėja pyktis, galų gale pradeda ka-
muoti ir fiziniai negalavimai, depresija, nepasitikėji-
mas savimi. Bet vietos pasaulyje pakanka, jei tik liktų 
laiko pasidairyti, kurgi mano vieta. O iš konkurentų 
galima pasimokyti, kas jiems sekasi geriausiai, kas 
juos „iškėlė“, kaip jie mąsto, ką jie daro, kaip jie tai 
daro. Išanalizavus „kovos lauką ir priešus“ tikrai ga-
lima rasti tai, ko kitas nepadarė, ar padarė ne taip, ar 
nepakankamai, ko aš dar nemoku, nesuprantu, kaip 
man siekti savo tikslų, koks mano kelias – ir pirmyn, 
tikrai atrasi savo „vietą po saule“. Jei žmogus pasitiki 
savimi, savo jėgom, savo išmintim, patirtim, jam ne-
reikia kito gniuždyti, kad išliktų. Būti ir išlikti savimi 
be pykčio kitam – stiprios asmenybės požymis.
 
Kaip atlaikyti kasdienę konkurenciją ? 

Gal tiesiog nekonkuruoti, t. y. nekovoti. Jei žmo-
gus myli save, jam nereikia nieko kitam įrodinėti. 
Taip, gal aš ir ne geriausiais, bet kažką aš sugebu 
geriau nei kiti, lai kiti pyksta, tai – jų bėda ir sun-
kumas. Jei kitam sekasi geriau, smagu, šaunuolis, 
bet jis užtat nemoka megzti kojinių…

Žmogus, kuris galvoja tik apie save ir visur ieško 
naudos, negali būti laimingas. nori gyventi sau, 
gyvenk kitiems. 

seneKA

Žmogus atsiskleidžia galynėdamasis su kliūtimis. 
AnToine De sAnT-eXuPéry
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Kas būtų, jei susitiktų Jurga, Baltaragio duktė, 
Liuka Kaminskaitė, pirmoji Andriaus Šato meilė 
ir aš? Būtų keista, nes pažįstu jas kaip nuluptas, o 
jos apie mane, matyt, nežino nieko. Ar galime sa-
kyti, jog būčiau pranašesnė už jas? Vargu, oi, var-
gu. Nei supaus aš ant malūno sparnų, nei bato esu 
bandžius pakramtyti (nors tai neturėtų būti sunku 
įgyvendinti), nei žinau aš, kas ta pirmoji meilė ar 
piršlių laukimas.

Mėgstu, labai mėgstu kiauras dienas spoksot 
pro langą, svajot, niūniuot. Bet neatidunda pirš-
lių karietos ir net kaimynas neaplanko. Net jei 
pritrūktų druskos kepdamas sekmadieninį bulvių 
plokštainį, vargu ar ateitų jos pasiskolint. Kentėtų 
ir atžagariais dantim kramsnotų po mišių tą besko-
nį bulvių plokštainį užsigerdamas kefyru. Tai kaip-
gi čia yra, kad praeiname vieni pro kitus nuleidę 
akis ir tokie susigūžę? Šalta? Na, tebūnie šalta! Bet 
tai kvailiausias pasiteisinimas, ir kodėl gi visad vi-
sur kišame tą orą?

Jei prie šventinio stalo kartu su jau minėtomis 
sesėmis Jurga ir Liuka būčiau gėrusi spanguolių 
kisielių, nuojauta kužda, jog šios dvi būtų kaip 
reikiant mane išbarusios ir atskaičiusios pusantros 
valandos moralą. Ar taip sunku nusišypsoti praei-
viui? Uždainuoti balsu, kai dainuoja tavo širdis? 
Išsiverkti ant peties? Ir ne taip jau svarbu, kieno 
tas petys. Juk vis vien – petys. O mes visi – lyg ir 
broliai, seserys.

Tačiau logišką, argumentuotą ir kupiną tikrų 
faktų pasiaiškinimą šioms panelėms aš tikrai turė-
čiau. Nėra taip lengva išeiti į gatvę, visiems šypso-

Liepa Sapninkaitė

Juodai baltai

tis, uždainuoti kokią ariją ir nepakliūti į Greitosios 
pagalbos ligoninę Lazdynuose. Kartais pakanka 
vien pažiūrėti tiesiai į akis, o ne kiaurą dieną gro-
žėtis apibalnotomis savo batų nosimis. Ir BUM 
BAM tavoji diena sugadinta ir lūpų kampučiai 
kopėtėlėmis žemyn, žemyn... Ir akys jau merkias 
(ligoninėse visad ima miegas, gal nuo kvapų ar nuo 
galybės baltos spalvos). Gyvenimo džiaugsmą vėlei 
atrandi, kai tavo fizinė būklė stabili, sužlugdytas 
tik dvasinis pasaulis ir visos tos moralinės vertybės, 
apie kurias taip madinga kalbėti.

Šį rytą, ruošdamasi paragauti naujai užpliky-
tos žolelių arbatos, klestelėjau ant minkštasuolio ir 
visai netyčia dešiniuoju sėdmenų pusrutuliu įjun-
giau apdulkėjusį televizorių. Išvydau nespalvotą 
Balio Dvariono veidą. „Manau, jog muzika turi 
būti kvapni. Tai yra svarbiausia.“

Na, ir ką jūs manote? Likusią dienos dalį daviau 
darbo savo ausims, o ypač riestai nosiai. Klasikinė, 
mėgstamiausios senos geros dainos, vinilas, negir-
dėtos... Išplečiu šnerves, kiek tik galiu, iš visų jėgų, 
užsimerkiu ir... nieko. Na ne, gal ne nieko. Namų 
kvapas. Ant palangės besipuikuojantis jeronimas – 
tikrai kvapnus vaikinas, o ir mano katės, nors ir 
tvarkingos, atsiduoda Darling‘u ir, rodos, kaimynų 
katinais. Dar ir kava kažkur garuoja. Ar tai ir yra ta 
kvapnioji muzika?

Nusprendžiau į šį klausimą atsakyti vėliau. Nes 
šiai dienai planų tikrai turėjau. Penkiasdešimtą 
kartą pasinerti į Borutos sukurtą pasakų pasaulį ir, 
žinoma, paragauti riešutų duonos.
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septyniolikmetė Augusta Mikalauskaitė nuo mažų 
dienų augo apsupta muzikos. Gimusi meniškų žmo-
nių šeimoje ji ir pati visa širdimi atsiduoda kūrybinei 
veiklai, laisvą minutę skirdama muzikavimui. savo 
kelią Augusta pradėjo jaunimo grupėje „Kivi“, kur 
iki šiol tęsia veiklą, o atsiradus galimybei ji išbandė 
savo jėgas tapdama grupės „sheezzanova“ pritarian-
čiąja vokaliste. Kalbina Viktorija Navickaitė.

Kokie dabartiniai tavo ryšiai su muzika?
Didžioji ir pagrindinė mano popamokinė veikla 
yra jaunimo džiazo grupė Kivi, kur dainuoju jau 
beveik 12 metų. Atliekame įvairaus stiliaus dainas, 
dažniausiai dainuojame acapella, t. y. be jokio mu-
zikinio pritarimo. Visai neseniai teko įgyti ir nau-
jos patirties išmėginant jėgas grupėje sheezzanova, 
kur kartu su geriausia drauge Egle, taip pat Kivi 
nare, dainavome pritariamąsias partijas. Deja, gru-
pė išsiskyrė ir šis išbandymas truko neilgai. 

Kuo ypatinga grupė „Kivi“?
Anksčiau Kivi buvo paprastas vaikų choras, kur tė-
veliai, ieškodami užsiėmimo savo vaikui, atvesdavo 
atžalas. Vaikams ėmus tobulėti atsirasdavo pasiūly-
mų koncertuoti, gaudavome kvietimų į įvairias te-
levizijos laidas, konkursus ir taip toliau. Po truputį 
jaunųjų dainininkų gretos ėmė mažėti ir mūsų liko 
vos keliolika. Dabar Kivi atlieka Lietuvai dar neį-
prasto žanro muziką, kurią dainuodama grupė ke-
liauja po pasaulinio lygio konkursus ir varžosi dėl 
apdovanojimų su stipriausiais konkurentais. Gru-
pė pyksta pavadinta choru. Kitaip nei įprasti cho-
rai, scenoje atrodome laisvai ir nesivaržome judėti, 

Gyvenimas skambant muzikai

leidžiame sau improvizuoti ir žaisti atliekamomis 
dainomis. Kivi yra daugelio tarptautinių konkursų 
nugalėtoja ir laureatė. Ko gero, didžiausias laimėji-
mas grupei Kivi buvo galimybė sudainuoti su dau-
gelio ansamblio narių mėgstamiausia džiazo grupe 
Th e real Group. Tie žmonės taip pat dainuoja aca-
pella ir ilgą laiką buvo mūsų autoritetai, tad kon-
certuoti scenoje šalia jų buvo visų dvylikos metų 
darbo rezultatas. 

Kuo skiriasi darbas „Kivi“ ir „sheezzanovoje“?
Kivi turime savo vadovę, kuri mus moko, ruošia, 
kuria mūsų programą, rūpinasi pasirodymais. Pa-
tekusios į sheezzanova atsidūrėme visai kitoje si-

leidžiame sau improvizuoti ir žaisti atliekamomis 
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tuacijoje. Mes nematėme to tikrojo grupės darbo 
ir kūrybinių procesų. Tiesiog gavome pagrindinių 
dainų įrašus ir dainuodamos jiems skambant kur-
davome savo partijas. Pirma buvo gan sunku – 
nemokėjome dirbti su tokia aparatūra, o ir visą 
gyvenimą dainavus be pritarimo šalia skambanti 
muzika atrodė keistai. Po truputį pripratom – dar-
bą pradėjom vasarą, tad per atostogas galėjome 
daug repetuoti. Su abiem grupėmis daug koncer-
tuodavome, vos ne kasdien. Darbas dviejose gru-
pėse labai vargino ir vertė daug ko atsisakyti, nors 
visi puikiai žinojo ir pritarė mūsų požiūriui, jog 
svarbiausias lieka mokslas. 

Kodėl išsiskyrė „sheezzanova“?
Cha cha, čia daug kam lieka paslaptis ir visi prašo 
ją atskleisti. Įdomu būtų išgirsti kokių nors versijų, 
kurias klausytojai sugalvoja. Tiesą sakant, nebuvau 
tokia visavertė grupės narė, kad tiksliai žinočiau 
visą jos vidaus situaciją. Bet kokiu atveju, tai nebu-
vo vienos dienos nutarimas, sugalvotas susirinkus 
pabendrauti. Išsiskyrimo mintis brendo ilgai. Gal-
būt išsiskyrė grupės narių požiūriai, interesai. Gal 
jie nusprendė, kad muzika nėra tas didysis kelias, 
kuriuo jie nori eiti, ir pasuko į skirtingas puses. O 
gal čia taktika, tad išsiskirta būnant pačioje pripa-
žinimo viršūnėje. 

Kokios muzikos klausai pati?
Kadangi dainuoju džiazą, ir pati klausau džiazo – 
mėgstu jau minėtos Th e real Group muziką, taip 
pat Th e swingle singers. Žinoma, neapsiriboju vien 
šiuo stiliumi – klausau ir kitų žanrų muzikos, pa-
vyzdžiui, Feist, Coldplay, badly drawn boy, radio-
head, Zero 7, Groove Armada, Portishead, Lykke li, 
Devendra banhart, hot Chip, Jamiroquai ir kitų 
atlikėjų. Vienu metu buvau pamėgusi elektronikos 
stiliaus dainas. 

Kaip žadi panaudot įgytą patirtį?
Patirtis, kurią gavau sheezzanovoje ir kurią vis dar 
gaunu dainuodama Kivi, yra neįkainojama. Kivi 
gastrolės užsienyje yra galimybė pamatyti tiek pa-
saulio, kiek normaliam septyniolikmečiui atrodytų 
neaprėpiama. Kivi koncertai svetimose šalyse pa-
vertė mane visiška kosmopolite ir parodė, kad visi 
pasaulyje vienodi, kad pasaulis nėra suskirstytas į 
dalis ir kad neturėčiau apsiriboti vien Lietuva. Esu 
tikra, jog tai Kivi kelionės privertė mane drąsiai gal-
voti apie studijas užsienyje, nebijoti gyventi svetur. 
O kodėl ne?.. Jei ne šių gastrolių patirtis, matyt, 
į viską žiūrėčiau kitaip ir su baime. sheezzanova 
taip pat didžiulis gyvenimo laimėjimas. Stovėjau 
scenoje pritardama išties gerai grupei, dirbau kartu 
su ja ir, iš dalies, kūriau. Na, bent jau savo parti-
ją. Išbandžiau darbą su gera aparatūra, pamačiau 
viską iš arti. Nemanau, kad visą gyvenimą būsiu 
dainininkė. Lietuvoje tuo užsiimti per daug rizi-
kinga, o siekiant muzikinės karjeros svetur reikia 
smarkiai nustebinti pasaulį, o tai taip pat skamba 
neįtikėtinai. Bet kokiu atveju muziką norėčiau pa-
silikti kaip hobį. Noriu turėti rimtą darbą, kuris 
garantuotų man stabilumą, o šalia to, laisvalaikiu, 
dainuoti. Bet jau dabar žinau, kad savo gyvenimą 
gyvensiu meniškai.
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GRUPĖS KIVI LAIMĖJIMAI

2004 m. Švedijoje Helsinborgo mieste I Tarptau-
tiniame Musica Mundi konkurse laimėta I vieta 
folk loro kategorijoje, laimėtas GRAND PRIX.

2004 m. Stokholme choras Kivi buvo pakviestas 
atstovauti Lietuvai Tarptautiniame chorų federaci-
jos įkūrimo šventiniame koncerte.

2005 m. Danijoje, Kalumborge, tarptautiniame 
jaunimo chorų konkurse laimėta I vieta.

2005 m. Olandijoje, Arnhemo mieste, tarptauti-
niame jaunimo konkurse unisono populiariosios 
muzikos konkurse laimėta I vieta, folkloro katego-
rijoje laimėta II vieta.

2005 m. Norvegijoje, Bergene, I tarptautiniame 
Grygo vardo chorų konkurse laimėtas specialus 
žiuri komisijos prizas bei III vieta folkloro kate-
gorijoje.

2005 m. Lietuvoje, Panevėžyje, Tarptautiniame 
vaikų konkurse baby sing laimėta I vieta.

2006 m. Latvijoje, Rygoje, I Baltijos šalių vokali-
nių ansamblių konkurse laimėtas GRAND PRIX.

2006 m. TV konkurso Dainų dainelė laureatai.

2006 m. Kinijoje, Ksiamene, pasaulinėje chorų 
olimpiadoje Kivi laimėjo aukso medalį vaikų cho-
rų kategorijoje bei sidabro medalį folkloro kate-
gorijoje.

2006 m. Kinijoje, Ksiamene, pasaulinėje chorų 
olimpiadoje Kivi tapo olimpiniais čempionais 
džiazo kategorijoje.

2007 m. Šveicarijoje, Bazelyje, grupė Kivi dalyva-
vo geriausių Europos jaunimo chorų festivalyje.

2007 m. Didžiojoje Britanijoje, Velse, tarptauti-
niame konkurse laimėta I ir II vietos F kategori-
joje. 

2008 m. Austrijoje, Graco mieste, V Pasaulio cho-
rų olimpiadoje džiazo kategorijoje laimėtas aukso 
medalis, folkloro kategorijoje – sidabro, populia-
riosios muzikos kategorijoje – aukso medaliai.

Nuotraukos iš asmeninio archyvo
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Nors šį 164 cm ūgio vyruką išties būtų gali-
ma vadinti mažyliu, tačiau prisiminus jo darbus 
sunku nepritarti Martino Sieff o žodžiams: „Chap-
linas nebuvo „didelis“, jis buvo tiesiog gigantas. 
1915 m. jis įsiveržė į karo siaubiamą pasaulį atneš-
damas jam juoko ir komedijos dovaną, kai patį jį 
virkdė Pirmasis pasaulinis. Dvidešimt penkerius 
metus Didžiosios depresijos ir Hitlerio kilimo 
metais jis dirbo. Jis didesnis už bet kurį iš mūsų. 
Abejotina, kad kas nors davė žmonėms tiek pra-
mogų ir malonumo, kai to labiausiai reikėjo.“
Charlie’s gimė Londone, dainininkų šeimoje, ku-
rie išsiskyrė, kai mažajam buvo vos treji. Berniukas 
blaškėsi tarp dviejų namų – alkoholiko tėvo ir psi-
chine liga sergančios motinos. Tėvas dėl savo alko-
holizmo mirė, kai Charlie’ui buvo dvylika, o mo-
tina netrukus pateko į psichiatrinę ligoninę. Tada 
berniukas buvo išsiųstas į neturtingųjų internatą, 
tačiau ten ilgai neužsibuvo. Padedamas brolio, ga-
bus vaikinas pateko į Fredo Karno teat ro trupę, 
su kuria teko gastroliuoti ir JAV. Antrą kartą čia 
atvykęs, nusprendė nebeišvykti. Kartu su draugu 
Charlie’s nuomojosi kambarį bendrabutyje, dirbo 
atsitiktinius darbus ir vaikščiojo į kino atrankas. 
Tačiau jį pastebėjo ne ten – Mackas Sennettas buvo 
matęs Chapliną su Fredo Karno trupe, ir būtent 
per trupę jį ir pakvietė. Mackas Sennettas pirmasis 
pastebėjo Chaplino gabumus, rodos, paprastas gy-
venimo ištraukas, paversti komedija. 

Vos pradėjęs dirbti Sennetto Keystone studios, 
jau pirmuoju savo vaidmeniu Charlie’s pristatė vi-
siems gerai pažįstamą personažą – per mažu švar-
ku, per ilgomis kelnėmis ir per dideliais batais pasi-
dabinusį valkatėlę siaurais ūsiukais. Beje, iš pradžių 

Urtė Rusteikaitė

Mažasis Holivudo valkatėlė

Chaplinas apie juos negalvojo, tačiau jam pasakė, 
jog jis atrodo per jaunas, tad vienintelė išeitis pa-
sisendinti neslepiant veido barzda ar grimu, jam 
pasirodė ūsai. 

Valkatėlės debiutu tapo antrasis Chaplino fi l-
mas Kid Auto races at Venice, tačiau personažas iš-
populiarėjo po Mabel’s strange Predicament. Tapęs 
vienu populiariausiu to meto komikų, Chaplinas 
suprato, kad nuo šiol jam geriau ne tik vaidinti, bet 
ir rašyti sau scenarijus bei režisuoti savo fi lmus. Pir-
masis toks bandymas buvo 1914 metais pastatytas 
fi lmas Mabel’s Married Life. Nors jis nebuvo popu-
liaresnis nei kiti Chaplino fi lmai, kuriuose jis tik 
vaidino, tačiau pačiam kūrėjui fi lmas teikė didesnį 
malonumą. Tiesą pasakius, dėl jo smulkmeniško 
režisavimo kai kurie aktoriai jį laikė pamišėliu – 
Chaplinas liepdavo aktoriams vaidinti būtent taip, 
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kaip to norėjo jis, neleisdavo nė kiek improvizuoti, o vieną 
kadrą galėjo perfi lmuoti šimtus kartų, kol šis jam įtikdavo. 
Šimtams kadrų reikėjo siaubingai daug kino juostos, todėl 
fi lmai būdavo itin brangūs. Tačiau genijui tai nerūpėjo. Jis 
įkūrė Charlie Chaplin studios ir išlaidas padengdavo žmo-
nės plūste plūstantys į kino sales. O Charlie’s ir toliau pre-
ciziškai kontroliavo kiekvieną savo fi lmo kūrimo aspektą, 
ypač montažą. 

Ilgainiui Chaplinui pabodo kurti trumpametražius fi l-
mus, jis panoro iššūkio sau. Taigi pradėjo kurti ilgesnius, 
bent valandos trukmės, fi lmus. Daugelis Chaplino fi lmų 
akivaizdžiai paremti jo paties gyvenimo patyrimais, o „ilgie-
ji“ gavo itin didelę dozę asmeniškumų. Tai tokie fi lmai kaip 
pelningasis shoulder Arms, keistasis Th e Piligrim ar dramatiš-
kasis Th e Kid. Pastarąjį ir pats Chaplinas įvardino kaip itin 
artimą. Filmo scenarijų parašyti įkvėpė tragiška Chaplino 
naujagimio sūnaus mirtis. Netrukus po jos jis sutiko vaiką 
aktorių Jackie Cooganą ir nusprendė parašyti istoriją, kaip 
valkata sutinka apleistą gatvės vaiką ir su juo susidraugauja. 
Filmavimo metu tarp Chaplino ir Coogano užsimezgė stip-
rus ryšys, jie bendravo net Cooganui suaugus. 

Laikai keitėsi, technologijos modernėjo, atsirado garsi-
nis kinas. Tai, kaip ir daugelį kitų režisierių, išgąsdino Cha-
pliną. Juk jo pantomimos tuo ir buvo žavios, kad jas galėjo 
suprasti bet kuris žiūrovas, nesvarbu, kalbantis angliškai ar 
bet kokia kita kalba. Atsirado rizika prarasti daug žiūro-
vų, tačiau Charlie;s ilgai negalvojęs tiesiog ignoravo garsinį 
kiną ir toliau kūrė nebyliuosius fi lmus. Taip atsirado City 
Lights, Modern Times ir kiti. Ilgainiui Chaplinas išbandė 
dramas, politines satyras, net autobiografi nį žanrą. 

Mažasis genijus ilgai ieškojo meilės, atrado ją tik su 
dvyliktąja žmona – Oona O’Neill, su ja susilaukė aštuo-
nių vaikų. Ko gero, nebuvo nė dienos, kai jis nebūtų kū-
ręs – nesvarbu, ar tai būtų scenarijus, režisūra, aktorystė ar 
muzika fi lmams. Taip buvo iki paskutinės jo gyvenimo mi-
nutės. Charlie’s Chaplinas mirė 1977 metais, Kalėdų naktį, 
miegodamas.

Jei įdomu: daugelį Charlie’o Chaplino fi lmų galite pamaty-
ti Vilniaus Adomo Mickevičiaus bibliotekos meno skyriuje, 
rasti videotekoje eliksyras (www.eliksyras.lt) arba Meno avi-
lys (Vilniaus mokytojų namai).
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Turbūt daugelio mūsų seneliai ar proseneliai, 
XX a. vienomis ar kitomis aplinkybėmis (pavyz-
džiui, tremtyje) atsidūrę ant mirties ir gyvybės 
slenksčio, vargiai galėjo žodžiais išreikšti tą egzis-
tencinį siaubą, kai nežinai, ar išgyvensi, ar gausi 
duonos kąsnį, ar dar bus ką valgyti rytoj. Bet ar ga-
lite įsivaizduoti žmogų, pasiryžusį save pasmerkti 
ilgalaikiam, alinančiam iki mirties badui? Apie tai 
pasakojama jauno airių režisieriaus Steve’o McQu-
eeno filme Alkis. 

Siužetą perprasti sunku, jei nesi bent kiek susi-
pažinęs su politiniu kontekstu. Šiaurės Airijoje nuo 
XX a. pradžios veikia airių nacionalistų organizaci-
ja IRA (irish republican Army), kurios tikslas – pa-
naikinti britų valdžios jungą, t. y. kovoti už Šiau-
rės Airijos nepriklausomybę (dabar Šiaurės Airija 
priklauso Jungtinei Karalystei, kartu su Anglija, 
Škotija bei Velsu). Organizacija yra teroristinio po-
būdžio, t. y. savo tikslų siekia sprogdindama barus, 
pastatus, automobilius, atvirai žudydama žmones. 
Kruvini susirėmimai su britų policija vyko iki pat 
1998 metų Belfasto susitarimo, kuris numatė vie-
tinės savivaldos sukūrimą bei sukarintų lojalistų ir 
respublikonų (nacionalistų) armijų nusiginklavimą. 
Pastarąjį dešimtmetį Šiaurės Airija gyvena daugiau 
mažiau taikos sąlygomis, nors, kaip jau tik riausiai 
girdėjote, kovo 7 d. Šiaurės Airijoje buvo nužu-
dyti du kareiviai ir policininkas, o atsakomybę už 
įvykius prisiėmė viena iš IRA grupuočių. Šiandien 
baiminamasi karo atsinaujinimo. 

Tie IRA lyderiai bei aršiausi kovotojai, kuriuos 
britų pareigūnams pavykdavo sučiupti, būdavo 
siunčiami į specialiai IRA kovotojams įrengtą La-
birinto (angl. Maze) kalėjimą, garsėjusį žiaurumu. 

Simas Čelutka

Beviltiška kova už garbę ir laisvę

Kai 1972 metais 40 Labirinto kalinių paskelbė 
bado streiką, britų valdžia sušvelnėjo ir suteikė 
IRA kovotojams vadinamąjį Specialios kategorijos 
statusą (SKS). Įgiję šį statusą, airių nacionalistai 
buvo kalinami kaip politiniai nusikaltėliai, o tai 
reiškė, jog jie galėjo nedėvėti įprastos kalinių ap-
rangos, nedirbti privalomųjų darbų ir pan. SKS 
žymėjo IRA kovotojų išskirtinumą ir kėlė jų pasi-
didžiavimą (vadinasi, net kalėjime britai negalėjo 
taip lengvai jų „patvarkyti“). 1976 metais britų 
valdžiai atsibodo toks nuolaidžiavimas ir jie pa-
naikino SKS. Prasidėjo vadinamasis „paklodžių 
protestas“, per kurį nauji kaliniai atsisakydavo 
dėvėti bendrąją aprangą ir tenkindavosi gaunamu 
apklotu, nors ir nemalonu buvo beveik nuogiems 
tūnoti šaltose kamerose – tie apklotai mažai šildy-
davo. Beveik tuo pat metu prasidėjo ir „purvina-
sis protestas“, kai kaliniai atsisakydavo praustis ir 
savo fekalijomis išterliodavo kamerų sienas. Visų 
šių protestų tikslas – priversti britų valdžią grąžinti 
SKS. Svarbiausia buvo atgauti leidimą vilkėti įpras-
tą kasdienę aprangą. 1980 metų spalio 27 dieną 
įvyko pirmasis bado streikas, kuris privertė britų 
valdžią pasižadėti įvykdyti „Penkių reikalavimų“ 
programą. Deja, pažadai taip ir liko pažadais – iš 
tiesų niekas nepasikeitė. Tuomet Bobby Sandsas, 
vienas iš kalinių, kovo 1-ąją atsisakė maisto ir taip 
pradėjo antrąjį, šįkart gerokai veiksmingesnį, bado 
streiką. Tai, kaip Sandsas (akt. Michaelas Fassben-
deris) alko ir kaip traukėsi jo kūnas, vaizdžiai at-
skleidžiama antrojoje Alkio dalyje. 

Pirmoje filmo dalyje režisieriui svarbiausia pa-
rodyti gyvenimą Labirinto kalėjime. Čia matome 
ir „paklodžių protesto“, ir „purvinojo protesto“ 
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Įspūdingas filmo režisieriaus ir operatoriaus 
darbas. Sukrečia, pavyzdžiui, scena, kai kalėjimo 
koridoriuje nežmoniškai žiauriai mušami kaliniai, o 
vienas jaunas budelis, nepakeldamas matomo siau-
bo, už sienos verkia. Taip pat svarbi ir kino kritikų 
itin giriama sekvencija, kur Bobby Sandsas net 22 
minutes kalbasi su pastoriumi apie savo apsispren-
dimą inicijuoti bado streiką ir apie šio sprendimo 
moralumą. 16 minučių trunkanti statiška scena – 
viena ilgiausių vaidybinio kino istorijoje. Vis dėlto 
kinematografine prasme šis „rekordas“ niekuo ne-
ypatingas. Pavyzdžiui, rumunų režisierius Cristia-
nas Mungiu ilgai trunkančias statiškas scenas savo 
kūryboje išnaudoja prasmingiau ir tikslingiau. Be 
to, ilgas pokalbis sudarko bendrą juostos ritmiką ir 
nuotaiką, tapdamas filmu filme (juk scenose prieš 
ir po pokalbio žodžių beveik negirdime, o čia staiga 
reikia persiorientuoti vien į verbalinę aplinką). Kita 
reikšminga scena, kai kalėjimo valdžia nusprendė 
„pamaloninti“ kalinius ir perkėlė juos į švarius, 
baldais apstatytus ir šiltus kambarius-kameras, o 
šie, supratę, kad iš jų paprasčiausiai tyčiojamasi 
(užuot leidę dėvėti savo aprangą, duoda kažkokias 
spintas ir pagalves?!), sinchroniškai išdaužo jiems 
suteiktas „gėrybes“. Ši scena taikliai atskleidžia, ką 
reiškia IRA kovotojų principingumas...

Aktorius Michaelas Fassbenderis nusipelnė 
kino kritikų pagyrų už tai, jog net du mėnesius 
pagal itin griežtą dietą tiesiogine to žodžio prasme 
badavo ir visiškai nualino savo kūną. Todėl keliuo-
se festivaliuose už tai pelnė apdovanojimų. Nema-
nau, kad toks pasiaukojimas turėtų būti pagrindi-
nis geros vaidybos kriterijus. Kitose juostos vietose 

elementus. Stebime, kokiais įmantriausiais būdais 
Labirinto kaliniai sugeba per lankytojus nepaste-
bėti gauti jiems reikalingų daiktų (radijo imtuvėlį, 
cigarečių ir t. t.). Labiausiai žiūrovą sukrės tos sce-
nos, kuriose vaizduojami žiauriai mušami ir kan-
kinami kaliniai, kaip per prievartą jie nuprausiami 
ir apkerpami (toks prižiūrėtojų atsakas į „purvinąjį 
protestą“). Svarbus filme aktoriaus Stuarto Graha-
mo personažas. Jis suvaidino itin atšiaurų nekalbų, 
regis, bejausmį kalėjimo sargybinį Raymondą Lo-
haną. Juostos pradžioje stebime akmeninį jo veidą, 
itin šaltus santykius su žmona. Lohano asmenybė 
„visu gražumu“ atsiskleidžia kalinių kankinimo bei 
priverstinio prausimo scenose. Tuomet supranti, 
kokią didelę reikšmę tenykštei bendruomenei ir jos 
žmonėms turėjo ir iki šiol turi IRA. Lohano perso-
nažas meistriškai atskleidžia fanatiko, visą gyveni-
mą skyrusio susidorojimui su IRA ir daugiau nieko 
aplinkui nematančio ir negirdinčio, charakterį. 
Gyvenimas jam vertingas tiek, kiek taiklių smū-
gių jis suduoda nekenčiamiems IRA kovotojams į 
galvą. Lygiai tokia pat šokiruojanti šio policininko 
žūtis – visiškai beprasmė, tokia, kaip ir visos IRA 
kovotojų sukeltos baisybės. Beje, šis filmas puikiai 
perteikia bendrą visų britų atkaklumą ir atsidavimą 
šventam reikalui kovojant už savąją tiesą bei prin-
cipus. Jeigu matėte filmą Green street hooligans ar 
tiesiog įsivaizduojate, ką reiškia terminas „Anglijos 
futbolo sirgaliai“, suprasite ir mirtiną IRA kovo-
tojų atkaklumą. Rytų Europai tai visiškai svetimi 
jausmai, todėl reikalingas tam tikras suvokimas 
apie kultūrinius-mentalinius regionų ar net atskirų 
valstybių skirtumus. 



Kinas

34

ypatingo aktoriaus meistriškumo nematyti. Žino-
ma, įvairių festivalių vertintojams turbūt sunku 
įsivaizduoti laisvanorišką bado dietą, ir tai atrodo 
labai žavu, tačiau ar čia yra kino bei geros vaidybos 
esmė? To vertėtų paklausti Monrealio, Stokholmo, 
Čikagos ir kitų kino festivalių žiuri narių.

Beje, galima dvejoti ir dėl tam tikro idėjų dub-
liavimosi: neaišku, ar režisieriui svarbiau buvo pa-
rodyti, kaip rutuliojasi gyvenimas tokio tipo kalė-
jimuose, ar vis dėlto jam reikšmingesnė asmeninė 
Bobby Sandso pasiaukojimo istorija (kino apžval-
gininkas Johnatanas Romney, remdamasis archeti-
pais ir simbolika, netgi lygino šią istoriją su Jėzaus 
Kristaus pasiaukojimu vardan žmonijos). Jeigu svar-
besnis antrasis leitmotyvas, galima pagrįstai teigti, 
jog nepakankamai plačiai atskleista bado streiko, 
kaip reiškinio, tema. Pavyzdžiui, nepaaiškinama, 
kodėl britai nesiėmė priverstinio maitinimo, kaip 
streikuotojų artimieji bandė savo nuožiūra paskirti 
visapusį gydymą ir taip susipykdavo su principin-
gaisiais streikuotojais. Filme iš karto rodomas bado 
streikuotojo Sandso buvimas atskiroje gydomojoje 
palatoje, tačiau praleistas labai svarbus pirminis 
etapas, kai priprasti prie alkio sunkiausia. Įsivaiz-
duokite: jūs prisiekėte savo draugams (jei Labirinto 
kaliniai neįvykdydavo savo pažado, automatiškai 
prarasdavo autoritetą ir būdavo ilgai niekinami 
savo bendražygių. IRA aktyvistams tai reiškė am-
žiną pažeminimą), kad nevalgysite, o jums rytais 
atnešamas maistas, kuris skaniai garuoja iki pietų, 
vėliau atnešti pietūs gardžiai kvepia kameroje iki 
vakaro, o vakarienė „skaniai“ išbūna kameroje per 
visą naktį. Ir taip kasdien. Taigi pradinis bado strei-

ko procesas taip pat vertas ekranizacijos. Vis dėlto 
nepabūgta pavaizduoti labai žiauraus bado streiko 
ypatumo – laikotarpio, kai atsiranda vadinamasis 
nistagmas. Tai nevalingas akies obuolio trūkčio-
jimas: pažvelgus aukštyn ar žemyn, akies obuolys 
pradeda nesustabdomai judėti į visas puses. Pro-
cesą suvaldyti sunku dėl reikalingų vitaminų trū-
kumo. Dėl to streikuotojai stengdavosi visą laiką 
žiūrėti tiesiai, ir tik tiesiai. 

Nors kai kurie filmo aspektai ir kelia abejonių, 
tačiau bendras įspūdis stulbinantis. Nieko pana-
šaus tikrai nesate matę, net jei žiūrėjote įsimintinus 
Taksi į tamsą, Kelią į Guantanamą ar Abu Graibo 
vaiduoklius, kuriuose parodomi kankinimai ame-
rikiečių įsteigtose XXI amžiaus koncentracijos sto-
vyklose (atėjus B. Obamos epochai, reikia tikėtis, 
tokių nebebus). Vis dėlto Alkis yra bjaurus filmas 
estetine prasme, tad jeigu jums nepatiko tokie „niū-
rūs“ filmai kaip Flandrija ar 4 mėnesiai, 3 savaitės, 
2 dienos – Alkio verčiau nežiūrėkite. Jis nė kiek ne-
panašus į holivudinius bendžaminus batonus. 

Filmas laimėjo Camera d‘or apdovanojimą Ka-
nuose už geriausią metų debiutą bei dar 27 prizus 
(daugiausia už režisūrą ir geriausią aktoriaus darbą); 
atstovavo Didžiajai Britanijai Venecijos bienalėje; 
nacionaliniuose britų evening standard kino apdo-
vanojimuose geriausio filmo kategorijoje nurungė 
net Lušnynų milijonierių. Įdomus faktas: per didžią-
sias festivalių peržiūras dalis žiūrovų neapsikentę 
išeina, likusieji po pabaigos atsistoję ilgai ploja. Štai 
kokia daugiareikšmė ši juosta! Gaila, jog Alkis neat-
vežtas į šiųmetį Kino pavasarį. Tikėkimės, kad bus 
parodytas Gala festivalyje ar skalvijos kino centre. 
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Scenarijus kurtas važiuojant traukiniu likus kelioms valan-
doms iki renginio, tortai kepti jau vietoje, o svečiai nekantrau-
dami skaičiavo dienas. Viso to priežastis – aštuntasis internetinio 
portalo www.rasyk.lt  gimtadienis. Ir nors auditorijoje sėdėjo vos 
keliasdešimt žmonių, galima teigti, kad šįmet renginys sulaukė 
sėkmės – gimtadienio nuotaikos publiką lydėjo kone visą kovo 
7-osios pavakarę. 

www.rasyk.lt  – tai internetinė literatų – prozos bei poezijos 
kūrėjų – bendruomenė, besidalijanti savo kūryba, vertinanti ir 
reitinguojanti ją. Anksčiau literatūrinės kūrybos apžvalgas ret-
karčiais organizavę svetainės iniciatoriai ilgainiui ėmė rengti ir 
kasmetinius renginius. Portalo gimtadienį kūrėjai pavadino lite-
ratūriškai – Paraštės Metai.

O atmosfera literatų gretose itin laisva – atėjusius pačių auto-
rių skaitomos kūrybos pasiklausyti žiūrovus pasitiko arbata ir sau-
sainiai, pasveikino renginio iniciatoriai. Savo parašytus eilėraščius 
ir prozą skaitė patys kūrėjai. Per visą renginį auditorijoje netilo 
bendravimas ir netrūko staigmenų:  „O dabar visi pasiimam po 
popieriaus lapą, rašysim eilėraščius“, – nustebino viena renginio 
vedėjų Viktorija. „Kodėl Kazys nerašo eilėraščių“ – tokia tema kū-
rėjai ekspromtu rimavo žodžius. Renginio pabaigoje išrinktas ir 
konkursėlio nugalėtojas, apdovanotas simboliniu puodeliu. 

Paraštės Metai, kaip kasmet taip ir šįmet, neapsiribojo vien kū-
rybos skaitymu – buvo apdovanoti ir portalo geriausieji. Svetainės 
vartotojai balsuodami išrinko geriausią poezijos bei prozos auto-
rių, taip pat dienoraščio kūrėją. Simbolinius diplomus atminimui 
gavo ir geriausias portalo kritikas, administratorius ir vartotojas. 

Gimtadieniui įsibėgėjus klausytojus nustebino ir dar viena 
intriga. 

„Tu čia skaityk, ką parašei, o aš tau fortepijonu akompanuo-
siu. Būsiu muzikinis fonas“, – savo pasakas skaitančiam Haroldui 
sakė Ieva Gudmonaitė, jauna, tačiau jau žinoma eilių kūrėja.  

Ir žiūrint iš šalies atrodo, kad jei ne tos improvizacijos, lydė-
jusios renginį nuo pat pradžių, viskas būtų griuvę. Šiuo atveju 
būtent „sava“ publika ir organizatorių lankstumas lėmė gražią 
gimtadienio pabaigą. 

Viktorija Navickaitė

Paraštės Metai: 
svarbiausia mokėti improvizuoti

Tomo Tvarijono nuotraukos
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Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla pratęsia pirmosios prozos knygos konkursą. Konkurse gali dalyvauti 
ne vyresni kaip 35 metų literatai. Įprasta teikiamo kūrinio apimtis – 2–4 autoriniai lankai (autorinį lanką 
sudaro 40 000 ženklų). Kompiuteriu surinkto teksto 3 egzemplioriai su kūrinių sąrašu (turiniu) priimami 
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pai pateikti žinių apie save ir publikacijas (irgi 3 egzemplioriais). Kūrinius vertins Lietuvos rašytojų sąjungos 
valdybos sudaryta komisija. Konkurso laimėtojai bus paskelbti tuose leidiniuose, kuriuose pasirodė šis skel-
bimas. Kitų konkurso dalyvių kūrybos leidykla nekomentuoja.

MIELI PAŠVAISTĖS SKAITYTOJAI!

Džiaugiamės, kad šis numeris pateko jums į rankas ir kviečiame įsilieti į mūsų 
bendruomenę: siųskite mums savo rašinius, piešinius, nuotraukas. Siūlykite 
temas, klauskite ir komentuokite straipsnius. Kurkime Pašvaistę kartu! 
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