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apie pašaukimą, literatūrą,
bajorus, teatrą, kiną, muziką...
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Audronė Daugnorienė

Kas pašaukė?
Justinos Juodišiūtės straipsnelis apie pašaukimą
(Pašvaistė, 2009, Nr. 5) sukėlė daugybę minčių, tad
šiame numeryje ieškosime atsakymo ir su jaunais,
ir su jau pagyvenusiais.
Kas gi yra tas pašaukimas? Žodžio semantika
lyg ir aiški: kažkas pašaukė. Tik neaišku kas ir kur.
Pašaukti gali žinantis, kuris kelias tiesesnis, teisingesnis. Jeigu tuo šaukiančiu pasitiki – drąsiai eisi jo
nurodytu keliu. Bet kas gi taip gerai žino tą kelią?
Bandau kalbinti žmones, regis, jau radusius
savo kelią: poetus Viktorą Rudžianską, Mindaugą
Milašių-Montę, Albiną Galinį, Romą Daugirdą.
Jie kalba apie įsiklausymą į vidinį balsą, nuojautą,
tiesos paieškas. O aš girdžiu pasakojimus, kaip jie
darė tai, ką norėjo daryti, – niekieno neprašomi,
neraginami, neverčiami, negalvodami apie atlygį.
Ar tiesus buvo kelias į šiandieną? Anaiptol. Pavyzdžiui, poetas Donaldas Kajokas poetu pasijuto tik
kūrendamas krosnis, t. y. dirbdamas kūriku. Mat
turėjo daug laiko pamąstyti... Filosofas Arvydas
Šliogeris studijavo chemiją, Naujosios Romuvos
vyriausiasis redaktorius Andrius Konickis – fiziką
(net gamykloje dirbo). Ar tai atsitiktinumai? „Atsitiktinumo juk nėra. Tai, kas kartais atrodo vien
aklas atsitiktinumas, išplaukia iš gilios versmės,“ –
teigia didis vokiečių poetas Friedrichas Shilleris,
jaunystėje buvęs pulko gydytoju.
Visi apsigalvojo – pasuko kitu keliu. Kodėl?
Išgirdo šaukiantį balsą? Įsiklausė. Mat tas balsas
šaukia tyliai, dažniausiai tik kužda. Vargu ar išgirsi
jį nuolat pats šūkaudamas: „Aš žinau!“, „Aš moku!“
Ir klausyti reikia ne vien ausimis, labiau širdimi.
Gyvenime būna daug vingių, sutinki daug fatališkų pakeleivių ir tik nuo tavęs priklauso, kur stab-

Vincas Lučinskas. Iš diplominio darbo ciklo Tiltų fragmentai.
Ofortas, akvatina. Mokytoja Birutė Zokaitytė. 2009. Iš Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos archyvo

telėsi, ką pamatysi, ką išgirsi. O stabtelėti būtina.
Būtina pabūti pačiam su savimi. Įsiklausyti į savo
norus. Tačiau kitas didis vokiečių poetas Johann
Wolfgang von Goethe perspėja: „Žmogus gali visa,
ko jis tik panori, bet jis turi norėti tiktai to, ką jis gali.“
Tuomet vieną dieną neabejotinai galvoje šmėstelės
mintis: „Štai ką norėčiau daryti visą gyvenimą!“
Svarbu tos minties nepaleisti, nenustumti į sąmonės užkaborius, nes paskui teks ilgai klaidžioti, kol
galų gale prie jos sugrįši. Ir bus gaila niekams iššvaistytų dienų ir metų, neperskaitytų reikalingų
knygų, praleistų susitikimų su įdomiais žmonėmis.
Vis dėlto skubėti nereikia. Juo labiau savęs spausti: „Turiu apsispręsti šiandien.“ Juo labiau skubėsi,
tuo labiau blaškysies.
Reikia tiesiog gyventi. Kad ir kaip banaliai
skambėtų, reikia dirbti, kurti, ieškoti. Priėjus kryžkelę, pačiam nuspręsti, kuriuo keliu pasuksi, pačiam išsirinkti viršukalnę, į kurią kopsi, ir pačiam
nuspręsti, kurį tiltą pereisi, o kurį sudeginsi.
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Skaistė Budrevičiūtė

Apie pašaukimą
Kartais noriu būti jau nugyvenusi nemažą gabalą gyvenimo, kad galėčiau pažvelgti atgal ir ramia širdimi pasakyti: taip buvo, taip turėjo būti,
taip buvo parašyta. Stovėti ten, kur stoviu dabar,
nelinkėčiau niekam. Taške, kur viskas turėtų prasidėti, kur niekas, regis, nėra nepataisomai sugadinta, todėl nereikia gailėtis praeities klaidų... Žinau, kai kurie atiduotų viską, kad sugrįžtų būtent
čia, o aš vis kažko zirziu, tarsi visai nevertinčiau
to plataus horizonto, atsiveriančio man prieš akis.
Anaiptol. Aš tai vertinu, gal net per daug. Nerimastingai suvokiu, kad tai akimirka, kai viskas yra
tavo rankose, kai metas apsispręsti, kuria linkme
kreipti savo gyvenimą. Gyvenimą, kuris prieš tave
padėtas tarsi baltas popieriaus lapas – tik imk ir
rašyk. Tačiau, manau, daugelis rašytojų pažįsta tą
jausmą, kuris apima atsisėdus prie tuščio popieriaus lapo su rašikliu rankoje. Tai abejonė. Bejėgiškumas. Jauti – dabar arba niekada, tačiau negali
išspausti nė žodžio, nes nežinai, ar tai, kas prieš tai
kilo tavo galvoje, yra verta įamžinimo. Galbūt tai
tėra kliedesiai, vaiko sapalionės, sugadinsiančios
gerą popierių. Rašytojui ši akimirka pražūtinga,
nes net didingiausi, kilniausi planai šią akimirką
gali pasirodyti lyg didžiausia kvailystė. Kalbu ne
tik apie rašytojus tikrąja šio žodžio prasme, kalbu
apie kiekvieną žmogų, kuriam atėjo laikas padaryti galbūt lemtingą gyvenimo sprendimą. Norėčiau
pakalbėti ir apie tai, kas tą sprendimą dažniausiai ir
nulemia. Apie pašaukimą.
Šiandien LTV programos transliuotoje laidoje
Talentų ringas mačiau vaikiną, ne vyresnį už mane,
meistriškai grojantį gitara savo paties sukurtą kompoziciją. Mačiau ne tik talentą – mačiau pašauki2

mą. Man, jau senokai ieškančiai šio paslaptingo
daikto, nejučia pasidarė keista ir smalsu, kaip aš
taip staiga ir neabejodama suvokiau, kad tai, ką
matau, yra būtent pašaukimas. Kas tai yra? Labai
gerai sugebėti ką nors atlikti – tai dar ne tai. Neužtenka ir vien didelio darbo bei pastangų. Turi būti
kai kas daugiau. Ir iš tiesų buvo – vaikinas tikėjo
tuo, ką daro, jis gyveno, kvėpavo tuo. Sunku pasakyti, kaip tai pajuto visi žiūrovai, tačiau esu tikra,
kad pajuto, nes muzikos pakerėti nuščiuvo, visai
kaip aš. Iš akių to negalima buvo pastebėti, nes jis
grodamas buvo nuleidęs galvą. Tačiau net geriau
negu akys už vaikiną kalbėjo muzika. Prakalbinti
savo pašaukimą arba tiesiog leisti jam kalbėti už
tave – tai yra menas, viena gyvenimo gudrybių.
Gyvendamas išmoksti daugybės naudingų gudrybių, tačiau kai kurios taip ir lieka mįslė...
Šiuo metu vadovaujuosi taisykle: „Devynis
kartus pasvarstyk, dešimtą – veik.“ (Turiu omeny potencialias savo pašaukimo galimybes.) Tačiau tai buvo daryta šimtus kartų, ir nė vienas iš
jų nesibaigė džiugiu šūksniu: „Eureka!“ Greičiau
atvirkščiai – dažniausiai šie svarstymai man sukelia
vien šleikštulį ir pilvo spazmus. Norėčiau sugalvoti
burtažodį, kurį ištarus mane dvasios pavidalu aplankytų tasai mistiškasis Pašaukimas ir pasakytų, į
kurią pusę turėčiau kreipti savo gyvenimą, kad Jį
sutikčiau. Ir ne tik sutikčiau, bet ir prakalbinčiau.
Nes galbūt pasukus klaidinga linkme, Jis per amžius man liks nebylys.
Nežinau, ar neradęs savo pašaukimo žmogus
gali būti iš tiesų laimingas.
Nežinau, kokiam aklam ir kurčiam reikia būti,
kad jo nerastum.

Esė
Žinau, kad tai, ko labiausiai ieškai, visada yra
arčiau, negu manai. Visai šalia. Taip arti, kad pats
jokiais būdais nepamatysi, kaip kad nematai savo
ausų be veidrodžio. Todėl man, kaip ir kiekvienam,
reikia to veidrodžio, man reikia pasaulio, kuriame
atsispindi kiekviena mano kūno ir sielos dalelė.
Manau, galima teigti, kad šis veidrodžio ir atspindžio, žmogaus ir pasaulio, pašaukimo ir gyvenimo
ryšys yra neatsitiktinis. Gyvenimas – štai mano
pašaukimas. Skamba filosofiškai pakiliai. Vis dėlto
tai nė kiek nepadeda apsispręsti, ką turėčiau veikti baigusi mokyklą. Laikas jau seniai nebėra mano
sąjungininkas, o aš vis dar sėdžiu priešais baltą popieriaus lapą su rašikliu rankoje. Ne, meluoju. Net
juokas ima, kaip meluoju. Juk ką tik parašiau penkias pastraipas ir jau baigiu šeštąją! Galbūt nėra jau
viskas taip sudėtinga...
Iš tiesų, bus be galo įdomu, kai po kelių dešimčių metų atsigręšiu į žalios jaunystės dienas, kai
karštligiškai ieškojau pašaukimo. Galbūt tada galėsiu ramia širdimi ištarti: taip buvo, taip turėjo būti,
taip buvo parašyta.

Dovilės Strepetkaitės nuotrauka

Iš kur tavo pašaukimas?
A ustėja Petkelytė (18 metų) – dailė
Kas mane šaukia piešti? Visi kas tik gali! Pradedant
nuo draugiško balselio viduje, baigiant žvėrišku
riaumojimu. „Įamžink šią akimirką žavingą“, –
prašo verkianti draugė. O tada ašarom šlapindama
teptuką aš tai ir darau. Meną kuria emocijos. Tapau
pasiekusi, rodos, aukščiausią meilės tašką ir tapydama įsimyliu dar labiau. Tapau, kai noriu prabilti,
bet nerandu žodžių, kai noriu juoktis arba rėkti.
Akimirkom pasijuntu ugnikalniu. Jaučiu, kaip ver-

da, kunkuliuoja ir kyla manimi lava. Rodos, tuoj
išsiverš, užsidegs miestai ir miškai. Verdanti ugnis
ir toliau kyla, o aš negaliu jos sulaikyti, nes manyje
manęs tiesiog per daug. Ir tokio proveržio metu aš
stveriu teptuką. Teptuką, kuris griaunančią energiją paverčia kūrybine.
Ugnė Kleinauskaitė (18 metų) – visokiausia
muzika
Iš braškinių jogurtų ir sausainių su pienu.
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Jonas Lekevičius (18 metų) – kompiuterinis
dizainas
Nežinau. Tiesiog myliu dizainą ir technologijas,
čia dera menas ir logika. Maždaug prieš kokius
penkerius šešerius metus pradėjau kurti dizainą ir
kitiems patiko tai, ką padariau. Taip jau po kokių
metų gavau užsakymų ir nesugebėjau iš dizaino
„išlipti“. Taigi dėl to „pašaukimo“ dar pats abejoju – gal tiesiog aplinkybės taip susidėliojo, kad tuo
užsiimu. Bet man patinka, labai patinka. Tai gal ir
pašaukimas? Pamatysim. Arba ne.
Jonas Klimas (19 metų) – fotografija
Nežinau, ar turiu pašaukimą fotografijai. Žinau,
kad ji man yra įdomi bei paslaptinga ir todėl kol
kas nenusibosta imti į rankas fotoaparatą ir fiksuoti naujus vaizdus. O viskas prasidėjo nuo vienos
kelionės, per kurią tėtis davė išbandyti savo skaitmeninę „muilinę“. Padaręs kelis kadrus ir sulaukęs vyresniųjų pagyrų, pradėjau rimčiau domėtis
fotografija, ne vien techniniu, bet ir istoriniu bei
meniniu jos aspektu.
Miglė Žukauskaitė (17 metų) – šokis
Kai buvau penkerių, mama atvedė mane į šokių
kolektyvą Ugnelė. Būdama maža, dar nesupratau,
vėliau kiek spyriojausi, nenorėjau lankyti. Šis kolektyvas šoka liaudiškus šokius, vaikui dažniausiai
sunku juos suprasti ir pamėgti. Tada mama neleido
mesti ir liepė dar palankyti. Taip ir lankiau vienuolika metų. Baigusi supratau, kad be šokių negaliu,
nes tik šokdamas gali visiškai atpalaiduoti savo
kūną ir atsiriboti nuo pasaulio.

Ugnė Pikutytė (18 metų) – muzika
Manau, mano pašaukimas kyla iš begalinės scenos
traukos. Sugebėjusi įveikti scenos baimę, atradau,
kad scenoje esu „savo vietoje“. Šis jausmas mane
skatina dirbti ir stengtis – tikiu, kad ateityje tai padės pasiekti savo tikslus.
Agnija Leonova (18 metų) – šokis
Nevadinčiau to pašaukimu, tai noras. Kaip ir visi
norai, pirmiausia – gerai pasijusti... pačiame šokyje, kuris teikia malonumą. Žinoma, tai saviraiškos
galimybė – ką nors sukurti, gal gražaus, įdomaus,
pasakyti kažką judesiu. Šokis – tai savotiška meditacija... Nors galbūt ir pašaukimas.
Indrė Vidžiūnaitė (17 metų) – fotografija
Hmm. Kur kas lengviau pasakyti, iš kur atsirado
paskata fotografijai. O ji atsirado labai labai seniai,
pamačius visokias mėgėjiškas kitų žmonių nuotraukas internete. Pagalvojau, kad ir aš taip galėčiau...
Nevadinčiau to pašaukimu – šis žodis man labai
jau siejasi su Liudu Vasariu. Ko gero, tai – mano
pomėgis, mano aistra.
Laura Malickaitė (15 metų) – dailė, muzika
Labai sudėtingas klausimas. Ir piešimas, ir dainavimas ar grojimas muzikiniu instrumentu man yra
būdas perteikti žiūrovams ir klausytojams vieną
ar kitą idėją. Atrodo, tam užtektų vienos veiklos,
tačiau, pavyzdžiui, paveiklsu niekada nesukelsi
tokios emocijos, kokią palieka muzikinis kūrinys,
ir atvirkščiai – muzika nepaliks to įspūdžio, kurį
sukels paveikslas.

Žilvinas Lešinskas (18 metų) – muzika
Iš vidaus. Muzika yra geriausias svertas valdyti savo
nuotaikas ar jas sustiprinti, geriausias būdas išreikšti ar sugerti emocijas. Mano atveju šitaip.
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Bendraamžius kalbino Viktorija Navickaitė
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Jurgis Viningas

Apie Didįjį spyrį
nį imperatyvą <...> pastebi, kad jei „privalu“ lydėtų
spyris į sėdynę, tikrai sektų ir „galiu“ – tik čia spyris
paliečia tauresnius narius“*. Kiekvienam žmogui
būtinas šitas spyris sėdynėn, idant žmogus iš tikro
„galėtų“. Tiesą sakant, kiekvienai kartai būtinas
„Didysis spyris į sėdynę“.
Suprasti, jog tavo užpakalis nuogas – tai pajusti
savo, kaip asmens (ir sąmonės), laikinumą. Pajutus laikinumą, apima noras šlietis prie amžinybės.
Juo stipresnis spyris, tuo stipresnis noras šlietis prie
amžinybės. Galima sakyti, jog tas noras – tai noras
šlietis prie savo sielos (mat ji yra amžina); kaip ir
reljefinės fasado skulptūrėlės noras prisišlieti prie
pastato viduje esančio židinio, pajusti jo skleidžiamą šilumą...

Alina Damkauskaitė. Po saule

Kiekvienas sąmoningas žmogus turi užpakalį.
Ir iškart noriu pabrėžti, kad „užpakalio“ įvaizdį čia
reikėtų suprasti perkeltine prasme – kaip tam tikrą
sąmonės „kūno“ dalį, labai intymią dalį. Tikriausiai
iš to užpakalio dygsta valia ir laisvė, kurios, nelyginant dvi krutančios ataugėlės, verčia individą „eiti“,
tai yra veikti. Tačiau veiksmą turi kažkas pažadinti.
Labai dažnai tas sužadinimas būna nemalonus, kai
individas staiga atsimaino supratęs, jog jo užpakalis
nuogas. Bet, prieš jam tai pastebint, įvyksta štai kas:
apnuogintas užpakalis išprovokuoja spyrį. Žmogus
atsimainyti gali tik pajutęs skausmą. Ir tik kai gauni
gerą spyrį, tik tada įvyksta dvasinis lūžis, tik tada gali
save realizuoti ir pasiekti tikrai nuostabių dalykų.
Štai panašiai galėtume suprasti ir S. Kierkegaard’o
poziciją, kai jis „...komentuodamas Kanto kategori-
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Julija Mežukaitė. Rankos. Ofortas.
Diplominis darbas. Vadovė – Lidija
Dubauskienė. 2009. Iš Vilniaus Justino
Vienožinskio dailės mokyklos fondų.

Tačiau reikia pastebėti, jog tikslui, kaip ir kitoms sąvokoms, galimoms nagrinėti kalbant tik iš
homosapienso apibrėžties, yra priskirtinas ir teigiamas, ir neigiamas krūvis. Žmogus „gali“ ne tik
bloga, bet ir gera. Pavyzdžiui, vienas (teigiamo krūvio tikslą suponavęs) spyris Adolfui Hitleriui buvo
tada, kai jį, grįžusį visiškai girtą, tėvas išrengė ir uždarė patalpoje už grotų, o kai Adolfas prasiblaivė ir
pastebėjo esąs nuogas, patyrė šiurpą keliančią gėdą
ir visos šeimos akivaizdoje buvo išjuoktas. Nuo tada
jaunasis Adolfas nebegėrė. Kaip kitą spyrį (neigiamo krūvio...) galima būtų įvardinti Hitlerio, kaip
dailininko, karjeros fiasko (jis nebuvo priimtas į
Vienos dailės akademiją be mokyklos baigimo diplomo. Taigi tai buvo ir tiesioginis spyris – spyris
iš akademijos, suponavęs metafizinį spyrį, kuris sukėlė norą keršyti, realizuoti save (ir savo pagiežą)
politikoje. Žinoma, priežasčių šio asmens veiklai
reikėtų ieškoti daug giliau, tačiau šiuo pavyzdžiu
ir tokia subjektyvia prielaida noriu tik pasakyti, jog
anksčiau minėtas atsimainymas ir tikslas gimsta iš
žmogiškosios tragedijos, kartais – iš parodijos, ir
kad atsimainymas gali sukelti ir destrukciją – ir individualią, ir visuotinę.
6

Kad ir kaip ten būtų, tenka pripažinti, jog dažniausiai žmonija, patyrusi spyrį, ima „nešti“ neigiamą tikslo krūvį. Kaip pastebėjo Shellingas, blogis
turi daug daugiau jėgos nei gėris. Tad labai dažnai
„Didysis spyris“ žmonijai atneša tiesiog skausmą ir
neblunkančias mėlynes (prisiminkime mūsų minėtą fiurerio atvejį)**. Vis dėlto dažnai kiti spyriai
į tą pačią sėdynę atneša ir tikrai gerų dalykų bei
taurių tikslų. Tad norisi tikėti, kad „Didysis spyris“
regeneruoja save, pereidamas įvairias pakopas, įvairius smūgio kampus ir stiprius, ir kad jo baigtinybė
iškels tikrai taurius tikslus ir paskiram asmeniui, ir
tautoms. Be to, metafizinį skausmą būtina patirti,
idant nustotume kentėję. Kaip parašyta: „Girdėsite
apie karus ir karų gandus. Žiūrėkite, kad neišsigąstumėte, nes reikia, kad visa tai įvyktų. Bet tai dar
ne galas.“ (Mk 13:6-7)
* Jolita Adomėnienė. Įvadas // Søren Kierkegaard. Liga mirčiai. – Aidai, Vilnius, 1997, p. 14.
** Prie sąvokos, kuri tikriausiai turėtų būti įvardinta kaip „globalus spyris“ arba „spyris tautos sėdynėn (sąmonėn)“ autorius
čia plačiau nesiims „krapštytis“. Belieka pasakyti, kad tasai spyris dėl autoriteto tampa globaliu veiksmu tada, kai autoriteto
„tikslas“ tarnauja ideologijai. Kitais žodžiais tariant – spyris į
vieno žmogaus sėdynę perauga į spyrį tautos sėdynėn.

Proza

Aistis Kavaliauskas

Metamorfozė
Ilga, liesa, panaši į gyvatę ranka, pakilusi nuo
kėdės atlošo, siekia rašiklio, gulinčio ant stalo. Pavargę nuo rašymo pirštai vėl jį suspaudžia. Paraudusios akys nutaiko žvilgsnį į kol kas tuščią lapą.
Kaip ir kiekvieną dieną, pirštai ir akys paklūsta
smegenims, imasi savo darbo dokumentų rašymo
procese. Šie klusnūs organai – tiesiog kaip įrankiai.
Linas rašo beveik automatiškai, galvoje sukasi visai kitos mintys. Užsimerkus prieš akis išplaukia jo
paties nuotrauka. Jaunas vaikinukas, įsispraudęs į
baltus klasikinius marškinius su pilku kaklaraiščiu,
mūvintis juodas kelnes ir avintis juodus, gražiai nuvaškuotus odinius batus. Vienintelis dalykas, kuris
leidžia nesupainioti jaunuolio su vitrinoje stovinčiu manekenu, – akys. Gilios mėlynos akys. Žiūrėdamas į save, vaikinas kelia įvairius klausimus:
– Ar aš nepriklausau visada kažkur skubančiai
pilkai žmonių masei? Ar aš nesu bespalvis ir tuščias? Ar moku džiaugtis paprastais dalykais? Ar aš
drąsus, stiprus žmogus, gerbiantis save ir visos tautos tradicijas?
Begalės klausimų klaidžioja Lino galvoje – jie neduoda ramybės ir svarbiausia – lieka be atsakymų.
Kartais, kai Linas užsimerkia, ir eilinį kartą
išvysta savo portretą, jį apima lengvas svaigulys,
kuris po truputį nusineša mintis kažkur toli. Tai
galima pavadinti sapnu. Linui patinka sapnuoti
nemiegant, nes sapne jis jaučiasi pranašesnis nei
tikrovėje. Ir štai kartą jaunuolį vėl aplanko sapnas,
tik šį kartą kitoks, daug sodresnis ir gyvesnis.
Sapno erdvė maža: Linas sėdi tarp keturių sienų
prie savo darbo stalo. Dar stovi mažas staliukas, ant
kurio viskas, ko reikia kavai pagaminti. Vaikinas,
išgirdęs verdant vandenį, atsisuka ir akies krašteliu
pamato jį – sapno žmogų. Siluetas išties panašus į

žmogaus, tačiau pilkas ir be aiškių kontūrų, kaip ir
garai, plūstantys iš virdulio. Į tos pilkos masės veidą įsegtos dvi ryškios žalios akys. Galima pasakyti,
kad jis – vidinis vaikino atspindys. Garų kamuoliuose virdulio mygtukas atšoka. Tekant verdančio
vandens kriokliui Liną užplūsta prisiminimai apie
vietovę, kurioje jis anksčiau gyveno, o ypač apie
vieną vietelę, kurioje sėdėdamas klausydavo upelio
tėkmės garsų. Taigi jis kažką turėjo kadaise, o dabar
nebeturi. Problemų visada būna ir žmogaus viduje,
ir aplinkoje, tačiau viskas keliauja ratu; tai žinodamas, Linas per daug nesirūpino... Artėjantys žingsniai už nugaros prasklaido jo prisiminimus. Priėjęs
žaliaakis pastato kavos puodelį ant stalo krašto, palinksta ir prabyla:
– Ar tu nori padaryti ką nors nauja?
– Taip, – ramiai atsako Linas, suprasdamas, jog
sapnai kartais būna labai keisti.
– Tad pirmyn, – sako jam sapno žmogus.
Tada Linas, žinodamas, ką reikia daryti, lengvu
piršto prisilietimu stumteli puodelį su kava nuo
stalo atbrailos. Krisdamas jis apvirsta du kartus ir
visas jame buvęs turinys ištykšta ant grindų. Sakyčiau, tai net gražu. Linas vėliau suvoks, kad šis
veiksmas prasmingas, nes kartu su išsipylusia kava
išsiliejo – išsisklaidė – ir jo abejonės.
– Svarbiausia ne būti stipriam, o jaustis stipriam.
Suskamba žodžiai tarp miego ir pabudimo, trečiajame pasaulyje, bet vaikinas juos dar išgirsta.
Pabudęs Linas supranta, jog kartais ir maži
veiksniai gali sukelti žemės drebėjimą – iki didelių
permainų trūksta tik trupučio. Vaikinas prasisagsto
kasdienių baltų klasikinių marškinių apykaklę, atlaisvina kaklaraištį ir nusviedžia švarką...
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Proza

Alina Damkauskaitė

VII

Atsitraukiau nuo paveikslo. Gėlės žiedas suglumino mane. Per didelius žiedlapius... Per didelius
žiedlapius... Kartojau sau. Rankos pačios nejučia
susirado cigaretę. Ne man jos reikėjo. Ne man,
kartojau sau. Paveikslas jos prašyte prašėsi... Lengvo, kartaus dūmo. Vos jis nutraukė savo intymią
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akimirką su orchidėjos linijomis, supratau ėjusi
teisingu keliu. Per dideli žiedlapiai suteiks gracijos aplinkai. Vienatvė susipynusi su aplinka, kaip
mylimųjų kūnai prieš ilgą išsiskyrimą. Atvirkščiai.
Vienatvė – tai aplinka. Gracingai kelianti savo
plunksnas. Ir lydinti mane taip ilgai... Kartais per
daug prisirišu. Ypač prie sau priklausančios nepriklausomybės ir vienatvės. Man nesuvokiama, kaip
galiu būti pririšta prie ko nors kito, o ne prie savęs.
Aš kaip paukštis. Jam būtina laisvė, kitaip jis neišgyvens... Seniai apie šitai galvoju ir vis ieškau atitikmenų. Visi nori mylėti ir būti mylimi, o mano
meilė slepiasi mano laisvės vienatvėje. Kodėl aš tokia? Šimtai kitų žmonių neišgyventų vieni net pusę
dienos, o ką kalbėti apie mano metus.

Eglės Stukaitės piešinys

Spjaudžiau vyšnių kauliukus pro langą. Į gatvę.
Visiškai negalvojau apie tai, kokio jie dydžio ir ant
kieno galvų krenta. Prisiminiau, kaip dieną vedžiodama šunį negalėjau atsiginti žmonių. Jie kaip senųjų metų skolos persekiojo mane. O aš vis sukau.
Tai į dešinę, tai į kairę, tai į viršų, tai žemyn. Spartinau žingsnį su kiekvienu pastebėtu žmogumi. Vis
vien jie lyg musės lįsdavo man į akis. Nors tu ką.
Pažvelgiau žemyn. Kai pamačiau į mane žiūrintį praeivį, net vyšnia iš burnos iškrito. Juokauju.
Vyšnios kauliukas sau ramiausiai nudardėjo žemyn, o praeiviai net nesistengė bent akies kampučiu žvilgtelėti, iš kur krenta tie mažieji.
Monogamiška vienatvė vis taisėsi savo susuktus lizdus erdvėje. Man nereikėjo jos matyti, visada
jaučiau ją esant šalia savęs, netgi savyje. Ji aidėjo
mano gyvenime kaip pranašo balsas. Negalėjau net
prisileisti minties, kad kada nors ji paliks mane ir
savo juodo marmuro plunksnomis skros kitos būtybės erdvę. Grįžau prie molberto. Teptuku ore
pasipraktikavau prieš piešdama orchidėją. Anksčiau nebūčiau pagalvojusi, kad leisiu sau piešti šį
gamtos afrodiziaką. Per daug tobulas erdvės išlinkimas vertė mane baimingai kontaktuoti su juo.
Apeidavau jį kaip nereikalingą kliūtį, o dabar pati
audžiau teptuku drobėje linijas. Grakščias linijas.
Orchidėjos linijas.

Proza

Užmigau ir jaučiau, kaip miegas savo stebuklingais
pirštais užspaudžia man akis. Karčiai. Be menkiausio
pasigailėjimo išstumdamas Ponią Nemigą. Karalienę
Nemigą. Žmoną, kuri jam buvo neištikima. Greičiau
meilužę, kuriai reikėjo trumpo poilsio.
Aš grįžau pas neištikimą savo meilužį. Įkėliau
kojas į jo teritoriją ir paklusau jo taisyklėms, kurios
kvepėjo pigiausiais kvepalais. Niekada nesaugodavau sapnų. Jie buvo paveikslai, į kuriuos gėrėdamasi žiūriu tik vienąsyk.
Žaibavo. Būčiau norėjusi, jog dangus maišytųsi
su žeme. Tada mano numylėtieji lėktuvai paklystų.
Kaip kad paklystu aš.
Uodžiau orą. Peržydėjusios vanilės kvapas kuteno mano nosį. „Į tokius dalykus per daug dėmesio nekreipiu“, – girdėjau už nugaros švelnų prikimusį balsą. Nesupratau, kodėl jis ragina mane lįsti
po skėčiu. Juk lietaus lašai taip maloniai atgaivina!
Nepasijudinau iš vietos. Norėjau, kad tie švelnūs
balsai dingtų. Man buvo nejauku su jais. Aš nemėgau žmonių.
Žmonės, kvepiantys peržydėjusia vanile, man
buvo Fata Morgana vidury sapno. Suvokdama, kad
sapnuoju, uodžiau tą vanilės prisisunkusį orą. Lyg
bandydama suprasti, kam ir kodėl jis nuodija vis
labiau ir labiau.

Kristinos Vrubliauskaitės iliustracija

Naktį beveik nemiegojau, akys tiesiog lipte lipo
prie tamsaus dangaus fono. Lauke lijo. Maži lašeliai krito po žvaigždžių kojomis, lenkėsi joms. Atgailavo. Savo neišbaigtą gailestį dėl dar vienos neišaušusios dienos. Jie nežinojo savo vertės, menkino
ją. Pusvelčiui dalino savo garus ir smaližių pirštais
liečiamus lašus. Lietus neturėjo ateities. Bent jau
savo garavime. O jei ir turėjo, jam ji nerūpėjo.
„Laisvas paukštis“, – pasakytų mano teta. Paukštis,
kurio sparnai niekada nesiilsi. Paukštis, kurio akys
neužsimerkia net prieš vėją. Paukštis, kurio nagai
sudarkyti ir praradę savo funkcijas... Nenorėjau
tapti Lietumi vien todėl, kad neįkūnyčiau Laisvės Paukščio Dvasios. Man ji buvo nepasiekiama.
Orumas man buvo aukščiau visko.

Prieš mane tupėję balandžiai slėpėsi po jūra. Su
kiekvienu griaustinio trenksmu jie palįsdavo po jūros banga kaip po antklode. Jie slėpėsi.
Jei būčiau balandis, nebūčiau lindusi vandenin.
Leisčiau savo plunksnoms šlapti tiesiai po atviru
dangumi. Taip, kaip šlampa nuodėmės.
Žaibas vingiavo viršum manęs. Kontūrai, primenantys skyles geltonajame sūryje. Skyles be
pabaigos. Vijurkai, sukantys mūsų jausmus. O aš
nebijojau! Ir norėjau tai išdrožti visiems. Tik nežinojau kam. Aplink buvo tiek daug, o iš tikrųjų –
nieko.
Drožk iš čia.
Stovėjau ant pirštų galiukų ir tyrinėjau save veidrodyje. Ilga nosis. Ja šaukdavau saulę, kai mano
paveikslams trūkdavo šviesos. Jei ne jie, amžinai
tūnočiau tamsoje. Tik tamsa atnešdavo man tai, ko
saulė niekada neduodavo.
Lietų.
Išlindus saulei pastebėjau, jog mano blakstienos ir plaukai pamažėle darėsi žali.
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Lietuvos istorijos atspindžiai

Monika Braškutė

Santara–Šviesa kaip
daugiasparnė paukštė
Kai visai netikėtai įkrenti į nežinomą kontekstą
ir per itin trumpą laiką turi apdoroti didžiulį kiekį
informacijos, norom nenorom susikuri tam tikrą
santykį su analizuojama medžiaga. Taip nutiko ir
man, vos prieš keletą savaičių išgirdus niekada negirdėtus žodžius Santara–Šviesa (turėjau parengti
apie šią organizaciją pranešimą). Tada tikrai nuoširdžiai nežinojau, su kuo susidūriau, bet supratau,
kad tai turi būti svarbu.
Nesu tikra, kad dabar jau tikrai galiu tiksliai įvardinti, kas gi yra toji Santara–Šviesa. Galiu pasakyti,
kad tai – šeštame dešimtmetyje JAV išeivių iš Lietuvos įkurta lietuvybę puoselėjanti organizacija. Bet
tai dar neatskleidžia visos jos esmės. Man svarbiausia
atrodo tai, kad ši organizacija išliko iki šiandien ir vis
dar yra aktuali, kai dauguma panašių organizacijų,
kaip, sakykime, VLIK (Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas), atgavus nepriklausomybę nebeteko prasmės, tarsi visi jų išsikelti tikslai jau būtų
pasiekti. Tai tik įrodo Santaros–Šviesos universalumą
ir platesnius siekius – jai dar yra ką veikti.

Tai kas gi ta Santara–Šviesa?
KGB (SSRS saugumo) generolo Vaigausko
akimis, tai buvo viena pavojingiausių išeivijos grupuočių (jau pats žodis grupuotė iškart kelia asociacijų su nusikalstamumu). Tuo tarpu konservatyvieji išeivijos sluoksniai, kartu ir jau minėtas VLIK
su Kaziu Bobeliu priešaky apšaukė Santarą–Šviesą
bolševikų tarnaite. VLIK ir Santaros–Šviesos santykis su Lietuva iš esmės skyrėsi. VLIK buvo viena
tų organizacijų, kurios griežtai atsiribojo nuo Sovietinės Lietuvos tardami, kad okupuotame krašte
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visi – ir okupantai, ir okupuotieji – yra vienodi, tai
buvo gana patogi ir didelių pastangų nereikalaujanti pozicija. Tuo tarpu Santara–Šviesa pasirinko
kitą kelią. Štai čia ir gimė pagrindinis santariečių
šūkis: „Veidu į Lietuvą!“ Jie nebijojo susitepti, jie
atsisuko į Tėvynę, kurią kiti jau buvo palaidoję
kaip raupsuotųjų kraštą. Tai nebuvo saugus kelias,
ypač Amerikoje, kur saugumas taip pat sekdavo
žmones, įtariamus bendraujant su sovietine valdžia, ir griežtai bausdavo. Tačiau santariečiai teigė,
kad okupacija yra visų bendras reikalas, ne tik likusių Lietuvoje, bet ir emigravusiųjų. Jie stengėsi
palaikyti ryšius, organizavo keliones į Lietuvą, ėmė
savotiškai bendradarbiauti (kiek tomis aplinkybėmis buvo įmanoma) su Lietuvos kultūros veikėjais.
Lietuvoje slapčiomis pasirodė pirmieji santariečių
žurnalo Metmenys numeriai. Tiesa, kilo įtampų ir
pačioje organizacijoje. Atsirado žmonių, kurie pasisakė už aktyvesnę antitarybinę politinę veiklą, tačiau didžiuma narių orientavosi į kultūrinius ryšius
su Tėvyne ir manė, kad politinė veikla trukdytų ryšiams su Lietuva.
Ateitininkams, siekusiems vyrauti išeivijos kultūriniame gyvenime, santariečiai labai priešinosi.
Todėl ateitininkų akyse jie tapo bedieviais.
Taigi Santaros–Šviesos vertinimai labai skyrėsi.
Bet ko norėti, juk patys santariečiai iki šiol ginčijasi bandydami įvardinti šį reiškinį. Veikiausiai
pagrindinė nesutarimo priežastis yra ta, kad Santara–Šviesa bendram tikslui suvienijo labai skirtingų
pažiūrų, profesijų, veiklos, tačiau itin išsilavinusių
žmonių. Ir čia jau turime grįžti šiek tiek atgal.

Lietuvos istorijos atspindžiai
Emigracija sutelkia
Lietuviai išeiviai JAV ėmė burtis į organizacijas.
Vienos ryškesnių – skautai ir ateitininkai. Lietuvių
studentų Santara susikūrė iš nepasitenkinimo šiomis organizacijomis. Akademinio Skautų Sąjūdžio
veikloje buvo pasigesta didesnės pagarbos brandžiai
asmenybei, nes ASS nesirūpino to meto lietuvių
išeivių poreikiais, o tik siekė išsaugoti visas Lietuvoje kultivuotas tradicijas. Ateitininkai kliuvo dėl to,
kad savo programoje dėmesį kreipė ne tiek į tikintį
žmogų, kiek į tikėjimo programą. Tikėjimas buvo
paverstas programos vykdymu, taigi ateitininkai rūpinosi ne žmogaus dvasia, bet jos uniformavimu.
Jaunieji Santaros idealistai svarbiausiu tikslu iškėlė darbą dėl bendrų lietuviškų tikslų. Kūryba buvo
laikyta geriausiu vaistu nuo sąstingio ir nevilties.
Kiek anksčiau (penktame XX a. dešimtmetyje)
Vokietijoje, „dipukų“ (pabėgėlių) stovykloje, ėmė
formuotis Šviesa. Tai vėlgi buvo reakcija į ateitininkų primetamą vienpusę pasaulėžiūrą. Vėliau, Šviesai persikėlus į JAV, šios dvi beveik identiškos ideologijos organizacijos Santara ir Šviesa 1957 metais
susivienijo į vieną organizaciją.

Ką ir kaip veikė Santara–Šviesa?
Santaros–Šviesos iniciatorius ir idėjinis lyderis
buvo Vytautas Kavolis. Taip pat aktyviai prie organizacijos įkūrimo prisidėjo ir dabartinis Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus. Federacijos valdyba buvo
sudaroma iš jos aktyvistų. Organizacija neturėjo aiškiai apibrėžtos narystės įstatų ir programos, tuo ji iš
esmės skyrėsi nuo kitų reakcingų emigrantų sambūrių. Kažkas taikliai Santarą–Šviesą pavadino „laisvų
žmonių organizacija be organizacijos“, nes nei delegatai, nei vadovavimo organai nebuvo renkami.
Išbandytos visokios veiklos priemonės. Rengiamos parodos įvairiose Amerikos vietose, imti leisti
kultūriniai žurnalai Metmenys ir Akiračiai, organizuojamas Gyvosios Lietuvybės mėnuo, regioniniai
sąskrydžiai. Kasmet rugsėjį Čikagos apylinkėse,
dažniausiai garsiojoje Juozo Balčiūno Tabor Farmoje, vykdavo vadinamieji Santaros–Šviesos suva-

Santaros–Šviesos kultūrinio sąjūdžio organizatoriai (iš kairės)
Raimundas Mieželis, Valdas Adamkus, Vytautas Kavolis, 1973

žiavimai. Ten galėjo atvykti visi norintys (tarp jų
buvo ir įžymus istorikas Vincas Trumpa, politikos
analitikas Aleksandras Štromas, rašytojas Antanas
Škėma, Jonas Mekas ir kiti)
Man buvo labai netikėta rasti Valdo Adamkaus
prisiminimų apie Tabor Farmos suvažiavimus. Kai
sužinojau, kad jis yra santarietis, supratau: Lietuva
V. Adamkus susirūpino ne tik grįžęs į jau nepriklausomą tėvynę, nuo jaunystės jam tai buvo aktualus ir jaudinantis klausimas. Tuose prisiminimuose pasakojama, kad po paskaitų jaunimas vakare
susirinkdavo aptarti dienos įpūdžių, pasilinksminti, išgerti vyno. Po tokių vakarėlių kitą rytą kartais
į paskaitas tekdavo eiti miegojus vos 2–3 valandas,
o kartais ir po visai bemiegės nakties. Svarbiausia
Tabor Farmos taisyklė buvo tokia, kad paskaitose
dayvauti reikia. Ir šios taisyklės visi šventai laikėsi.
Šis trumpas atviras prezidento atsiminimas mane
tarsi grąžino ant žemės, kai jau buvau bepradedanti sudievinti visus santariečius. Juk jie buvo jauni žmonės, tokie kaip ir mes. Linksmybės, vienų
kitiems krečiami pokštai – visa tai jiems taip pat
nebuvo svetima. Tačiau vis dėlto jie turėjo kažką
dar, kažką tikresnio, nuoširdesnio ir svarbesnio, ką
mes dar galime ir turime išsiugdyti vaduodamiesi,
išsilaisvindami iš sovietinio požiūrio. Mes turime
išlikti aktualūs, nes, pasak Virginijaus Savukyno,
jei neliksime aktualūs – išnyksime.
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Lietuvos istorijos atspindžiai

Justina Juodišiūtė

What’s up, Doc?
Organizacija Santara–Šviesa neįsivaizduojama
be humoro. Vienas jos narių, žurnalo Akiračiai redaktorius Liūtas Mockūnas mėgdavo pajuokauti.
Neretai prie taurės gero konjako, svarstant būsimus
darbus, Liūtas retoriškai klausdavo Vytauto Kavolio: What’s up, Doc? (Kas toliau, Daktare?) Šis
klausimas – kas toliau – iškilo ir tuomet, kai 1990
metais buvo atkurta Lietuvos Nepriklausomybė.
Grįžęs į Lietuvą ir nuo 1992 metų skaitydamas paskaitas didžiuosiuose universitetuose, Vytautas Kavolis pastebėjo, kad tėvynėje nėra savimi
pasitikinčios, savo noru moraliai įsipareigojusios
visuomenės dalies, kurią išeivijoje ugdė Santaros
organizacija. Lietuviams dažnai trūksta dialogo,
tolerancijos ir susikalbėjimo. Buvo suprasta, kad
organizacija yra aktuali ir reikalinga atkurtai valstybei, todėl nuo 1993 metų Santaros suvažiavimai
buvo perkelti į Lietuvą.
Vasaras leidžiu Molėtų rajone esančiame Balninkų miestelyje. Miestelio gyventojai neretai man
pasigiria, kad juos net du sykius yra aplankęs prezidentas Valdas Adamkus. Visada nuoširdžiai kildavo
klausimas – ką toks užsiėmęs žmogus, kaip Respublikos Prezidentas, gali veikti tokiame mažyčiame
miestelyje ir kodėl miestelį lankė net kelis kartus?
Pasirodo, Jo Ekscelencija Valdas Adamkus yra
vienas ankstyvųjų Santaros–Šviesos lyderių, tad kiekvieną birželį jis dalyvauja kasmetinėse netoli Balninkų vykstančiose konferencijose. Santaros žmonių
suvažiavimas nedideliame provincijos miestelyje
tarsi dar kartą mums primena santariečių nuostatą,
kad žmogus kuria aplinką, o ne aplinka žmogų.
Santaros žmonės, būdami išskirtinai išsilavinę,
išlieka neformalai. Kultūrinė programa nėra kliūtis
ginčytis ar negerbti idėjinių oponentų. Tai laikoma
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Santaros–Šviesos konferencijoje

Santaros–Šviesos fenomenu, nes mes paprastai pernelyg įasmeniname diskusijas ir dažnai nepajėgiame
atskirti veiksmų ir laikysenų kritikos nuo požiūrio į
patį asmenį bei jo vertę. Santaros esmė – diskusijų
forumas, minčių pasikeitimas kviečiant į dialogą ir
kitaip mąstančius, nes, santariečių įsitikinimu, tiesa yra atrandama tik diskusijose, keičiantis nuomonėmis. Santara bando įrodyti kitų teisę būti savimi,
turėti savo nuomonę ir įsitikinimus.
Santariečiai taip pat akcentuoja būtinybę veikti
viešojoje erdvėje ir spaudos pareigą tą viešą erdvę išlaikyti, nepaisant jokių kliūčių. Tokia erdvė turi pasižymėti svariu kritišku situacijos vertinimu. Ją kūrė
ir kuria mėnraštis Akiračiai bei žurnalas Metmenys.
Pasigirsta nuomonių, kad Santara–Šviesa jau
atgyveno savo laikus. Neretai organizacijos nariai
yra vadinami net pensininkais. Mano nuomone,
tokie kritikai nesupranta, kad organizacijos uždaviniai paskelbus Nepriklausomybę kiek pakito.
Dabar vienas svarbiausių organizacijos uždavinių
yra kartu kurti modernią pilietinę visuomenę, kuri
išliktų kritiška, atvira sau ir pasauliui, suvoktų
vertybes ir savo noru įsipareigotų ir prisiimtų atsa-

Lietuvos istorijos atspindžiai
komybę. Algis Mackūnas yra pasakęs: „Struktūra
yra neįmanoma be energijos.“ Ta energija ateina
iš Nepriklausomos Lietuvos jaunimo, kuris ne tik
domisi Santaros veikla, bet ir į ją įsitraukia.
Santarą–Šviesą Vytautas Kavolis yra pavadinęs „nepopuliariųjų dalykų agentūra“. Daugelis
organizacijos kritikų teigia, kad Santara – tai organizacija, skleidžianti vakarietiškos gyvensenos
principus ir siekianti pakirsti tradicines lietuviškas
vertybes. Tokia nuomonė buvo ypač aktyviai reiškiama 1998 metais Lietuvos prezidentu išrinkus
Valdą Adamkų. Manau, kad taip galvoti gali asmenys, nesuprantantys Santaros–Šviesos idėjų, kurių
viena teigia, kad žmogui lietuvybė yra vertė ir kad

žmogus turi laisva valia įsipareigoti lietuvybei. Santaros žmonių patriotiškumas yra universali vertybė.
Nieko lietuviško neatsisakant gebama įžvelgti žmogiškąjį turinį.
Santara man – tai tam tikra asmenybių, kurias
telkia bendras požiūris į laisvę, jungtis. Tai žmonės,
per kuriuos tęsiasi kudirkiškoji tradicija asmeniškai, betarpiškai ir be nuotolio įsipareigoti Lietuvai
ir kultūrai.
Nepaisant to, kad yra didelė praraja tarp XX a.
šeštojo dešimtmečio idealistų ir mūsų laikų pragmatikų, kiekvienas mūsų esame nuolatinėje pasirinkimo situacijoje. Galime laisvai pasirinkti,
kokių idealų siekti.

Unikalus pilietiškų tekstų konkursas

Ar dar nepamiršote, kad šiais metais Lietuva
mini savo vardo tūkstantmetį, o Vilnius metams
tapo Europos kultūros sostine? Sulaukti tokių ypatingų istorinių švenčių įmanoma tik kartą gyvenime, todėl nuolat viešojoje erdvėje besireiškiantis Visuomeninio jaunimo klubas nusprendė įprasminti
šias šventes surengdamas unikalų pilietiškų tekstų
konkursą LieTUvis’2009. Balandžio viduryje startavusio konkurso dalyviams buvo siūloma išsirinkti
iš penkių temų ir atsiųsti savo darbus iki gegužės
pabaigos. 9–12 klasių moksleiviai iš visos Lietuvos
atsiuntė beveik septyniasdešimt darbų, kuriuose
pateikė įvairių nuomonių apie lietuvio tapatybę,
patriotiškumą, Lietuvos valstybę ir kitus dalykus.
„Projektas yra inicijuojamas jaunų žmonių ir
skirtas jaunimui. Nieko negali būti šauniau! Tokios
iniciatyvos kuria ir palaiko Lietuvą“, – džiaugiasi
vienas konkurso komisijos narių, politologas Saulius Spurga.

„Kalbėti lietuviškai ir girdėti savo vaikus kalbant lietuviškai, sėsti visa šeimyna prie Kūčių stalo,
kelti trispalvę Kovo 11-ąją ir Vasario 16-ąją, aplankyti senelio kapą per Vėlines ir prisiminti, iš kur aš
esu ir tikėti, kad visa tai žinos ir mano anūkai“, –
paklaustas, ką jam reiškia būti lietuviu, atsakė LieTUvio‘2009 komisijos narys BNS agentūros vadovas Artūras Račas.
Garbingoje konkurso komisijoje, be Artūro
Račo ir Sauliaus Surgos, dar dalyvauja žinomi žurnalistai bei politologai Virginijus Savukynas ir Vladimiras Laučius bei aktyvus visuomenės veikėjas
Svaras. Komisija jau ėmėsi atsakingo darbo išrinkti
geriausius darbus, kurių autorių laukia knygynų
tinklo Pegasas ir kino teatrų tinklo Forum Cinemas
įsteigti vertingi prizai – knyga Lietuva. 101 vieta
apie dar neatrastus įstabiausius Lietuvos kampelius
bei bilietai į pasirinktus kino filmus. Konkurso rezultatai paaiškės artimiausiu metu.
Įdomiausi darbai bus publikuoti artimiausiuose Pašvaistės numeriuose.
Armas Rudaitis, www.vjk.lt
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Literatūra

Marijus Širvinskas

Susitikimai literatūroje. Jis ir ji
Teko skaityti, kad viename vieno įtakingiausių
moderniųjų laikų filosofo Nietzsche’s tekste yra
parašyta detalė, žodis žodin sutampanti su ištraukėle iš vienos senos vokiškos vaikiškos knygelės.
Nietzsche į šią knygelę nepateikė jokių nuorodų,
nenurodė minties autorystės: manoma, kad ši ištrauka vaikystėje filosofui taip įsiminusi, giliai įsirėžusi pasąmonėn, kad po daugel metų jam pačiam
to nesuvokiant pateko į kitą veikalą. Nietzsche nenusirašinėjo. Jis nė nepajuto, kad vaikystėje įstrigusi mintis suaugusiojo gyvenime įgavo kitą pavidalą
ir atgimė.
Šį reiškinį – neįsisąmonintą senos minties prisikėlimą – būtų galima pavadinti archetipu. Vis
pasikartojančiais archetipiniais vaizdiniais yra paremti visi mitai, padavimai ir pasakos. Archetipas
yra žmonijos patirties ekstraktas ir koncentratas,
perduodamas iš kartos į kartą, iš senelių lūpų jų
vaikaičiams – ir taip nuo seniausių laikų iki pat
dabarties. Pavyzdžiui, žalčių karalienės Eglės susitikimas su šiuo ropliu mūsų tautosakoje yra gryniausias archetipas, paveldėtas turbūt dar iš tų laikų,
kai prasidėjo istorija (prisiminkime, kuri moteriškė
pirmoji flirtavo su žalčiu).
Panašių pasikartojimų, sutapimų ir susitikimų
esu aptikęs ir šiuolaikinėje literatūroje. Žinoma,
nesiryžčiau pavadinti jų archetipais, nes jie neturi pastariesiems būdingo giliaprasmio krūvio, bet
pats jų atradimas sukėlė nemažą nuostabą.
Štai vieną penktadienio vakarą buvau bebaigiąs
skaityti rusų klasiko Fiodoro Dostojevskio Idiotą –
pasakojimą apie fatališką moterį Nastasją Filipovną
ir jos likimą. Prie moters mirties patalo susitinka
du jos gerbėjai:
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– Ne, nereikia, – atsakė Rogožinas ir, paėmęs kunigaikščiui už rankos, pastūmėjo jį prie kėdės; pats
atsisėdo priešais, taip prisitraukęs kėdę, kad beveik
lietėsi su kunigaikščiu keliais.
Dar įveikęs kelis puslapius iki pat romano pabaigos nuėjau miegoti, o šeštadienio rytą atsiverčiau jau kitą knygą – amerikiečių rašytojo Johno
Barth’o Kelio pabaigą. Ir jau pirmame pasakojimo
puslapyje, pagrindiniam herojui atvykus į savo
gydytojo kabinetą, perskaičiau sakinį, kuris mane
nustebino ir net sutrikdė:
Kėdės stovi labai arti vienas kitos, taigi konsultuojamojo keliai beveik remiasi į konsultanto kelius.
Du skirtingi romanai, bet tas pats kone atsiremiančių kelių motyvas sėdint vienas priešais kitą!
Atrodo, tarytum kelios F. Dostojevskio šedevro
eilutės mano pirštais būtų perbėgusios į kito autoriaus ir kito gyvenamojo meto knygą – pas
J. Barth’ą!
Tačiau šis sutapimas yra dar menkas palyginti
su kitu, kurį aptikau Sigito Parulskio ir Jurgos Ivanauskaitės romanuose. Šis atsitiktinis pasikartojimas grakščiai suartina du turbūt originaliausius ir
skaitomiausius amžių sandūros Lietuvos rašytojus.
Štai vienas epizodas, kai J. Ivanauskaitės romane Ragana ir lietus pagrindinė herojė apsilanko sutuoktinio Go dirbtuvėje:
Buvau tiek susikrimtusi, kad tik po gero pusvalandžio pastebėjau į sieną nusuktą paveikslą, vienintelį, kurį Go paliko nesunaikinęs. Tai buvo milžiniška drobė: metro skersmens ir kokių trijų pločio.
Viršutinis porėmis rėmė lubas ir gremžė tinką, kai
bandžiau paveikslą apsukti. <...> Tai buvo Džokonda. Nutapyta visu ūgiu.

Literatūra
S. Parulskio romano Trys sekundės dangaus pasakotojas taip pat apsilanko tokioje pačioje vietoje,
ir nepatikėsit, kas nutinka:
Mes ne vieni, šnabždu Julijai, kurios vardo dar
nežinau, bet intuityviai jaučiu, kad galima ja pasitikėti. Ačiū Dievui, tai tik paveikslas, atremtas į sieną.
Pasirodo, mes dailininko dirbtuvėje, kiti paveikslai
sustatyti veidu į sieną, o šis atsuktas tiesiai į mus. Milžiniška moteris, apšviesta lemputės be gobtuvo...
Paveikslai, į žiūrovą atsukti nugaromis, ir didžiulė moteris, iš vienos drobės bylojanti veidu.
Ir J. Ivanauskaitės, ir S. Parulskio pasakojimuose.
Abiejuose epizoduose vaizduojama moteris pasirodo kaip archetipas, kaip motinų motina, kurią
šiuose lietuvių autorių kūriniuose su mitine žeme
Motina žmonijos laiko linijoje sujungia monumentalioji Mona Liza (Džokonda).
Argi ne stebėtinas atsitiktinumas? Jei manytume, kad vienas kuris nuo kito nusirašė, byla baigtųsi J. Ivanauskaitės naudai, nes jos romanas pasirodė dešimt metų anksčiau. Kad ir kaip ten būtų,
minėti motyvai, atsidūrę dviejuose kūriniuose, skatina pakalbėti apie abiejų rašytojų bendrystę. Ko
gero, nesuklysiu konstatuodamas, kad S. Parulskis
yra vyriškiausias šiuolaikinis rašytojas, o J. Ivanauskaitė buvo moteriškiausia. Jųdviejų prozoje didelis
dėmesys skiriamas priešingai lyčiai – galima sakyti, vyro ir moters santykiai jiems yra visos kūrybos
atskaitos taškas.
Ne išimtis ir Trys sekundės dangaus bei Ragana
ir lietus. Pagrindinis S. Parulskio romano veikėjas,
sutampantis su naratoriumi, beviltiškai ieško meilės, o J. Ivanauskaitės herojė, pasirodanti kaip trys
skirtingų laikotarpių moterys (archetipinis pasikartojimas!), irgi trokšta to paties. Bet traumuojanti
patirtis arba nedėkinga lemtis bloškia juos į nihilizmo pelkę ir nesusikalbėjimo su kitu aklavietę.
Kodėl jis ir ji taip ir nesusitinka, nors yra šitaip arti
vienas kito? S. Parulskio pasakotojas šį neįveikiamą nuotolį aiškina „prakeiktu tarpu“ tarp žmogaus
ir vyro, o J. Ivanauskaitės herojė – nepaliaujamu
žmogaus kritimu:

Ar žinai, kodėl žmonės taip gerai jaučiasi vienas kito glėbyje? <...> Jie visą savo gyvenimą krinta.
Krinta ir krinta. Ir tik vienas kitą apsikabinę sustoja.
Liaujasi kritę.
k
r
y
t
i
s ir t a r p a s . . .
Du vektoriai, kuriuose prasmenga rūpimoji
viltis ir ieškomoji prasmė.
Galiausiai Trys sekundės dangaus bei Ragana ir
lietus yra, nors ir stilingi, bet šiurkštoki tekstai: S. Parulskio romanas prisodrintas rusiškų keiksmažodžių,
o J. Ivanauskaitės – vulgaraus sekso scenų. Kai kurie
epizodai, ypač Raganoje ir lietuje, gali sukelti pasišlykštėjimą. Bet tai nėra netikėta, kai kūriniuose veikia meilės ieškantys ir nerandantys herojai.
Nenorėdamas parulskiškai slogios pabaigos, su
Pašvaistės skaitytojais pasidalinsiu dar vienu sutapimu. Kartą su kolege apsikeitėme internetinėmis
nuorodomis į du trumpametražius filmus. Ji man
pasiūlė pažiūrėti šmaikštų filmą Little Man, The
Way Girls Are, o aš savo ruožtu rekomendavau itin
subtilaus stiliaus animacinį pasakojimą The Danish
Poet, laimėjusį Oskarą. Abu kūriniai vėlgi – apie
mergaites ir berniukus, vyrus ir moteris, jų susitikimą ir ryšį. Labai šviesūs. Skandinavų. Rekomenduoju – tiesiog neatidėliodami užkurkite Youtube.

Indrės Doviltytės ofortas
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Poezija

Urtė Šegždavičiūtė

Tai, kas tarp TIK ir TAK

Gyvenu pažadėtoje žemėje.
Mano kieme Dievas, genėdamas
Šešėliais aplipusias šakas,
Vis nužvelgia patvory gulinčius
Šiltus kūnelius, kurie
Taip įmigo, kad net nekvėpuoja.
Ir visad įpusėjant nakčiai
Mėnulis veržias iš žemės,
Kaitindamas Dievo pėdas, kuris jau,
Matau, strikinėja tolyn, link horizonto.
Šventai nusikeikęs sako: Vaike,
Tai visai nėra pažadėtoji žemė!
Bet ryte vėl grįžta ramus.

Kam tu gegutes mano
Išsukinėjai laikrodžiuos.
Dar toks susikaupęs visas.
Lyg dieviškajai misijai skirtas.
Tik riešas tavo taip tyliai
Lyg miegantis angelas verkė.
Nes visad ištraukus gegutę
Laiko rodyklė perduria delną.
Susidėjai medines gegutes
Į kišenę ir mirei. Mirei tu
Taip niekad ir negimęs.
––––––––––––––––––
O aš be giesmės ir be laiko likau.

Urtės Šegždavičiūtės piešiniai

PAŽADĖTOJI ŽEMĖ
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Poezija
ŽAIDIMAS

SVARBIAUSIA

Mečiau kauliuką: tavo eilė.
Tik kas tu ir ką čia veiki.
Veidas lyg ir matytas, bet sakyk,
Ar taisyklės šitaip perkreipė žvilgsnį.
Pro nasrus (burna nebepavadinsi)
Atrajojai visus atsarginius puolimus.
Pasileidau bėgt, tu iš paskos. Šaukei:
– Kai pagausiu, skaudės trumpai!
Po to nebejusi.

Nebeieškoti 5 skirtumų.
Svarbiausia tarp sodų
Ir tarp dykumų dar rasti
Keleivį, nebijantį upių.
Svarbiausia tarp dienų
Ir naktų dar rasti save,
O tarp savęs ir tarp jūsų –
Veidų, kurie vis dar gyvi.
Nebedėlioti dėlionių, neatitinka detalės.
Svarbiausia iš kažko dar mokėti
Sudėlioti gyvenimą. Dar vienai parai.
Nebespalvoti knygučių, nebeverti uogų
Ant smilgų ir juokų ant burnos.
Svarbiausia išvykti, nebūtinai išlikti.
–––
Svarbiausia šįkart nepalikti raštelio.
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Proza

Maksas Rachault

Ištrauka raiškiajam skaitymui
Ši ištrauka žymi mano perėjimą nuo vienokio
rašymo stiliaus prie kitokio. Žinoma, iš pirmo
žvilgsnio tai gali pasirodyti visai nereikšmingas
pokytis. Juk kai žmogelis ateina į restoraną ir užsisako oto kepsnį, nors du paskutinius sykius kirto
kiaulieną, tai nėra didelis pasikeitimas nei jam, nei
restoranui, nebent kiaulienai, kuri jau tikėjosi būti
patiekta ant stalo. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad
nesistengiu slapčia įkišti jums žuvies vietoj kiaulienos, ir dovanokite, kad nepranešiau apie visa tai
iš anksto.
Žinote, yra milijardas kino filmų, kuriuos suka
Skalvija ir kurių mes niekada nepažiūrime, kartais
dėl laiko trūkumo, bet dažnai ir dėl to, kad tie režisieriai pasirenka temas, kurios jau išfilmuotos skersai išilgai ankstesnių ar talentingesnių režisierių.
Skaičiau vieno iš tokių filmų anotaciją toj Skalvijos
knygelėj, kur surašyti visi šio mėnesio seansai, ir
galvojau, kad filmo tema gal ir turėtų mane dominti, netgi atrodė, kad tai pretenzija į ambicingą kino
kūrinį, kapstantį sudėtingus dar jaunų įsimylėjėlių
tarpusavio santykius. Paklausykit, kokia metafora
filmo pavadinime – Vaistai nuo melancholijos. Argi
nekabina?
Visa bėda ta, kad prieš dvejus trejus metus
Skalvijoj žiūrėjau Miego mokslą ir Reprizą, kurie
į panašią problemą žvelgė iš skirtingų kampų, ir
mane jaudino tie filmai, iki šiol jaudina, tačiau po
kurio laiko pasijaučiau manipuliuojamas. Pažiūrėjęs tuos filmus, norėjau judėti toliau, grįžti į buitį ir
tvarkytis savo gyvenimą, bet kažkas man vėl kišo ir
kišo vis naujus „miego mokslus“ ir „reprizas“, o atsisakyti lyg ir nemandagu. Tai vargšai tie režisieriai,
kuriems neužtenka nuovokos ir talento pasirinkti
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kitą temą arba susukti tokį filmą, kuris neatrodytų
kaip tų dviejų klonas.
Nenoriu pats būti toks vargšas, tad pamaniau,
kad, užuot rašęs siužetinius apsakymus, tiesiog minėsiu dalykus, kuriuos turėtų pajusti skaitytojas.
Juk žinovai yra sakę, kad mano apsakymai nuobodūs, kad jie neįžvelgia juose savito rašymo stiliaus.
Užtat tam tikros frazės jiems teikia vilties. Kertu lažybų, kad jie nesupranta tų konkrečių frazių prasmės. O nesuprantamų dalykų išaukštinimas kvepia
snobizmu...
Apie ką noriu rašyti? Mano apsakymai yra apie
Vilniuje pasiklydusius žmones, apie žmones, kurie
myli Vilnių, bet negali savęs čia realizuoti, apie du
įsimylėjėlius, kurie neranda vienas kito, apie įstabią
architektūrą po lietaus ir gražiausių skverų medžius
saulės atokaitoje, apie paminklus ant Žaliojo tilto,
apie visus, kurie kada nors jautėsi išduoti artimiausių draugų, apie pievą už Akropolio, apie visus, kurie nesilanko Coffee Inn, ir visus, kurie ten lankosi.
Nesiginsiu, aš išties noriu aprėpti neaprėpiamą
Vilnių.
Noriu pasikalbėti apie tai, kaip tu važiuoji į
miestą. Įsėdi Pašiluose į devynioliktą trūliką, tu jau
ne namie, vadinasi, jei ką nors pamiršai savo kambaryje, nebegali nubėgti pasiimti. Bet tu dar ir ne
mieste, esi tratančiame bunkeryje ant ratų, į kurį
patekai iš savo mažyčio asmeninio bunkerio. Išlipi
prie Spaudos rūmų, ten jau po truputį prasideda
miestas. Bet kartais Spaudos rūmų stotelėje mažai
žmonių – visi dar savo bunkeriuose, tada ten dar ne
miestas. Sulauki septinto ir atsisėdi gale. Tave neišvengiamai veža per Žvėryną, ten pro tarpus tarp
namų jau nedrąsiai skverbiasi miestas. Tai geriau-

Elžbietos Višnevskytės nuotrauka

Proza

siai matosi, jei važiuoji iškart po lietaus, lendant
saulei. Bet svarbiausia, kad toliau yra tiltas per Nerį
ir, pervažiavęs jį, tu jau iškart atsiduri mieste.
Tą akimirką suvoki, kad į troleibusą prisigrūdo
gyvas velnias žmonių. Su mažo vaiko susidomėjimu
žiūri į jų drabužius, veidus, ausinukus, bandai nugirsti svetimus pokalbius. Tau būtina išgirsti merginos prie durų pasakojimo tęsinį ir pamatyti jos
veidą, bet jį užstoja stora kvaila moteris, negalinti
bent truputį paeiti į šalį. Kažkur priekyje šmėsteli pažįstamas veidas ir tu niekaip negali atsiminti,
kieno jis ir kur matytas, arba atvirkščiai – iškart
atsimeni ir bandai dar kartą susitikti akimis su tuo
pažįstamu žmogumi, bet jis tavęs nebemato arba
vis nusuka akis anksčiau, nei spėji nusišypsoti ir lūpomis pasisveikinti. Tai gan dažnas atvejis septintame. Šuo? Kas įlipo į trūliką su šuniu?.. Bet štai tu
jau lipi prie Cvirkparkio ir visi tie ką tik tavo apžiūrėti gyvenimai, kuriuos taip norėtum pažinti, taip
pat išlipa ir mikliai išsilaksto į skirtingas puses.

Ir tikrai tu jau mieste. Sukyla prisiminimai – šia
gatve bėgai nuo forsų, čia matei parkritusį girtuoklį, štai čia su draugu stebėjai, kaip žmonės bando
įeiti į uždarytą knygyną, čia kabėjo F. Kafkos portretas, šitame kieme laižeisi su nepažįstama pana,
čia su bendraklasiais sėdėjote po konco, čia žiūrėjote fūlę ir t. t. O dabar, skubėdamas pro šalį, ar sustoji pažiūrėti į nuostabiai gražią katedrą, į asfaltą
ką tik po lietaus, kuriame ji atsispindi, į praeivius?
Ar pagalvoji, kaip kietai būtent dabar tie žmonės
atrodytų pro Zenito objektyvą?
Ir čia į sceną įžengia pagrindinis ir vienintelis
tikras šio kūrinio literatūrinis veikėjas – Vilnius. Jis
apsireiškia mums kaip piktas klounas, kuris grakščiais rankų mostais priverčia miesto gyventojus
garsiai kivirčytis, keisti nuomonę ir muštis, o pats
stovi nuošalyje, viską stebi ir šypsodamasis neigia
bet kokius kaltinimus...
Ką čia besupaisysi.
Ištrauką baigiu.
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Poezija

Jurgis Viningas

***
Mes laukiam. Alyvinis mūsų laukimas.
Ne barbarų laukiam, o paprastos, banalios
pabaigos, kai raudonuoja rabarbarai ir,
aišku, alyvos, ir neaišku, apie ką
tarpu šakų tūkstančiai žalių liežuvėlių
plaka prieš vėją, taškydami rasą nei seiles.
Mes laukiam. Mes regim save – nematančius,
mes klausomės savęs – negirdinčių (ar
karvės ten baubia pakalnėj, ar šliundros –
bordely), ir temsta, ir jokios pabaigos –
tik vakaras – užsitęsęs niekieno tikas.

Jurgis Viningas. Autoportretas, 2009

saulėtekio

***

Tavo veido atspindys jos aky
iš tiesų yra nuospindys, t. y. –
tame taške visai ne tu, o tai,
ką pabudino ji, jos akies obuolio
sėkla – jei nori – sprogimas. Galėčiau
tęsti: jos antakiai yra dvišakė
arka, arba ne, jos antakiai – tai
skliausteliai, niekaip nepajėgiantys
užsidaryti, pasmerkiantys tave
atvirumui. Bet kai tokia artuma –
aš tylėsiu, stebėsiu, kaip
saulėje mylisi blyksniai.

Nyka-Niliūninė migla, gal jau
tamsa. Gal ir ne vienuma, bet vis
viena – nieks neateis, neapkabins ir
nepasiliks pernakt kartu papūti.
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Anoj gal-nemigloj horizonto
pabaiga atsiveria tarytum
tavo paties – lyg akmuo imtų
ir išsilukštentų niekieno
neprašomas anei liečiamas –
ir po truputį rimsti,
nors gal reiktų nerimti
(ar miegi, ar tik šiaip žydi tujos).

Literatūra

Simas Čelutka

Globalizacijos įtaka, arba
Kodėl mūsų jaunimas nemėgsta
klasikinės lietuvių literatūros?
Šiuolaikinis jaunimas nemėgsta klasikine pripažintos, vadinamosios tradicinės lietuvių literatūros, tokių autorių kaip Žemaitė, Jonas Biliūnas,
Maironis, Salomėja Nėris. Žinoma, yra žmonių,
kuriuos domina J. Biliūno keliami sąžinės ir žmogiškumo klausimai, kitiems imponuoja Maironio
propaguojamas patriotizmas, žadinama tautinė
savimonė, treti žavisi S. Nėries atvirumo kupina
išpažintine meilės lyrika. Vis dėlto lietuvių literatūros atmetimas moksleivijos baruose pamažu
tampa visuotiniu, todėl įdomu panagrinėti problemą plačiau, neaplenkiant bendrųjų lietuviškosios
kultūros tendencijų.
Dabartinė karta, gimusi Nepriklausomybę paskelbusioje Lietuvoje, labai greitai akis į akį susidūrė
su modernybe. Viešajame diskurse ir kasdienybėje
ėmė vyrauti visa nustelbiančios provakarietiškos
preferencijos, nukreipusios visuomenės žvilgsnį į
Vakarų kultūrą kaip gėrio ir gerovės idealą, kurio
siekdama visuomenė esą taptų turtingesnė, labiau
išprususi, galų gale laimingesnė. Tai, jog geokultūrinių nuostatų pasikeitimas visuomenėje buvo tiesiogiai susijęs su inertiškumu, siekiant kuo greičiau
ir visomis įmanomomis priemonėmis „atsikratyti
sovietų jungo“, esmės nekeičia, mat svarbesnį vaidmenį čia suvaidino globalizacija, iš pamatų sudrebinusi visuomenės mąstymą.
Globalizacija, žinoma, nėra naujas procesas, tačiau Lietuva „visu pajėgumu“ ją pajuto tik išsilaisvinusi iš sovietinio kalėjimo. Žmonės apie „gerąją
Ameriką“ svajojo jau sovietmečiu, o rusai, atvykdavę
į „Šiaurės vakarų“ kraštą, gerokai pažangesnę Lietuvą

vadindavo „mažąja Amerika“. Taigi „pabėgę iš narvo“ patekome į itin ideologizuotą terpę, kur viskas,
kas vakarietiška, tapo gera. Televizija, amerikietiški
blokbasteriai, greitojo maitinimo restoranai, milžiniški prekybos centrai, buities prekių ir drabužių
kalnai, įvairiausios pramogos ir atrakcionai, nekilnojamasis turtas – visa tai teikė neapsakomai daug
džiaugsmo, žadino vis didesnius troškimus, skatino
„neatsilikti nuo kitų“, „nepavėluoti į traukinį“. Ekonomikos pakilimas, didėjantys atlyginimai bei pragyvenimo lygis, nedarbo mažėjimas automatiškai
„pateisino“ globalizaciją. Mes pradėjome daug keliauti, pažinome svetimus kraštus, išmokome daug
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užsienio kalbų. Visi šie veiksniai tapo jaunuolių kelrodžiais jų brendimo metais (vienintelis skirtumas,
jog vyresniajai kartai mistinių „Vakarų“ pažinimas
sukėlė šoką ir euforiją, o jaunimui tai tapo paprasta
kasdienybe, neįsivaizduojama kaip nors kitaip).
Lietuvos jaunimas ne tik mėgaujasi laisvu nevaržomu gyvenimu, bet ir kultūrine įvairove, kurią
nulėmė galimybė pažinti tūkstančių iki tol negirdėtų rašytojų, režisierių, fotografų kūrybą. Itin
audringai globalizacijos vėjai papūtė prasidėjus
masiniam interneto vartojimui. Šiandien kiekvienas internete gali rasti tai, kas jam įdomu. Čia verta pacituoti Manfredą B. Stegerį: „Kadangi vaizdai
ir idėjos gali būti lengviau bei greičiau perduodami
iš vienos vietos į kitą, jie labai paveikia kasdienį
žmogaus gyvenimą. Kultūrinė veikla šiandien dažniausiai atsiskiria nuo fiksuotos vietos, pavyzdžiui,
miesto ar valstybės, eventualiai įgaudama naują
prasmę globalių problemų šviesoje.“ Labai svarbu,
kad mokyklinio literatūros kurso sudarytojai suvoktų, jog dabar nebe tie laikai, kai Žemaitė ar Biliūnas buvo viskas, ką turime. Kultūriniai horizontai nesustabdomai plečiasi, o jaunimas vis labiau
priešinasi spraudžiamas į riboto meninio lauko
rėmus. Reikia leisti žmogaus asmenybei skleistis,
pačiam ieškoti prasmingų dalykų.
Kitas svarbus aspektas – lietuvių literatūros klasika jaunimui asocijuojasi su „praeitimi“, o praeitis
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savo ruožtu mena provincialumą, nykumą, okupacijas, nepriteklius, nelaimes ir pan. Psichologine
prasme atsiranda noras atsiriboti nuo tautą ir galbūt
to jauno žmogaus giminę ištikusių negandų, kurios
nulėmė neigiamą vyresniųjų požiūrį į aplinką, nuolatinę depresiją, kasdienį valdžios keiksnojimą ir
pan. Natūralu, jog tokiomis aplinkybėmis jaunuolis
savo pilkoje kasdienybėje trokšta daugiau šviesos. Ir
štai ateina ponia Globalizacija, šaukdama: „Eik su
mumis, ir būsi laimingas, turtingas, galingas!“ Globalizacija sako: „Lygiuokis į nugalėtojus, o ne į autsaiderius. Skaityk Shakespeare’ą, o ne Žemaitę.“
Globalizacijos jėga tokia didelė, kad net jei
kuris nors užsienio rašytojas kokybės prasme nėra
vertingesnis už kurį nors lietuvių klasiką, jaunuolis
rinksis užsienietį, nes jis juk „iš Vakarų“. Vakarietis
autorius savaime atrodo ir „modernesnis“, ir „geresnis“, tad dėl jo tekstų esą negaila gaišti brangaus
savo laiko.
Įdomi situacija su rusų literatūros klasika, kurią mėgsta nemažai lietuvių jaunuomenės (Dostojevskį ypač). Nuošalyje palikdami kokybinį rusų
literatūros matmenį, galime daryti prielaidą, kad
rusų literatūra taip pat patenka į „vakarietiškumo“
lauką. Galbūt tai skamba paradoksaliai, tačiau
nereikia išsigąsti. Juk stereotipinė Rytų–Vakarų
skirtis faktiškai yra susijusi tik su (geo)politine dimensija, o kultūrinėje sferoje, ypač literatūroje, ir
Vakarų, ir Rusijos autoriai kalba apie bendražmogiškus, su politine konjunktūra nesusijusius dalykus – meilę, laimę, išdavystes, kasdienę buitį ir t. t.
Ne veltui A. Čechovo pjesės taip dažniai statomos
Vakarų šalių scenose. Taigi mūsų pasąmonė rusų
literatūrą identifikuoja kaip „vakarietiško kalibro“
kūrybą, dėl to Vakarų–Rytų konflikto aktualumas
šiame kontekste nublanksta. „Vakarietiškumas“ čia
įkūnija kokybišką, aktualią literatūrą, kuriamą bet
kur, tik ne pas mus!
Mokyklinės lietuvių literatūros programos sudarytojai, jausdami globalizacijos poveikį, stengiasi
„apsaugoti“ lietuvių klasiką. M. B. Stegerio manymu, panašūs veiksmai niekaip nepasiteisina: „Nepai-

Literatūra
sant daugelio šalių pastangų priešintis šiai „kultūrinio imperializmo“ formai, pavyzdžiui, uždraudžiant
palydovines antenas Irane ar prancūzų įvestus tarifus
ir kvotas importuojamiems filmams bei televizijos
laidoms, Amerikos populiariosios kultūros plėtra,
regis, yra nesustabdoma.“ Be to, jo teigimu, „jokia
bendruomenė šiandien neturi „autentiškos“ savitai
originalios kultūros. Nusivylę kultūrinių hibridų
klestėjimu turėtų paklausyti jaudinančių indiškojo
roko dainų, pasigėrėti havajietišku anglų kalbos žargonu ar patirti kubiečių-kinų virtuvės malonumų.“
Taigi matome, jog įmanomas ir pozityvus požiūris į
globalias tendencijas, o kultūriniai hibridai „tradicinėms“ kultūros formoms suteikia naujų unikalių
atspalvių. Sociologas Rolandas Robertsonas tvirtina, kad globalūs kultūros srautai dažnai užpildo
vietinės kultūros nišas. Geležinis pasipriešinimas ir
desperatiški bandymai atsiriboti nuo kitų kultūrų,
užsidarymas „savame kaime“ – regresyvaus mąstymo išdavos, paradoksaliai naikinančios taip saugomą „tradicinę“, „klasikinę“ kultūrą, mat kultūros
gyvybingumas įmanomas tik per atsinaujinimą. Šiais
laikais atsinaujinimą neša būtent globalizacija.
Regresyviosios (daugumos lituanistų) ir progresyviosios (jaunimo) stovyklų susidūrimai jau
tapo kasdienybe, todėl reikia ką nors daryti. Ga-

limos išeitys: trumpinti literatūros kursą, daugiau
vietos paliekant XX amžiaus, ypač tarpukario
(tuomet buvome laisvi), lietuvių literatūrai; daugiau nagrinėti modernius lietuvių autorius, kurie
priimtini ir jaunimui (Balys Sruoga, Antanas Škėma, Jurgis Savickis, Kazys Binkis, Sigitas Parulskis
ir pan.); daugiau laiko skirti žinomų užsienio rašytojų kūrinių analizei. Beje, globalizacija keičia ir
tradicinių meno formų hierarchiją, tad natūralu,
jog vyresnėms kartoms sielos balzamu buvusią literatūrą išstumia tokios meno formos kaip kinas ar
teatras. Gal verta pagalvoti ne apie lietuvių literatūros, o apie, pavyzdžiui, lietuviškojo kino pamokas?
Judantys vaizdai pažadintų net ir didžiausią snaudalių (juk yra mėgstančių per literatūros pamokas
pamiegoti)! Be to, mano nuomone, kino filmą interpretuoti įdomiau nei tekstą.
Dar vienas patarimas lituanistams: nespręskite
visko vieni. Pasikvieskite į programos sudarymo
posėdžius jaunimo atstovų, pasitarkite su jais, išklausykite, išsiklausinėkite. Tokie svarbūs klausimai, kaip literatūros kurso programa, turi būti
sprendžiami dialogu, o ne primetant sustabarėjusio
mąstymo modelius, kaip yra dabar.
Baigdamas noriu pasakyti: viskas yra gerai, bet
gali būti daug geriau.

Marija Burdo. Dvyniai. Linoraižinys. Diplominis darbas. Mokytoja Birutė Zokaitytė. 2009.
Iš Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos fondų.
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Vidas Poškus

Sarmatai ir Barokas
Tam tikru Abiejų Tautų Respublikos gyvavimo
laikotarpiu dalis jos gyventojų – bajorai – tikėjo,
kad jie yra ne paprasti, o kilę iš sarmatų genties.
Tai buvo ne šiaip sau koks tuščias ir pretenzingas
daugybę privilegijų išsikovojusios ir už tai valstybę
įsipareigojusios ginti visuomenės grupės įgeidis. Visoje Europoje nuo Renesanso (o gal ir dar anksčiau)
istoriniam mąstymui buvo būdinga tai, kad vienos
ar kitos tautos šaknys neįsivaizduotos niekaip kitaip,
o tik susiejus jas su antikine istorija. Šią aplinkybę
lėmė humanizmui būdingas Antikos, kaip vakarietiškosios civilizacijos ,,aukso amžiaus”, aukštinimas.
Tad ir lietuviams nesinorėjo būti vien baltais (apie
tokius tuo metu niekas nebuvo net girdėjęs). Lietuvoje skleidžiantis renesansinės kultūros žiedams,
vietiniai humanistai (Venclovas Agripa, Augustinas
Rotundas) savo bajoriškąją tautą kildino iš romėnų
patricijaus Palemono ir jį atlydėjusių kilmingųjų
giminių arba Cezario legionierių (tokia buvo Mykolu Lietuviu pasivadinusio Venclovo Mikalojaičio
versija). Po Liublino unijos, siekiant lietuvių ir lenkų bajorus sujungti į vieną, nedalomą tautą, romėniškoji lietuvių genealogijos hipotezė Aleksandro
Gvaninio, Motiejaus Strijkovskio veikaluose imta
jungti, miešti su Lenkijoje gerokai anksčiau išpopuliarėjusia sarmatiškąja teorija. Pasak jos, kilmingieji
Respublikos gyventojai esantys kilę iš Herodoto ir
kitų graikų bei romėnų veikaluose daugybę kartų
paminėtų, meile laisvei bei karingu gyvenimo būdu
senovėje garsėjusių klajoklių sarmatų. Dabartiniai
mokslininkai neabejoja šios indoiranietiškos, dabartinės Rusijos europinės dalies pietinėse stepėse
klajojusios tautos egzistavimu, tačiau apie sąsajas su
slavais ar juo labiau baltais kalbama labai atsargiai.
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Danielius Šulcas. Vincento Aleksandro Korvino
Gosievskio portretas. Varšuvos nacionalinis muziejus

Tad visą laiką, kol egzistavo Respublika, bent
jau nemažas nuošimtis bajorų buvo šventai įsitikinę savo sarmatiškąja kilme. Šis įsitikinimas reikštas
keliais būdais. Pirma, politine elgsena, antra, gyvenimo būdu. Pirmuoju atveju sarmatizmas regėtųsi
kaip tam tikra politinė doktrina. Kalbant šiandieniniais politologiniais terminais, modernieji lietuvių
sarmatai buvo kraštutinių nacionalistinių pažiūrų
demokratai-respublikonai. Radikalūs tautininkai,
nes bendra lietuvių ir lenkų valstybė jiems atrodė
geriausia ir gražiausia. Demokratai, nes karštai gynė
asmens laisvę, respublikonai, nes propagavo bajoriškosios respublikos idealus. Antruoju atveju sarmatizmas būtų šiek tiek artimas dabartinėms subkultūroms ar net kontrkultūroms. Esmė tokia, kad

Lietuvos istorijos atspindžiai

Mykolo Kazimiero Paco portretas. XVII a. pab.
Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia Vilniuje

bent jau pradiniu laikotarpiu, tai yra XVI amžiuje–XVII amžiaus pradžioje sarmatizmas formavosi
kaip opozicija Lietuvoje vis labiau plintančioms vakarietiškojo gyvenimo normoms. Sarmatiškuosius
papročius puoselėję asmenys sakėsi esantys už paprastumą, saikingumą, blaivumą. Visokios pramogos jiems atrodė iš Europos sklindančios negerovės.
Neigiamai vertintas dėmesys menui, itališki ar vokiški šokiai, egzotiškų valgių pomėgis, netgi knygų
skaitymas – į blogybių katilą buvo suplakti mūsų
požiūriu ne visai suderinami dalykai. Net ir girtavimas laikytas sarmatų palikuonims nevertu užsiėmimu (nors vėlesnės kartos šį bruožą laikė tipiška
bajorų elgsenos norma). Skelbta, kad vienintelis
bajorų vertas užsiėmimas yra karyba, todėl pabrėžtas karingumas (kaip ir beveik privaloma politinė
veikla) laikytas viena svarbiausių vertybių.

Rytietiškos sarmatų šaknys demonstruotos totoriškų, turkiškų, vengriškų madų įtakotais kostiumais. Orientalistiniais raštais ribuliuodavo kontušai ir žiponai, prabangios juostos. Vienu svarbiausių
kostiumų atributu buvo ginkluotė – apsauginiai
ir puolamieji ginklai. Sarmatiškais vadinamuose
portretuose ne vienas vaizduojamasis pozuodavo
pasipuošęs metalu žvilgančiais krūtinšarviais, lyg
žuvų žvynai mirguliuojančiomis karacenomis, o
jau buožę arba bulavą (pareigybinius ženklus), juo
labiau bajorystės ženklą kardą rankoje spausti buvo
savaime suprantamas reikalas. Būtent taip, o ne kitaip pozuodavo visi didieji Didžiosios Kunigaikštystės „sarmatai“ – Jonas Karolis Chodkevičius ir
Leonas Sapiega, Vincentas Aleksandras Korvinas
Gosievskis ir Jonušas Radvila, Mykolas Kazimieras
Pacas ir Jonas Kristupas Sapiega.
Vadinamasis sarmatiškasis kostiumas tapo tautiniu lietuvių bajorų rūbu. Savo požiūriu į egzistencinius dalykus lietuviškieji sarmatai prilygo
dabartiniams gotams (abi grupes vienija meilė
viduramžiams, praeities romantizavimas, panreliginė pasaulėjauta), o apranga ir kai kuriais elgsenos ypatumais panėšėjo į pankus (verta atkreipti
dėmesį į ir vieniems, ir kitiems būdingas ant galvų
pūpsančias skiauteres ir kuodus, ryškius, kartais
kontrastingai suderintus aprangos komponentus,
anarchistinę, maištavimo bei laisvės dvasia persunktą mąstyseną).
Sarmatiškoji pasaulėžiūra labai raiškiai atsispindi ir to meto Respublikos mene. Sudėtingą, atskirų
autorių darbuose į sunkiai išnarpliojamą Gordijaus
mazgą supinta etnogenetinė legenda lygiai tokių
pat komplikuotų, neretai kaprizingų formų manierizmo ir baroko dailei bei architektūrai (nors reikia
pastebėti, būta glaudžių sąsajų ir su klasicizmu) suteikė savitų, tik šiam regionui būdingų ypatybių.
Senąsias, esą antikines, vertybes puoselėję didikai
ir bajorai (šiuo atveju kalbama apie finansiškai pajėgius asmenis) ypač didelį dėmesį skyrė savo dvarų ir sodybų bei tikėjimą išreiškiančių bažnyčių bei
koplyčių statymui. Beje, konfesinė priklausomybė
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nieko nelėmė. Vienodai elgėsi katalikai, protestantai ir unitai.
Gyvenamieji namai, be jokios abejonės, buvo
kiekvieno savo žemės sklypą ir tam tikrus išteklius turinčio žmogaus „atributas“, tačiau sarmatiškiesiems namų savininkams būdinga tai, kad
savo gyvenamajai vietai jie suteikdavo ir tam tikrų
simbolinių prasmių bei galių. Architektūros sureikšminimą bajorai paveldėjo dar iš Viduramžių.
Prisiminkime romaninius vienuolynus, gotikines
katedras, kurie vertinti kaip savotiški mikrokosmosai, mūsiškio pasaulio modeliai.
Renesanso, manierizmo ir baroko laikais (kai
programiškai siekta sugrąžinti daugybę ankstesniųjų, viduramžių glūdumoje susiformavusių vertybių)
itin įtakingas buvo galingiausių katalikiškųjų valdovų – Habsburgų – giminės dvaras Ispanijoje – Eskorialas (El Escorial – žr. iliustraciją trečiame viršelio
puslapyje). Juo sekė įvairių Europos šalių monarchai ir magnatai. Pusę pasaulio valdžiusio, įsitikinusio krikščionybės gynėjo Pilypo II daugiau nei
dvidešimt metų (1563–1584) statyti rūmai buvo
ir valdovo rezidencija su turtinga paveikslų galerija,
biblioteka, ir reguliariųjų atgailos kanauninkų – augustijonų vienuolynas su Šventojo Lauryno bazilika.
Ansamblis atspindėjo esmines vakarietiškojo mąstymo ypatybes ir krikščioniškąsias dogmas – kad
žmogus yra sudarytas iš kūno ir sielos, o dvasinis
pradas yra viršesnis už fizinį. Simbolizmas glūdėjo
kiekvienoje šio statinio detalėje ir kertelėje. Antai
šventajam Laurynui skirtas architektūros objektas
savo planine struktūra kartojo kankinio nužudymo
įrankio – metalinių grotelių – siluetą. Kepimo įrangos motyvai kartoti bažnyčios erdvinėse konstrukcijose, netgi langų rėmuose.
Būtent Eskorialas XVI–XVII amžiais darė įtaką
daugelio modernių bajoriškųjų namų architektūrai
(kaip ispaniškoji mada, etiketas veikė visos Europos
kilmingųjų elgseną). Visų pirma šiuo laikotarpiu rezidencija vertinta kaip kompleksinis – gyvenamųjų
rūmų ir bažnyčios (kurios fundatorius, patronas būdavo pats šeimininkas) – darinys. Kažką panašaus į
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Eskorialą ir architektūrine, ir ikonografine prasmėmis
galima pastebėti ir kitose vėlyvojo renesanso ir ankstyvojo, brandžiojo baroko laikų didikų rezidencijose.
Be jokios abejonės, svarbiausia iš jų būtų Vilniaus Žemutinė pilis, kurioje Vazų pastatyta Šv.
Kazimiero koplyčia tapo svarbiausiu idėjiniu viso
manieristiškai-barokiškai perstatyto komplekso
akcentu. Monumentali, santūri statinio išorė simbolizavo bajoriškosios pasaulėžiūros idealus (save
gerbiantis didikas privalo būti būtent toks), asketiškas eksterjeras ir turtingas, auksais, marmurais
tviskantis interjeras – vėlgi – mintį apie žmogiškąjį
dvilypumą. O ir pats šventojo Kazimiero kultas
rodė ne tik švediškosios valdovų giminės atstovų
norą atrasti lietuviškas savo šaknis, bet ir tiems laikams bei sarmatiškajam mentalitetui itin būdingą
karštą religingumą. Be to, koplyčia vertinta ir kaip
giminės mauzoliejus. Šis reiškinys ypač išpopuliarėjo tarp sarmatiškaisiais papročiais sekusių bajorų.
Juolab kad ir sarmatiškasis laidotuvių ritualas (trukęs be galo ilgai, apipintas daugybe reikalavimų ir
meninių puošmenų) neįsivaizduotas be bažnyčios
arba koplyčios, kurios rūsiuose ilsisi garbingųjų
protėvių palaikai, o viršuje, tarp jų žemiškąją garbę liudijančių relikvijų – portretų, vėliavų, trofėjų – navoje prie vieno arba kelių altorių reguliariai
vyksta jų dvasinį gyvenimą stiprinančios, gyvųjų
atminimą palaikančios pamaldos.
„Eskoriališko“ arba „sarmatiškojo“ tipo rezidencijų XVII–XVIII amžiais Lietuvoje pridygo
kaip grybų po lietaus. Savaime aišku, kad jų atsiradimu rūpinosi patys galingiausi. Milžiniškus architektūrinius ansamblius kūrė Radvilos (Biržuose
ir Nesvyžiuje), Pacai (Jiezne), Sapiegos (Alšėnuose,
Ružanuose ir Antakalnyje Vilniuje).
Tačiau panašias sodybas statė ir politiniame bei
ekonominiame gyvenime taip aktyviai ir nedalyvavę privilegijuoto luomo nariai. Antai Aukštaitijoje
esančius Videniškius dar nuo pagonybės laikų (o
kaip sako giminės legenda – atvykus iš Italijos) valdę kunigaikščiai Giedraičiai savo žemėse šalia XVII
amžiaus pradžioje pastatytos Šv. Lauryno bažnyčios
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1617 metais įkūrė tuos pačius augustijonus. Šie įsikūrė čia neatsitiktinai, nes baltą abitą dėvėjo šimtmečiu anksčiau gyvenęs (galbūt net Videniškiuose) Krokuvoje miręs ir palaidotas
palaimintasis Mykolas Giedraitis. Videniškiuose apsistoję vienuoliai meldėsi už jį bei prie bažnyčios pristatytoje koplyčioje
palaidotus jo giminės artimuosius. Dėl mozaikinio gotikinių,
renesansinių ir barokinių elementų jungimo renesansinio manierizmo stiliui priskirtina bažnyčia savo masteliais ir užmojais
neprilygo ispaniškajam pirmtakui, tačiau neabejotinai buvo
centrinis Siesarties upelio slėniu nusidriekusių valdų taškas.
Vakarinis jos fasadas žvelgė į tolokai dunksančius Baltadvario
pylimus ir baltomis, tinkuotomis sienomis švytinčias sienas
(iš čia kilęs ir pavadinimas), o rytiniai, įvažiavimo, vartai su
žemiškąją tuštybę ir laikinumą simbolizuojančiu laikrodžiu,
antrame aukšte įrengta koplyčia tarytum pasitikdavo renesansinių piliastrų skaidomomis sienomis, aukštu gotikiniu stogu,
barokiniais angokraščiais ir kepimo groteles kartojančiais langų rėmais pasipuošusios bažnytėlės žvilgsnį. Kaip tik šis langų
motyvas aukštaitiškąją Šv. Lauryno bažnyčią suartintų su ispaniškuoju variantu.
Dzūkijoje, atokiame prie Nemuno prisišliejusiame Rumbonių bažnytkaimyje, Barnabas Kžikovskis 1741 metais pastatė medinę Švenčiausiosios Trejybės bažnytėlę (tiesa, vėliau jau
kito savininko, Simono Vyšniausko, perstatytą ir įgijusią klasicizmo bruožų), kurią su dvaro pastatu jungė tiesi, medžiais
apauginta alėja. Valstiečiai tokią architektūrinę išraišką laikė
pono puikybe (esą net pusryčiaudamas pro namo langą jis galėdavo stebėti vykstančias mišias), tačiau pats donatorius taip
elgėsi, matyt, savo ir giminės, Bažnyčios ir Dievo garbei.
Sarmatiškosios pasaulėžiūros paveiktas simbolizmas būdingas ir kitoms, nebūtinai nuo Eskorialo „nužiūrėtoms“ renesansinėms, barokinėms Lietuvos didikų ir bajorų rezidencijoms.
Geriausias, simptomiškiausias pavyzdys būtų Nemuno pakrantėse pastatytos „pilys“. Pilimis vadinti jas sunku, nes realios gynybinės paskirties tie pastatai jau neatliko. Vis dėlto Panemunės
(Gelgaudų), Raudonės, Raudondvario rūmus vienija tai, kad
jiems suteiktas pabrėžtinai sukarintas pobūdis. Galingi bokštai
ir kuorai, gynybinės sienos, skaidomos šaunamųjų angų, amžininkams kūrė sarmatiškai karingų jų savininkų įspūdį (nors iš
tikrųjų, kai kurie iš jų buvo viso labo apsukrūs vertelgos). Lygiai
tokios pat monumentalios buvo sarmatiškųjų statytojų iškeltos
bažnyčios ir koplyčios. Tariamai gynybinį Vilniaus Šv. Mykolo

Raudonės ir Panemunės pilys.
Kęstučio Svėrio nuotraukos
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(Sapiegų giminės mauzoliejų) ir net Šv. Petro ir Pauliaus (Mykolo
Kazimiero Paco antkapį) bažnyčių pobūdį rodo gotiškai flankuojantys (iš bendros sienų plokštumos išsikišę) vakarinių fasadų bokštai, santūrios jų apimtys, kresnos statinių proporcijos, langų formos,
santūrus išorės dekoras. Ypač išraiškingos savo paprastumu yra prie
ne vienos XVII amžiaus bažnyčios pristatytos koplyčios. Unitiškos
Švenčiausiosios Trejybės bažnyčios šonines navas iš dviejų pusių remia be galo paprastos, tvirtai sumūrytos (lyg du stipriai apsišarvavę
kariai) koplyčios. Viena jų pastatyta kaip Skuminų (Tiškevičių) giminės amžinojo poilsio vieta.
Visi šie bruožai – griežtas paprastumas, asketiškas monumentalumas – būdingi sarmatiškojo baroko architektūrai. Ankstyvojoje, sarmatiškojo mąstymo formavimosi fazėje, kuri sutapo su
renesansinės, manieristinės stilistikos sklaida, menas pasižymėjo
didesniu polinkiu į ornamentiškumą ir susmulkėjimą. Tačiau nuo
XVII amžiaus vidurio, galutinai įsigalėjus barokui, įsivyravo galingos, masyvios formos statinių išorėje ir ypatingas puošnumas
jų viduje. Reikia dar pastebėti, kad viduramžiškosios statybinės
tradicijos to meto architektūroje puoselėtos sąmoningai. Pasaulio matęs ir naujųjų architektūrinių madų Italijoje prisižiūrėjęs
Kauno bajoras Andrius Skorulskis Skarulių Šv. Onos bažnyčią
specialiai statė, jo suvokimu, iš protėvių paveldėtas dorybes labiau
atitinkančiu gotikiniu-renesansiniu stiliumi.
Dar sugrįžtant prie truputėlį pritemptų, gal net eretiškų svarstymų apie anų laikų sarmatizmą ir mūsų dienų realijas, galima pastebėti, kad ne tik pankai ar gotai kažkuo panašūs į sarmatiškąsias
dorybes išpažinusius individus. Ekonominės migracijos į visus pasaulio pašalius nublokšti lietuviai anų laikų bajorams artimi savo
plikai skustomis galvomis ar beveik tautiniais tapusiais treningais
(siūtais, beje, kur nors Artimuosiuose ar Tolimuosiuose Rytuose,
Vidurinėje Azijoje). Tam tikras nomadiškas instinktas avantiūrizmu persisunkusi dvasia gena juos vis tolyn ir tolyn. Panašiai Aleksandras Lisovskis su jam ištikimų karių-plėšikų šutvėmis siautė
Rusijos glūdumoje.
Tad sarmatizmas, kaip ir daugelis kitų Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės kultūros reiškinių, niekur neišnykęs. Jis gyvuoja
iki šiol ir įvairiomis, neretai neatpažįstamai pakitusiomis formomis veikia mus, mums savo ruožtu to gal net nesuvokiant.
Trinitorių bažnyčia Antakalnyje
Videniškių bažnyčia
Videniškiai. Baltadvario mūrų liekanos
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Giedrė Kriaučionytė

Tylos! – debiutų festivalis
Pirmieji Tylos! festivalį surengė Rimo Tumino vadovaujami jaunieji aktoriai ir režisieriai. Jie
reprezentavo dėmesio vertus diplominius darbus,
kurie dažnai lieka tik tarp Lietuvos muzikos ir teatro akademijos sienų. Praėjusiais metais žiūrovai
išvydo dešimties teatro režisierių darbus, kurie atnaujino Mažojo teatro repertuarą ir prabilo apie
naujus skaudulius.
Šiais metais festivalis, prisiglaudęs Menų
spaustuvėje, pristato gausesnį būrį menininkų –
tai dešimties kino režisierių diplominiai trumpametražiai filmai, kurie bus pristayti rudenį,
ir Gintaro Varno studentų aktorių, jau spėjusių
įkurti nepriklausomą teatrą Utopija, spektakliai,
parodyti birželį.
G. Varno vadovaujamame kurse liko tik devyni gabiausi aktoriai – Vidas Bareikis, Indrė Lencevičiūtė, Vainius Sodeika, Elzė Gudavičiūtė, Eglė
Špokaitė, Dovydas Stončius, Marius Repšys, Ainis
Storpirštis ir Emilija Latėnaitė-Beliauskienė, kurie
teatru Utopija įgyvendino savo teatro viziją. Pristatomų spektaklių eskizus buvo galima pamatyti festivalyje Pasaka iš rūsio. Konservatyvią teatro sceną
pakeitė šaltas dvaro rūsys, kuriame šalia Vainiaus
Sodeikos, atliekančio pamišėlio vaidmenį, buvo
galima išvysti praskrendantį šikšnosparnį, o dėl
temperatūrų skirtumo Vidas Bareikis, atliekantis
velnio vaidmenį, tiesiog garavo. Utopija neturi
nuolatinės scenos – kartais vaidina M. K. Čiurlionio mokyklos ar Menų spaustuvės scenose, o kartais
dvaro rūsy ar kaimo kluone.
Birželio 9 dieną festivalį pradėjo Vainiaus Sodeikos monospektaklis Pamišėlio užrašai. Jaunas
aktorius parodė didžiulę drąsą – išėjo į sceną be

Scena iš Pamišėlio užrašų
Scena iš Žvaigždžių krušos
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Scena iš Medėjos vaikų
Scenos iš Šekspyriados
Dmitrijaus Matvejevo nuotraukos
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bendrakursių, apsiėjo net be dekoracijų. Ir pademonstravo puikų aktorinį meistriškumą. Populiariausias Utopijos spektaklis Žvaigždžių kruša gimė
kuriant etiudus ir improvizuojant. Aktoriai patys
kūrė personažus mėgdžiodami žmonių, nusprendusių dalyvauti realybės šou, charakterius. Tai sarkazmo persmelktas sepktaklis. Iš aktorių patirties ir
girdėtų pasakojimų gimė spektaklis Dekalogas pagal dešimtį Dievo įsakymų, o Šekspyriadoje G. Varnas dėlioja mozaiką iš Williamo Shakespeare’o
pjesių ištraukų primindamas garsiąją frazę: „Visas
gyvenimas – teatras, visas pasaulis vaidina.“ Dar
festivalyje Tylos! pristatyti spektakliai Medėjos vaikai pagal S. Osten ir P. Lysander pjesę ir Meistras ir
Margarita pagal M. Bulgakovo romaną.
Visi spektakliai režisuoti kurso vadovo arba
pačių aktorių, išskyrus Medėjos vaikai, kurį pastatė
Antanas Gluskinas. Šį itin liūdną spektaklį, pravirkdžiusį ne tik žiūrovus, bet ir pačius aktorius,
režisierius skiria vaikams, patyrusiems tėvų skyrybas. A. Gluskinas į dabartį kelia graikų mitą, pagal
kurį Medėja, išduota mylimojo ir jam keršydama,
nužudo savo vaikus. Režisierius, remdamasis 1957
metais pagal tą patį mitą parašyta pjese, akcentuoja
ne Medėjos ir Jasono meilę, o vaikų išgyvenimus.
Tai vienas jautriausių aktorių spektaklių.
Nedaugelis aktorių kursų gali pasigirti tokiu
dideliu ketverių metų darbų bagažu.
Lietuvos teatrai sunkiai įsileidžia jaunus, drąsius, kitaip mąstančius menininkus, dėl to atsiranda stagnacijos. Kasmet Lietuvos muzikos ir teatro
akademija paruošia apie dvidešimt jaunų žmonių,
kurie savo gyvenimą nori skirti kūrybai. Deja, jau
po kelerių metų daugelio scenoje nepamatysi, nes
jie neturi erdvės reikštis. Vienintelė galimybė išlikti – kurti savo teatrą. Taip susikūrė Utopija, Atviras
ratas. O norint suburti jaunosios kartos režisierius,
aktorius, scenografus, kostiumų dailininkus, kompozitorius, leisti jiems dirbti, rasti erdvę parodyti
jų darbus, o žiūrovui suteikti galimybę juos pamatyti atsirado festivalis Tylos! Ir tai labai džiugu.
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Urtė Rusteikaitė

„Kurti ﬁlmus man patinka”
Orsonas Wellesas (žr. Pašvaistė, Nr. 4), paprašytas įvardyti tris mėgstamiausius režisierius, pasakė:
„Johnas Fordas, Johnas Fordas, Johnas Fordas.“ Šis
vyrukas taip pat buvo gerbiamas Ingmaro Bergmano, kaip įkvėpėją jį yra įvardinę tokie režisieriai kaip Martinas Scorsese, Stevenas Spielbergas,
George’as Lucas, Peteris Bogdanovichius, Clintas
Eastwoodas, Wimas Wendersas, Quentinas Tarantino, François Truﬀaut, Jean-Luc Godardas ir dar
daugelis kitų.
J. Fordas filmavimo aikštelėje buvo nepakenčiamas – greitai įsiusdavo, o aktorius, neatlikęs to,
ko režisierius reikalavo, būdavo palydimas keiksmų
virtine. Ir apskritai Johnas Fordas buvo išimtis –
nors dėl savo būdo buvo, ko gero, nemėgstamiausias režisierius visoje Amerikoje, per Oskarų teikimo ceremonijas visi tai pamiršdavo. Fordas iki šiol
vienintelis yra gavęs keturis Oskarus kaip geriausias
režisierius. Keista, tačiau dabar vienu įžymiausiu
visų laikų režisieriumi laikomas Johnas Fordas karjerą pradėjo kaip aktorius.
1914 metais, sekdamas brolio pavyzdžiu, jis
pradėjo filmuotis kine, iš pradžių, žinoma, kaip
masinių scenų aktorius. Tačiau tai truko neilgai,
jau po metų jis nusifilmavo paskutiniame – D. W.
Griﬃth‘o filme The Birth of a Nation. Griﬃth‘o režisūra Fordui padarė tokį įspūdį, jog jis nusprendė,
kad negali būti nieko geresnio, kaip tapti režisieriumi. 1917 metais jis debiutavo kaip režisierius su
filmu The Tornado. Filmas patiko Universal pictures
vadovams, Carlas Laemmle’as pasakė: „Duokite
Johnui Fordui darbo – jis puikiai rėkia!“, ir Fordo
darbai tikrai prasidėjo. Po filmo The Tornado sekė
The Trail of Hate, The Scrapper, The Soul Herder ir

Cheyenne’s Pal
Pal, kurių kiekvieną jis nufilmuodavo
vos per dvi–tris dienas. Iki 1928 metų Fordas ir
toliau sėkmingai kūrė nebylųjį kiną, surežisavo ir
keletą ilgametražių filmų, taip pat susipažino ir
pradėjo kurti su, kaip jis pats sakė, savo gyvenimo
aktoriumi – Harry „Dobe“ Carey jaunesniuoju.
Tačiau nebyliojo kino era baigėsi, ir daugeliui režisierių garsinis kinas tapo dideliu iššūkiu. Tačiau
Fordui tai nebuvo problema – atvirkščiai, jis vienas
pirmųjų panaudojo garsą kine emocijai stiprinti.
Deja, tik nedaugelis pirmųjų garsinių jo filmų yra
išlikę.
Pirmasis Johno garsinis vesternas buvo 1939
metais nufilmuotas Stagecoach. Tai, ko gero, garsiausias visų laikų vesternas, padėjęs pagrindus visiems sukurtiems po jo. Šiame filme pirmą kartą
tikslingai išnaudoti kaskadininkai, naujai atrastas
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kameros judėjimas, panaudoti iki tol nematyti
montavimo būdai. Didysis Fordo gerbėjas Orsonas
Wellesas, prieš kurdamas Citizen Kane, keturiasdešimt kartų peržiūrėjo Stagecoach.
Tačiau tam, kad galėtų sukurti šį filmą, Fordui
reikėjo nežmoniškai daug pastangų. Kompanijos
nenorėjo remti vesternų, nes tai buvo nepopuliarus žanras, nedominęs nei žiūrovų, nei kritikų, kurie geriausiu atveju tokius įvardydavo kaip „B kategorijos“ arba „bulvariniu“ filmu. Vis dėlto Johnas
gavo teisę kurti Stagecoach kaip mažo biudžeto filmą ir sudrebino kino teatrus. Vos per pirmuosius
metus Stagecoach tapo ir kritikų, ir žiūrovų išgirtu,
milžiniškas sumas susišluojančiu filmu, nominuotu septyniems Oskarams. Taigi bjaurus, garsiai rėkiantis ir nuolat pinigų vesternams kaulijantis Fordas netikėtai tapo režisieriumi, kurio troško visos
tuometinės kino studijos.
Johnas Fordas – amerikiečių kino klasikas. Pradėjęs nuo vesternų (My darling Clamentine, Stagecoach), iš pradžių buvo laikomas vieno žanro profesionalu, tačiau sugebėjo įrodyti, jog gali puikiai
ekranizuoti ir knygas (The Grapes of Wrath, How
Green Was My Valley). Fordo filmai ne tik aprėpia
didelę dalį Amerikos istorijos, bet kartu ir žavi paprastumu. Iki šiol daugelis kino istorikų niekaip
negali patikėti, kad įmanoma taip paprastai ir taip
suprantamai perteikti tokį didelį emocijų ir informacijos užtaisą, todėl vis bando ieškoti Fordo filmuose paslėptų simbolių, prasmių.
Tai truputį juokinga, turint omeny mėgstamiausią Johno Fordo frazę: „Kurti filmus man patinka, tik nepatinka apie juos kalbėti.“

Kadras iš The grapes of wrath
Scena iš How Green was my valley
Scena iš Stagecoach
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Arklio Galia – susikūrimo link
Šią grupę žinau nuo neatmenamų laikų, nes jos ištakos – Šv. Kristoforo mokykloje, kurioje man irgi
teko mokytis. Nuo pat „Pašvaistės“ atsiradimo norėjau
pakalbinti šios jau trejus metus gyvuojančios ir savo
gerbėjų ratą turinčios jaunuolių grupės narius. Pagaliau vieną lietingą vakarą susitikau su grupės Arklio
Galia nariais – Vidmantu Aškiniu (lūpinė armonikėlė, gitara, vokalas), Tautvydu Augustinu (gitara,
klavišiniai, vokalas), Žilvinu Jagėla (bosinė gitara),
Eimantu Buraku (mušamieji). Kalbėdama su grupės
nariais, turinčiais savotišką humoro jausmą, jaučiau,
kad standartiniai mano klausimai visiškai nedera su
jų atsakymais. Supratau, kad norint juos suprasti, reikėtų pabendrauti ilgiau. Kalbino Jorė Janavičiūtė.

Pradėsiu nuo tradiciškiausio klausimo – trumpa jūsų
grupės istorija.
Žilvinas: Kai mes buvom jauni, dar nesugadinti,
norėjom klausytis gyvos muzikos, bet neturėjom
pinigų nueiti į Intro klubą, todėl patys pradėjom
groti pavogtom iš giminių gitarom. Tada mes atsisveikinom su scena ir iširom.
Tautvydas: Todėl, kad mes, atvirkščiai nei visos
kitos grupės, iš pradžių iširom, o dabar tik einam
susikūrimo link. Pirmoji mūsų daina buvo Atsisveikinimo daina.
Vidmantas: Ką jis kalba? Net nebuvo dar tada
grupėj!
Tautvydas: Taip, bet aš žinau šią istoriją.
Žilvinas: Mes tikim, kad vieną dieną susikursim.
O jei apie istoriją – būna, kad gyvenime susitinki
kokį nors būgnininką, jis tada dar nėra būgnininkas, bet tu pagalvoji, kad jis tiesiog turėtų groti
būgnais, o ne lankyti gimnastiką. Jis pradeda groti
būgnais ir tada jau imi jį į grupę. O jei dar rimčiau – kai buvau mažas vaikas, mano draugas Eimantas grojo gitara ir aš maniau, kad jis labai „kietas“, nes jis dar lankė futbolą. Ir tada sugalvojau,

kad ir man reikia groti gitara. Tačiau pamaniau,
kad, jei grosiu vienas, bus liūdna. Tada pasikviečiau
kartu groti draugą Vidmantą Aškinį, kuris man padėjo grot gitara, o paskui Eimantą, kuris kaip ir yra
mūsų pradininkas, pasikvietėm groti būgnais, nes
groti gitara tapo nebemadinga. O šiaip greičiausiai
istorija niekam neįdomi, nebent tiems, kurie dar
nesukūrė grupių, nors savo grupes, man atrodo,
jau turi visi.
Papasakokite apie kūrybos procesą.
Žilvinas: Mes įsijungiam myspace paiešką, susirandam kokią niekam nežinomą grupę, išverčiam
jos tekstą, nukopijuojam muziką ir sugrojam. Yra
žmonių, kurie tų grupių nežino, tad ir klausosi
mūsų. Visa tai darom tam, kad išpopuliarėtume,
nes su savom dainom niekur neprasimuši.
Ar tai etapas kelyje link susikūrimo?
Žilvinas: Taip.
Vidmantas: Dėl to mes kartais kuriam ir savo dainas. Tam, kad neišpopuliarėtume.
Dar vienas tradicinis klausimas. Kaip apibrėžtumėte
savo grojamą muziką?
Tautvydas: Brutal Blues.
Vidmantas: Brutal Blues.
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Vidmantas, Eimantas, Tautvydas. Jorės Janavičiūtės nuotraukos

Jūsų sceninis įvaizdis?
Tautvydas: Jis prasideda nuo Vidmanto Aškinio
akinių su užrašu AG ir baigiasi skysčio pylimu ant
monitorių. Viską, ką apsirengiam eidami į sceną,
ir vadinam sceniniu įvaizdžiu. Jis atspindi mūsų
vidinį įvaizdį.
Žilvinas: Reikia stengtis žiūrėti po tuo išoriniu
įvaizdžiu.
Tautvydas: Mūsų įvaizdis yra mūsų dūšios išveržimas. Nėra taip, kad mes kaip nors apsirengę jaustumės kaip nors ypatingai. Tai išsiveržia iš vidaus.
Žilvinas: Ir kartu įsileidžia.
O kaip, pavyzdžiui, interpretuoti tą jūsų pokštą, kai
per Baltijos Garsą 2008, jūs numetėt nuo scenos
kartoninę dėžę su sudaužyta akustine gitara viduj?
Tautvydas: (juokiasi) Mes ją prieš renginį palapinėj sudaužėm kirvuku, nufilmavom ir įdėjom
į youtube.
Žilvinas: Mums leido groti labai neilgai, tad taupydami laiką sudaužėm gitarą prieš koncertą ir supakavom ją.
Tautvydas: Kita vertus, būtų gana vulgaru ant
scenos sudaužyti gitarą. Palapinėj sudaužyt daug
įdomiau. Gaila, kad tų viduj buvusių šukių niekas
neišmėtė.
Žilvinas: Kitą dieną išmėtė.
Vidmantas: Ir liepė man tvarkyt. Bet mes netvarkėm. Tvarkė Karolis iš Šv. Sodo. (Jis groja anksčiau
Pašvaistės kalbintoje grupėje Events Stream – J. J.
past.)
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Tautvydas: Bet visa tai yra mūsų vidinis įvaizdis.
Mes nenorim nieko apgauti.
Papasakokite apie savo repeticijas.
Eimantas: Gyvenimas rodo, kad mes nuo labai
dažno repetavimo priėjom iki labai reto, ekskliuzyvinio.
Vidmantas: Mes taikom į kokybę, ne į kiekybę.
Tauvydas: Dabar visada važiuojam repetuot į Žilvino sodą. Važiuojam dviem dienoms, nusiperkam
dešrų, pasiimam filmą.
Eimantas: Aplink visur vien gamta ir ji suteikia
galios.
Tautvydas: Tai padeda išsiskleisti muzikoje, kiek
įmanoma.
Žilvinas: Ir viską, ką mes išskleidę, kaip kokia
gėlę, turim, atsivežam į frype: House of Music konkursą.
Tautvydas: Anksčiau mes repetuodavom rūsyje.
Eimantas: Ir ten smirdėjo.
Tautvydas: Ten anksčiau viskas buvo labiau brutal ir labiau blues. Dabar viskas labiau į gamtą, į
turistinius žygius palei ežeriuką, į ledus iš kiosko.
Viskas daug paprasčiau ir natūraliau.
Vienos grupės sakosi grojančios dėl merginų dėmesio
(AugaLai – Arklio Galios past.), kitos – nes tai jų
svajonė nuo vaikystės. O kodėl grojat jūs?
Eimantas: Greičiausiai grojant galima geriau išreikšti tą išvaržą. Pojūtis išvaržos metu toks stiprus,
jis žmogui tiek daug suteikia...

Interviu
Žilvinas: Kasdienėj ir profesinėj veikloj (bent
mūsų) tikrai neįmanoma taip išsiskleisti kaip važinėjant, koncertuojant ir kartu su visais džiaugiantis
pokštais, mušantis tarpusavy.
Kas yra jūsų autoritetai?
Tautvydas: Marukas (iš grupės Sportas – J. J. past.),
A. Mamontovas ir V. Landsbergis. Marukas, nes jis
vis dėlto priverčia pagroti Sporto dainą, nors ir tik
per repeticijas, A. Mamontovas, nes jis mus kviečia
į savo 1000 koncertų turą, o V. Landsbergis, nes jis
viskam padėjo pamatus.
Žilvinas: Dar vienas iš praeities – A. Vienažindys.
Perskaitėm ir sugrojom visus jo tekstus po dešimt
kartų.
Kaip gimė pavadinimas Arklio Galia?
Tautvydas: Jis negimė, jis buvo sugalvotas.
Žilvinas: Mes visi galvojom pavadinimus ir daug
svarstėm...
Tautvydas: Ir aš sugalvojau: Arklio Galia.
Žilvinas: Taip, visi laurai Tautvydui.
Vidmantas: Jis ir įkūrė grupę.
Ir ką reiškia šis pavadinimas?
Žilvinas: Iš tikrųjų yra mokslas, kuris nagrinėja
pavadinimus, ir aš negaliu tiksliai pasakyti.
Tautvydas: Su vidine išvarža atėjo ir pavadinimas.
Bet aš jį sugalvojau.
Ar popmuzika jums kelia pyktį ?
Žilvinas: Šiandien su Tautvydu žiūrėjom V. Stakėno koncertą ir ginčijomės. Jis grojo apsivilkęs Kalėdų Senio kostiumu.
Tautvydas: Jis braukė per gitarą su Kalėdų Senio
pirštinėm, o kartais net skėsčiojo rankom iš laimės.
Žilvinas: Tada aš sakiau, kad vis dėlto suprantu tą
žmogų.
Tautvydas: Ir kad jis irgi taip norėtų. O aš sakiau,
kad nelabai suprantu.
Žilvinas: Aš suprantu ne taip, kad man keltų emocijas, tiesiog suprantu.

Tautvydas: Jei tai būtų muzikinis klipas, viskas
būtų gerai, bet kadangi tai yra koncertas ir jam
skėsčiojant rankomis jo akustinė gitara vis vien
skamba puikiai... Vidmantai, o tu prieš popsą?
Vidmantas: Aš nemačiau Stakėno. (Visi juokiasi)
Žilvinas: Nepamatęs Stakėno, nesakyk...
Vidmantas: Pop! (Vėl visi juokiasi)
Žilvinas: Vis dėlto tai interpretuotinas dalykas.
Bet yra nuomonė, kad popsas plauna smegenis?
Žilvinas: Aš manau, kad muzika turi nuplauti dūšią, o ne smegenis.
Tautvydas: Sveikame kūne, sveika siela.
Tautvydas: Aš manau, kad popsas ilgainiui išnyks.
Žilvinas: Prieš kokius penkerius metus A. Mamontovas per L. Donskio laidą sakė, kad popsas jau mirė.
Tautvydas: Išnyks, nes visur vis mažiau ir mažiau
gražių žmonių, kurie neturi balso.
Papasakokite nemaloniausią nutikimą iš jūsų buvimo kartu.
Tautvydas: Man pats nemaloniausias buvo tada,
kai Eimantas svyruodamas stovėjo prie šviesos
jungiklio, o mes visi miegojom. Eimantas galvojo:
„Važiuot ar nevažiuot į Klaipėdą?“
Žilvinas: Tada buvo tikrai nemalonu.
Tautvydas: Čia buvo kelionė pas jo true love. Tada
buvo labai nemalonu, nes esi pavargęs po koncerto, o kitą dieną – vėl koncertas, o per koncertą
Vidmantas sugroja ne taip, kaip reikėtų. Tai buvo
dviejų dienų įvykis.
Žilvinas: Tada viską gaubė nežinia. Tu esi basas,
peršlapęs, Palangoj ir liūdnas. Per televizorių rodo
Agnę Jagelavičiūtę. Nežinai, ko griebtis, o tavo
draugas stovi ir galvoja: „Važiuot ar nevažiuot?”
Trūko tik griaustinio...
Tautvydas: Dar būtų buvę nuostabu, jei mūsų
būtų neįleidę į vasarnamį.
O dabar papasakokite linksmiausią įvykį.
Tauvydas: Čia irgi iš tos pačios kelionės.
Žilvinas: Ten nuvažiavus mus vis dėlto užklupo
alerginiai jausmai ir reikėjo išeiti iš patalpos, nes
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joje buvo labai daug dulkių. Išėjom prie jūros. Bridom per sniegą, spaudėme jame savo pėdsakus ir
sudarinėjome kitos dienos koncerto dainų sąrašą.
Bet šis įvykis iš tokios netolimos praeities.
Tautvydas: Kitą dieną iš Geras.fm į kasetę įrašinėjom savo koncertą, visai kaip sovietai Rolling Stones. Išleisim greit to koncerto įrašą, bet nedarysim
jokio pristatymo.
Kokie jūsų ateities planai? Ar tikitės laimėti frype:
House of Music konkursą?
Tautvydas: Mes sugalvojom tokį dalyką: jei nelaimėsim frype konkurso, tada pasistatysim palapinę...
Eimantas: Gedimino prospekte.
Žilvinas: Šalia House of Music.
Tautvydas: Pasiimsim Eimanto gitarą, nes jis būgnininkas ir jam gitaros nereikia. Sulįsim į palapinę,
sukaposim ten gitarą, nufilmuosim ir įdėsim į youtube. (Arklio Galia šiame konkurse laimėjo 3-iąją
vietą. Tad laukiam, kol jie pasistatys palapinę. Kita
verus, 3-ioji vieta – irgi laimėjimas...)
Žilvinas: Čia Tautvydas viską sugalvojo. Jis viską
sugalvoja.
Tautvydas: Jie nieko nesugalvoja patys. Aš turiu
parodyti, kaip grot. Eimantui parodau, kaip būgnais grot, Žilvinui – kaip bosu, o Vidui rodyk nerodęs – vis vien dainuot nemoka.
Žilvinas: Kalbėti, matyt, irgi ne. (Iš tiesų, Vidmantas per interviu kalbėjo mažiausiai, daugiausia laiko
žaidė su kompasu. Mes greičiausiai niekad nesužinosim, ar tai buvo koks tylus maištas, ar jis tiesiog buvo
pavargęs – J. J. past.)

Tautvydas
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Žilvinas

Tautvydas: Parašau žodžius, tokius gerus žodžius,
o tas viską improvizuoja, nesugeba išmokt dviejų
eilučių. Frype konkursas, vadinasi.
Eimantas: Bet iš tikrųjų viską, ką jis sugalvoja,
prieš tai sugalvojam mes.
Žilvinas: Būna minčių, kurias reikia, kad kas nors
sugalvotų. Tai Tautvydas ir sugalvoja.
O kaip dėl tolesnių planų?
Tautvydas: Buvo planų surengti turą po Europą –
1000 koncertų, bet šiuo metu noriu išmest visus
iš grupės ir likti scenoje kaip solo atlikėjas su šiuo
pseudonimu. (Aliuzija į grupės Senas Kuinas istoriją – T. A. past.) Jei rimtai, tikimės išleist tą minėtą
kompaktą. Jei apie dar tolesnius planus – tikimės,
kad kitais metais pakvies į GaDi festivalį.
Žilvinas: Tikimės susirast vietą repeticijoms, kur
galėtume pasistatyti savo elektrinius vargonus.
Tautvydas: Nes Vilniaus Gedimino technikos universitetas yra prastas universitetas.
Žilvinas: Jeigu dabar ieškočiau universiteto, kuris
man duotų patalpas, tai į VGTU nebeičiau. Noriu
pasakyti visiems muzikantams, kurie dabar baigė
dvyliktą klasę, tegu nestoja į VGTU, jeigu norės
groti, norės patalpų – tegu lieka mokykloje.
Tautvydas: Nebeplanuojame pirkti autobusiuko,
nes Eimantas jame gyventų ir netinkamai eksploatuotų. Todėl mes jo nepirksim.
Ačiū už interviu.
Grupės svetainė:
http://www.arkliogalia.tk/

Vidmantas

Hubert Sattler. Eskorialas (Ispanija), 1867

Dėkojame visiems, bendradarbiavusiems su Pašvaiste pirmąjį pusmetį.
Tikimės susitikti rugsėjį. Geros vasaros!
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