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Audronė Daugnorienė

Atostogų pinklės
Norom nenorom nepastebimai vasarą visi
įkliūnam į atostogų pinkles. Kas galėtų prisiminti,
kada pirmąkart susidūrė su atostogų demonu? Su
tuo vilioku, kuris veda per tingulio dykumas, vie
numos ir liūdesio pelkes, atradimų kalnus, apmąs
tymų girias... Bėgdamas nuo įgrisusių kasdienių
darbų, lengvai pasiduodi jo kerams ir pasuki nauju
takeliu. Kur jis tave nuves, labai priklauso nuo to
„krepšelio“, kurį susikrovei rankiodamas kasdieny
bės trupinius: kokių svajonių išsiaudei ir kiek ryžto
jas įgyvendinti užsiauginai.
Vasara suteikia daugybę galimybių įgyvendin
ti svajones, atlikti vis stringančius darbus, bet ar
visomis pasinaudoji? Palaima žinoti: turiu visą va
sarą! Bet štai ji jau ištirpo kaip vandens lašas ant
įkaitusio asfalto. Šaltą lietingą spalio dieną liko tik
tiek, kiek spėjai iš jos prisigrybauti. Vis dėlto gal
radai ką naujo, netikėto? Juk atostogos visada kve
pia šviežiom braškėm, ką tik pražydusiais jazminais
ar jūros sūrymu.
Ši vasara Lietuvoje buvo ypatinga – sklidina
švenčių. Vienas literatūros mokytojas teigia, kad
nemokame švęsti, bet aš nenoriu sutikti. Žmonės
moka džiaugtis. Tik reikia išeiti į šventę vienam,
kad galėtum pastebėti kitus. Prisėsti prie vieno
stalo gatvėje su nepažįstama šeima ir pamatyti,
kokie laimingi tėvai, atsivežę invalido vežimėly
je neįgalų suaugusį vaiką. Pamatyti, kaip šypsosi
Dainų šventės dalyvė su sunkiu permirkusiu nuo
lietaus raštuotu sijonu iki žemės... Apskritai sa
votiška patirtis pabūti vienam. Tuomet viską ma
tai ir girdi kitaip. Ir tik iš pradžių būna baugu.
O paskui neapsakomai lengva. Ypač nepaprastas

jausmas apima, kai pradedi girdėti vidinį balsą.
Tą, kuris šaukia...
Kai nusibosta būti vienam, gali leistis į kokią
kelionę. Ieškoti naujų žemių, draugų ar nuotykių.
Per šią vasarą kai kurie Pašvaistės bičiuliai pa
matė Islandiją, kai kurie – Norvegiją ar Maljorką.
Kelionės – visada atradimai ir nauji įspūdžiai. Bet
svarbiausia – jos suteikia galimybę ir save pamatyti
iš naujo, įvertinti save naujoje vietoje kitokiomis
aplinkybėmis.
Kai kurie – tikėkimės, trumpam – apsigyveno
Danijoje ar Didžiojoje Britanijoje. Kai kurie dar
tebetrina mokyklos suolą, o kai kurie tapo studen
tais. Tačiau svarbiausia, kad rudenį vėl visi susi
tikome ir galime pasidalinti įspūdžiais ir naujom
patirtim.
Man labai džiugu, kad daug Pašvaistės bičiulių
praleido vasarą įdomiai ir kūrybingai. Štai grupelė
pertraukiečių pamatė ir aprašė apleistą karinę bazę
miške šalia Vilniaus, o Sietuvos moksleiviai susipa
žino ir palinksmino Medžiūnų gyventojus. Galbūt
kiti dar nepapasakojo savo įspūdžių. Būkite drau
giški – pasidalinkite.
O mums buvo gera sugrįžti į jaukų kambarėlį,
į kurį galime pasikviesti garbų profesorių, sutiku
sį pasikalbėti apie jaunimo problemas. Nors gal ir
keistoka girdėti, kaip jis neigia auklėjimą ir pripa
žįsta tik saviauklą.
Taip vėl kasdien mokomės gyventi ir kurti.
Tad, atrodo, atostogos – ne vien tinginiavimo
ir kasdienių darbų atsikratymo metas. Tai – ir pa
tirties kaupimo metas. Juk nė vienas nebaigėm šios
vasaros toks, koks pradėjom.
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Marcelijus Martinaitis

Apie kūrybą
Poezija turi širdį

Esu girdėjęs, kad kūryba, poezija yra panašios į
uždarą paslaptingą rūmą, kad ten sunku patekti be
vedlio arba nepašauktiesiems, kad esą tik išrinktieji
ten patenka ir kad tik jiems leista rinktis tai, kas
ten kilnu ir gražu.
Nežinau, kas yra tikra poezija ir kas tasai rū
mas, ką ir kaip, į jį patekus, išsirinkti. Poezija nėra
ir parduotuvė, kurioje kiekvienas prisimatuoja
pagal skonį, akių bei plaukų spalvą arba renka
si, kas pigiau. Poezija mus renkasi ir pati įsive
da į savo rūmą. Įžengiama į ten kartais netikėtai,
vedliu gali būti vienintelis kūrinys, net ir seniai
užmirštas, jeigu jis bus perskaitytas naujai ir ne
tikėtai, tarsi praregint, atsiduriant už sakinių, žo
džių – kaip peržengiant slenkstį. Lyg raištis nuo
akių nukrenta...
Eilėraščiui perskaityti užtenka kelių minučių,
tačiau jam suvokti reikia laiko, įsijautimo, nuola
tinių grįžimų. Tai kelionė su eilėraščiu per gyveni
mą, ir jis to gyvenimo prisipildo.
Manęs prašė pakalbėti apie kūrybą, o aš štai
samprotauju apie eilėraščius, jų suvokimą. Taip
kalbu todėl, kad tarp suvokimo ir kūrybos nėra
didelio skirtumo. Kas sugebėjo bent kartą tikrai
įsijausti į literatūros kūrinį, tas jau žino, kas yra
kūryba: joje nėra nieko daugiau, ko negalima būtų
suvokti, pakartoti, atkurti. Jeigu sugebam skaityti
susikaupę, jeigu suvokiame daugiau, negu pasakyta
žodžiais, pakartojame rašytojo nueitą kelią, kūri
nius papildome iš savo patyrimo, emocijų, minčių.
Skaitydami trumpam tampame genijais, pabū
name proto, jausmų ir sąmonės viršūnėse. Skai
tymas – kaip kūryba – gali būti talentingas arba
ne. Tik nuo tų pasiektų savo ar svetimų kūrybos
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viršūnių vėl leidžiamės į gyvenimo slėnius, į savo
būstus, prie kasdienio darbo.
Kūryba talento ir žmogaus neatskiria, o su
jungia. Talento, poezijos, kūrybos negali kur nors
uždaryti, kad ir gražiausiame rūme. Tikri dalykai
yra labai paprasti ir prieinami, dėl to kartais jie
nepastebimi. Štai bažnyčia smarkiai puošiama,
spindi auksu ir sidabru, o Dievas, kuriam visa tai
skirta, žmonių pasakojimuose vaikšto basas, virve
perjuostu ilgu rūbu, balta barzda, Dievas, kuris
viską supranta, viską mato ir yra visur. Kartais at
rodo, kad ir poezija viską mato, yra visur ir viską
supranta. Jeigu taip nebūtų, sunkią valandą į ją
nesikreiptume.
Jurijus Lotmanas yra pasakęs, kad pats sudė
tingiausias dalykas yra paprastumas. Reikia turėti
ausis, kad girdėtum, ir akis, kad matytum. Tačiau
daug ką norime pamatyti svetimomis akimis ir iš
girsti svetimomis ausimis. Poezija tuo skiriasi nuo
kitų menų, kad jai reikia savo proto, savo jausmų,
savo akių ir ausų ne vien skaityti, bet ir kurti ją.
Jeigu viso to neturėsi, gali žiūrėti į didžiausias pa
saulio grožybes ir jų nematyti. Matantį ir girdintį
poezija įveda ir į pasaulio rūmą...
Dažnai esu klausiamas, koks buvo mano kelias
į kūrybą. Atsitiktinumai, daugybė atsitiktinumų.
Čia neįžiūriu jokios logikos, nuoseklumo. Galėjau
būti kaimietis, dirbti žemę, galėjau būti ryšių tech
nikas, literatūros mokytojas... Tiesa, daug kuo po
truputį buvau ir iš visur šį tą pasiėmiau kūrybai.
Jau spausdinau eilėraščius, buvau išleidęs knygą,
kai patyriau tikrą kūrybos praregėjimą ir atsivėrė
akys ir klausa. Mat eiliavimas dar nėra ir negali
būti kūryba. Po karo buvau daug prisiskaitęs pras

Esė
tos, propagandinės, dabar jau mirusios poezijos,
todėl ir pats tokią rašinėjau. Kitokios poezijos be
veik nepažinojau, tik kai ką buvau skaitęs B. Braz
džionio, J. Aisčio. Geros poezijos, išleistos Nepri
klausomoje Lietuvoje arba Vakaruose, bijojom, nes
už jos skaitymą ne vienas nukentėdavo, būdavo
smerkiamas, aktyvistų išjuokiamas, persekiojamas.
Mums teko patirti sunkiai suprantamą žiaurumą
geroms knygoms, tikrai poezijai. Geresnę poeziją
skaitydavom, viens kitam deklamuodavom, nusi
rašinėdavom slapta – kaip proklamacijas.
O kad ėjau ir atėjau į poeziją, gal lėmė mano
matytos baisybės, žmogaus niekinimas, jaunystės
neviltis. Buvau įsitikinęs, kad neilgai gyvensiu:
mano vaikystę sukrėtė baisūs karo ir pokario žu
dymai, mirtys, jaunų žmonių žūtis, žuvusiųjų
išniekinimas miestelių aikštėse ir šventoriuose.
Mačiau išrengtus šaudomus žydus ir belaisvius,
sprogimų sudraskytus, iš dalių sudėtus kūnus, ži
nojau, kas yra žmogaus viduje, kaip atrodo sme
genys, širdis, plaučiai, kai juos ištaškytus kartimis
nukabinėdavome nuo medžių šakų. Mirė gal treč
dalis vienmečių: vieni nuo pokary siautėjusių ligų,
kiti susisprogdino, dar kiti buvo išvežti. Kartais
atrodydavo, kad liko tik žodis – kaip paskutinė
gyvenimo riba. Nuo jo pašviesėdavo, atsirasdavo
daugiau vilties. Tai ir buvo žodžių poezija. Juk be
viltiškiausią netekties valandą žmonės gieda, ima
kalbėti eilėmis arba rauda žodžiais. Su žodžiais
atsirasdavo kažkas daugiau, kai klausydavausi šū
vių, laidotuvių giesmių, kai išgąsdintas laukdavau
ligos, mirties, šeimos trėmimo, vėliau – jau suau
gęs, pradėjęs leisti knygas – arešto arba kratos, nes
nebuvau tikras, kad kas nors neateis ir nepradės
raustis mano eilėraščiuose ir mylimose knygose.
Norėjosi parašyti taip, kad nežūtų, nesudegtų, kad
galėtum laikyti atmintyje. Rašiau mažai, bet ilgai,
taupiai, išbraukdamas, kas nereikalinga, neįsime
na. Nes poezija yra ir konspiracija, kurios mūsų
poetus išmokė spaudos draudimo metai, okupa
cijos. Poezija man ilgainiui tapo pasipriešinimo
nevilčiai būdu – tada ji tapo poezija.

Neviltis apskritai yra jaunystės papuošalas –
kaip mirštančiai mylimajai įteikta gėlė. Toks vaiz
das man yra labai tikras, matytas gyvenime, vėliau
atrastas romantikų lyrikoje. Keistai pasakysiu, bet
kraupūs, kruvini laikai būna romantiški, savo kū
ryboje su ta jaunyste niekaip negali išsiskirti kaip
su mirusios mylimosios vaizdu. Skaudžiai džiugu
tai prisiminti, visą gyvenimą apie tai rašyti, dėti ant
jaunystės krūtinės meilės eilėraščius.
22222222222222
Rudenį
mano siela
toli nuo manęs –
manęs neatsimena.
Baili
ji slapstos nuo medžio –
prie medžio.
Mano siela –
beraštė.
Manęs ji neperskaito.
Mano raidės
pro tarppirščius byra –
kaip smėlis.
Lig žemės
vaikystės ilgais marškiniais, –
verkdama,
ji nesupranta,
kad verkia.
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Ėmė veikt rudens jau piktas nuodas,
Nurengia jis žemę – lietui lyt.
Tarsi durpė – naktys tokios juodos
Su keliom tik įsidegusiom anglim.
Ir nei paukščių, nei galvijų dobilienoj,
Nei linksmosios rugiapjūtės giminės.
Ir nėra ko pagailėt – nė vieno piemenuko,
Klūpančio palaukėj prie ugnies.
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„Man nėra jokios
jaunimo problemos...“

Rugsėjo 17 dieną pasikvietėme į redakciją bene žinomiausią dabartinį Lietuvos ﬁlosofą Arvydą Šliogerį
pakalbėti su jaunimu.
Vilius Bartninkas: Gal galėtume pakalbėt apie da
bartinio jaunimo problemas. Kaip jį auklėti, kad
išaugtų geri žmonės?
Arvydas Šliogeris: Kaip auklėti jaunimą? Na, pir
miausia prisiminkime Antiką. Ten niekas nieko ne
auklėjo. Tarkim, koks išminčius paimdavo vaikelį
už rankos ir nusivesdavo į senatą. O toliau manykis
pats. Jie visiškai nesirūpino jaunimu. Jeigu kas nors
ir auklėja žmogų – tik pavyzdys. Jeigu jūs neturit
pavyzdžio, na, tarkim, tėvų, draugų, mokytojų, tai
nėra auklėjimas, tuomet tai – tik deklaracija, tik
totalitarinis minkymasis. Tuomet nėra jokios jauni
mo problemos. Jeigu aš keliu tokią problemą, tuo
met aš žiūriu į jus kaip į kokį molį, o į save – kaip
į skulptorių ir lipdau iš jūsų, ką noriu. O pavyzdys
visada yra ideologas – tai žinome iš graikų pavyz
džių. Mūsų bėda, kad mes neturim pavyzdžių. Tai
aš žinau iš savo gyvenimo, iš savo vaikystės: nei tė
vas negalėjo būti man pavyzdys, nei mokytojas.
Audronė Daugnorienė: Nejaugi taip nė vienas?
Arvydas Šliogeris: Nė vienas.
Andrius Konickis: Gal kas iš senesnių kartų: Dan
te, Platonas...
Arvydas Šliogeris: Mano pavyzdžiai buvo iš litera
tūros. Tėvas mokė mane skaityt nuo ketverių metų
iš Homero Odisėjo, paskui Plutarcho. Tai va, matot,
4

viskas šiam pasauly atsiranda iš nieko. Lieka tik be
laikiai dalykai: Periklis, Epaminondas yra belaikiai
dalykai. Kartą Elena Tervidytė, Dialogo redaktorė,
paklausė manęs: „Ką tu parekomenduotum moky
kloms?“ Aš atsakiau labai paprastai: „Mergaitėms –
mezgimo vadovėlis, vaikinams – Plutarchas.“ Nes
Plutarchas auklėjo ištisas Vakarų Europos kartas. Ir
auklėjo pavyzdžiais.
Audronė Daugnorienė: Kodėl mergaitėms tik
mezgimo vadovėlis?
Arvydas Šliogeris: Aš pajuokavau. Bet dėl ber
niukų – nė kiek nejuokauju. Apskritai man siaubą
kelią lyčių niveliacija. Man absoliučiai nesupran
tamas dalykas, kai mergaitė ar moteris sulyginama
su berniuku ar vyru. Tai sunaikina vyre jo prana
šumus, o mergaitėje tai, kas yra jos pranašumai. Ir
baisu, kad sugeba sunaikint. Pažiūrėkit, kiek dabar
iškrypėlių. Aš nepripažįstu jokių gėjų ar feminisčių.
Jūs tik pagalvokit, kas yra feministė?! Ką tai reiškia,
kai moteris nenori būti moterim?.. Na, tarkim, aš
nenorėčiau būti vyras. Aš noriu būti vyras. Man
patinka būti vyru. Pavyzdžiui, mano mėgstamas

Pokalbis
mąstytojas Baudrillard‘as sako: „Vyras ir moteris
yra atkeliavę iš skirtingų planetų: vyras – iš Marso,
o moteris – iš Veneros. Ir tai, kad jie susitiko, yra
didžiulis stebuklas.“ Tai kam tą vargšę moterį versti
skaityti Plutarchą? Juk ten vien vyrų biografijos –
vyriškumo pavyzdžiai.
Tad jeigu aš pripažinčiau auklėjimą, tai tik pa
vyzdžiu. Jeigu gyvųjų nėra, kaip, tarkim, Marijos
žemėje, tada per tekstus, sakykim, Homero ar Plu
tarcho...
Giedrė Kriaučionytė: Jūs minėjote, kad Antikoje
vaikus paimdavo už rankos ir nuvesdavo į senatą.
Bet paimti tą vaiką už rankos ir nuvesti – tai jau
prievarta.
Arvydas Šliogeris: Na, taip, reikia tą vaikelį paimt
ir nuvest, nes jis nežino, kur eiti.
Giedrė Kriaučionytė: O tai jau yra auklėjimas.
Arvydas Šliogeris: Taip, bet tai yra minimumas.
Kaip auginant medį. Pasodinau ir netrukdysiu jam
augt. Na, jei reikės, palaistysiu. O augs jis pats.
O jūs pažiūrėkit, kaip auga medžiai prie Klaipėdos viešbučio Vilniuje! Tai – nukryžiuoti medžiai!
Man tiesiog baisu. Taip pat gali atrodyti ir jaunimo
auklėjimas – gryna prievarta. Jis turi augti pats.
Oficialioji ideologija yra gryna prievarta. Pagrindas
yra saviaukla.
Audronė Daugnorienė: Bet kaip tas vaikelis gali
žinoti, kaip jam auklėtis?
Arvydas Šliogeris: Labai paprastai. Aš sakau: ne
turėjau jokių pavyzdžių. Kaip aš auklėjaus? Kas
antrą dieną su praskelta nosim, su kruvina kakta...
Mano vaikystės metais – pokario metais – aplink
Panevėžį buvo prisėta granatų, šovinių, artilerijos
sviedinių. Netoliese užsikuriam laužą ir mėtom į jį
šovinius, ir žiūrim. Va, čia tai auklėjimas.
Audronė Daugnorienė: O mūsų dienų jaunimas
bando cigaretes, gėrimus, narkotikus... Vadinasi,
jis taip ir auklėjasi?

Arvydas Šliogeris: Ką gi. Vadinasi, jis to ir vertas.
Giedrė Kriaučionytė: Jūs sakote, kad neturi būti
jokio mano santykio su tuo jaunimu, kuris nenori
auklėtis.
Arvydas Šliogeris: Baisiai nemėgstu tų visuotiny
bių. Na, gal pradėkim nuo to, kad nėra jaunimo.
Kaip nėra ir Lietuvos. Pamatinė situacija yra tokia
kaip dabar. Jūs sėdit prieš mane ir mudu bendrau
jam. Jūs esat ne jaunimas, o konkreti mergina su
vardu ir pavarde. Aš turiu alergiją nuo sovietmečio:
tarybinė liaudis, jaunimas...
Giedrė Kriaučionytė: Jeigu man nepatinka žmo
nių santykis, aš turiu jį keisti.
Arvydas Šliogeris: Yra vienintelis tikras žmonių
santykis – akis į akį. Visa kita yra falšas. Ir auklėji
mas gali vykti tik tokiame santykyje. Dialogo situa
cijoje. Visa kita yra abstrakcijos. Kai kas nors sako:
„Aš sukviesiu tautą pasitart...“ Na, kas tai yra? Nėra
jokios tautos. Tauta egzistuoja tik žodyje. Lygiai taip
pat jaunimas. Dabar prisiminiau savo sūnų. Mes jo
visiškai neauklėjom. Niekada nesakiau: daryk taip
ar kitaip. Mes tiesiog kartu būdavom, kalbėdavom,
žvejodavom... Tai buvo tiesioginis sąlytis. Tuomet,
kad ir būdamas tironas, tu negali tiesiogiai jo min
kyt. Kodėl? Todėl, kad jis priešinsis.
Giedrė Kriaučionytė: Bet tam tikra prasme jūs
jau dabar mane auginate, tam tikra prasme aš esu
molis.
Arvydas Šliogeris: Su tuo aš galiu sutikt. Bet to
negalima paverst totaliniu reiškiniu.
Vilius Bartninkas: Ar jūsų teigimas apie švietimą
nėra irgi totalinis?
Arvydas Šliogeris: Na, matot, pati kalba yra totali
nė. Jeigu jau kalbi, tai ir totalizuoji. Tai neišvengia
ma. Kalba yra teroristinis instrumentas. Grįžtant
prie auklėjimo, štai ir jūsų auklėjimas vyksta ne
ten, kur tikisi didieji auklėtojai ir reformatoriai.
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Auklėjimas visada vyksta tiesioginiame bendravi
me. Kai turi pavyzdį, kurį nori mėgdžiot. O kas
dabar auklėja tête-à-tête? Kompiuteriai dabar auk
lėja... Beje, mane dabar irgi auklėja. Mano buvusi
studentė sako man: „Šitas straipsnis ne mokslinis,
nepatenka į šventą sąrašą. (Yra toks sąrašas.) Ra
šyk taip, kad man patiktų.“ Anksčiau bolševikai
auklėjo, dabar – trispalviai bolševikai, kaip aš juos
vadinu. Jūs tik įsivaizduokit, ateina koks nors val
dininkėlis ir aiškina man, kaip paskaitas skaityt.
Metodika! Arba kaip straipsnius rašyt – trečdalis
apie tai, trečdalis apie tai... Taigi ir jaunimas, ir se
nimas vienodi infantilai esam. Mus visus auklėja.
Taigi aš galiu sakyt, kad ir aš – jaunimas.
Audronė Daugnorienė: O ką daryt?
Arvydas Šliogeris: Galinga natūra tam pasiprieši
na. Ir be jokių sąmoningų pastangų. O apie silpną
natūrą aš nenoriu net kalbėt. Taip jiems ir reikia.
Tegu tą molį ir minko. Aš visai neslepiu, kad esu
antidemokratas, radikalus. Griežtai skiriu tamsuo
menę. Visada ji buvo, yra ir bus. Ir nieko čia nepa
keisi. Ir aristokratiją. Ne socialine prasme. Ne elitą
šitų padugnių! Pas mus padugnės pasivadino elitu.
Aš nepripažįstu lygybės. Brolybės... Tie prancūzpa
laikiai su savo deklaracija! Po penkerių metų – gil
jotina. Kai nukerta galvą, visi pasidaro lygūs. Deja,
ta giljotina ir toliau veikia. Jaunimo problema,
jeigu ir yra, tik geriausiųjų sąskaita. Nežinau, ar
jums reikia mokytis su debilais šalia. Štai aš ateinu
į auditoriją, joje dvidešimt penki žmonės. Ir matau
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tirs šviesiom akim. Tai, vadinkim, talentingi žmo
nės. Dešimties viena šviesi, kita užsimerkus. O kitų
akys padėrusios. Ką tu nori, tą ir daryk. Prie ko aš
turiu derintis skaitydamas paskaitą? Na, žinoma,
prie šitų padėrusiom akim. O kas nukenčia? Tie
šviesiom akim. Todėl aš dabar nebežiūriu į audi
toriją, o paskaitą skaitau tarsi kalbėčiausi su savim.
Tai vėl tas pats totalitarizmas. Nėra jokios atran
kos. Atrankos sistema totalitarizme yra negailestin
ga – pjauti tas galvas, kurios yra bent kiek aukščiau
iškilusios. Taigi man nėra jaunimo problemos. Yra
genialių žmonių problema. Galingų natūrų pro
blema. Turiu keletą tokių, kurie ryškiai išsiskyrė:
Naglis Kardelis, Mantautas Ruzas. Jiems nėra jokių
problemų. Galingos natūros viską padaro pačios.
Nieko negalima išmokyt, ir niekas niekada nieko
neišmokys. Sokratas ir kiti graikai suprato, kad tu
gali tik pats save išugdyt. Aš galiu tik padėt pagim
dyt, kas tavyje yra. Jeigu tu turi, ką pagimdyt. O
jeigu tu bergždžias?
Justina Juodišiūtė: Tai jūs sakote, kad tas tamsu
mas, bergždumas eina iš prigimties. Ar atsiranda
žmogui augant?
Arvydas Šliogeris: Tai senas filosofų ginčas: aplinka
ar prigimtis. Kaip jūs žinot, dabar viską lemia ge
nai. Tos kalbos mane pradeda veikt kaip bulių rau
donas skuduras. Iš mano naudojamo informacijos
šaltinio – portalo delﬁ – aš sužinojau, kad atrasta
dešimt naujų genų. Pavyzdžiui, rūkymo genas, kai
rės rankos drebėjimo genas, dantų puvimo genas...
Paskutinis pranešimas išvis puikus: atrastas anksty
vo lytinio gyvenimo genas. Kaip seniau krikščionys
sakydavo: „Be Dievo valios nė plaukas nuo galvos
nenukrinta.“ Taip dabar – be geno valios... Tai aš
nubraukiu kaip karikatūrą. Kliedesiai. Dabartinių
šamanų kliedesiai. Bėda ta, kad tokie kliedesiai gali
būti paversti labai pavojingais dalykais. Čia vėl no
riu sugrįžti prie mano autoritetų. Aristotelis aiškiai
sakė: „Prigimtis yra viskas.“ Arba tau duota, arba
ne. Nesvarbu, kas davė. Nesvarbu, kaip tai pava
dinsim: likimu, prigimtim, dievu, genu, jei patin
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ka. Paskui svarbu, kur ta prigimtis pateks. Manau,
kad mano kartai teko labai laimingas gyvenimas.
Aš gimiau 1944 metais, kai tik pasitraukė frontas.
Paskui jokių karų, badų...
Vilius Bartninkas: Argi ne paradoksas, kai jūs sa
kote, kad nugyvenote laimingą gyvenimą totalita
rinėje valstybėje?
Arvydas Šliogeris: Aš dabar kalbu apie prigimtį
apynormalėmis sąlygomis: kai tu neįkištas į kon
clagerį ar dar kur nors. Tuomet prigimtis yra vis
kas. Bet taisyklė yra tokia – prigimtis visada turi
priešintis. Neįmanomas dalykas, kad prigimtis
išsiskleistų nesipriešindama. Nes kai tik tu įeini
į visuomenę, tave veda už rankutės – kaip į se
natą. Tegu tai būna simbolis. Visos visuomenės
yra teroristinės. Kitokių būt negali. Tegu tai bus
laukinių gentis ar Atėnai, ar dabartinė Lietuva.
Visos yra teroristinės individo atžvilgiu. Negali
visuomenė būt sudaryta iš asmenybių, kaip da
bar sakoma. Tuomet visi persipjaus gerkles. Todėl
reikia žmogų socializuot. Tad galinga prigimtis
turi atsilaikyt prieš socializaciją, kad jos nesunai
kintų. Tuomet prasideda skirtumai. Gerai, jeigu
ta visuomenė švelni, kaip Atėnuose ar Romoj. O
jeigu kaip dabar? Kai tiesiog užgriuvęs teroras.
Jeigu žmogui šešiasdešimt penkeri, o jis vis dar
jaunas, jį vis auklėja? Tad kas yra prigimtis? Vėl
grįžtu prie Aristotelio. Jis sakytų, kad tai – gyvū
nas mumyse, gyvybės krešulys. Juk mes ne visai
lavonai, mes tik pusiau lavonai. Kiek mes kalban
čios būtybės – tiek mes lavonai. Kiek mes gyvū
nai – tiek mes ne lavonai. Stipri natūra yra gyvū
nas mumyse. Ir jis priešinasi šitam terorui. O kaip
priešintis, paklausite. Štai dabar Arvydas Šliogeris
ima ir surašo, kaip priešintis!.. Čia yra paslaptis.
Čia nėra jokių taisyklių. Sakykim, tai yra gyvybės
priešinimasis mirčiai. Gyvybės priešinimasis ma
šinai. Tas priešinimas yra instinktyvus, absoliučiai
nereﬂektuotas. Jeigu žmogus turi galingą natūrą,
jis priešinsis. Galbūt jis bus sunaikintas, bet vis
vien priešinsis. Ir tame pasipriešinime nėra jokių

taisyklių. Juk kiekvieno žmogaus situacija bent
truputį skiriasi.
Giedrė Kriaučionytė: Bet priešinimasis neparodo,
kad žmogus yra sąmoningas.
Arvydas Šliogeris: Priešingai. Jis parodo tą nuos
tabų dalyką – kad aš esu ne vien sąmonė. Aš esu
kur kas daugiau negu sąmonė. Arba taip sakykim:
žmogus yra dvimatė būtybė. Pavyzdžiui, paimkime
medį. Jo šaknų nematyti. Pavyzdžiui, pušies šaknys
yra beveik tokio pat dydžio kaip ir antžeminė dalis.
Kitaip sakant, pusė pušies po žeme, kita – ant že
mės. Taip mūsų sąmonė, tarkim, yra ta antžeminė
dalis. O tas mūsų gyvasties krešulys, kuris prieši
nasi, yra po žeme. Aš nemėgstu žodžio pasąmonė,
nes čia kvepia froidais ir visokiais kitokiais šama
nais, psichologais. Pavadinkim tai sąmonės priešu.
Sąmonė yra kalba, daugiau nieko. Viena dalim esi
kalbos mašina, o kita – bekalbis gyvūnas. Prigimtis
yra to bekalbio gyvūno lygmeny. Jūs girdėjot apie
prarastąjį rojų. Negalėjot negirdėt, nes esat kata
likai. Taigi Dievulis išvarė žmogų iš rojaus. Kaip
manot, kodėl? Ogi todėl, kad jis kalbėt užsigeidė.
Jam nepakako be kalbų mylėt Ievą, ne, jis pradėjo
zulint: „Aš myliu tave, Ieva, aš myliu tave, Ieva...“
Dievas sako: „Von iš rojaus!“ Kaip sakoma Biblijoje:
„Nuskynei vaisių nuo pažinimo medžio – nudžius
tavo gyvybės medis.“ Na, jei nenudžius, tai tik ve
getuos. Tai rodo dvejopą mūsų prigimtį. Kalba yra
tik mūsų prigimties ledkalnio pati viršūnėlė.
Manipuliavimas jaunimo problema man yra
toks mechaninis, mašininis žvilgsnis į bendruome
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nę. Tarsi bendruomenė būtų mašina, o jaunimas –
mašinos detalė. Prisiminkime tradicinę valstiečių
šeimą, kai viename name gyveno kelios kartos. Ar
jie skirstė, kur jaunimas, o kur ne? Nieko pana
šaus. Ir darbai tie patys, ir žvilgsnio akiratis tas pat.
Totalitarizmo sąlygomis visuomenė yra mašina, o
mašina reikalauja vairuotojo, nes pati nevažiuoja.
Jaunimo problema atsiranda tada, kai Vakarų vi
suomenė ima virst totalitarine. Jeigu aš neklystu,
pirmą kartą jaunimo problema išeina į viešumą su
romantikais. Anksčiau nebuvo tokios problemos,
net Europoj. O romantikai fiksuoja totalitarizmo
pradžią. Nes tai yra jų maištas prieš mašiną – ir
prieš technologinę visuomenę tiesiogiai, ir netie
siogiai. Tada ir atsiranda jaunimo problema. Tarsi
tai būtų kita rasė ar veislė. O kita vertus, koks skir
tumas tarp manęs ir jūsų?
Giedrė Kriaučionytė: Patirties.
Arvydas Šliogeris: Taip. Bet tarkim, jei mes valgom
kartu, einam žvejot... Tuomet nėra jokio senimo,
jokio jaunimo. Žinoma, atsitraukus yra patirties
skirtumas. Bet baisiausia, kad tas skirtumas yra pa
verstas tarsi verdiktu: čia – jaunimas, čia – senimas.
Tai ką man dabar galvot? Ai, čia aš tarsi baltas, o
jūs juodas ar koks marsietis. Taigi apibendrinant –
nėra jokio jaunimo, yra Onutė, Živilė, Petras, An
tanas. O tuomet neišvengiamai atsiranda dialogo
situacija. Ir atsiranda, gerąja prasme, lygybė.
Man pats baisiausias santykis yra mokinio ir
mokytojo. Aš neigiu Nietzsche’s teiginį, kad mus
visus valdo valia viešpatauti. Aš tiksliai žinau, kad
aš niekada nenorėjau viešpatauti. Smagiausias yra
dialoginis santykis, kada jautiesi lygus su kitu žmo
gum. Lygūs prieš Dievą – tą tamsų, nežinomą. Kaip
graikai sakė: visi mes mirtingi. Žinoma, su amžium
atsiranda patirtis, išmintis. Bet kiekvienas amžiaus
tarpsnis turi savo išmintį. Nėra taip, kad jeigu tau
šešiasdešimt ir tu paskaitei daug protingų knygelių,
tu jau išmintingas. Savo gyvenime sutikau daug vi
sokių akademikų, kurie yra tokie kvailiai... Jūs už
juos daug protingesni.
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Justina Juodišiūtė: Jeigu nėra mokinio ir mokyto
jo, ar yra tėvas ir sūnus?
Arvydas Šliogeris: Griežtai pasakius, artimam
bendravime nėra nė šito. Kai santykiai sustingsta,
sukaulėja, tada jau blogai. Tada tėvas įeina į tėvo
vaidmenį, o vaikas – į vaiko. Jau čia blogai. Mes
su sūnum esam puikūs draugai. Ir dabar. Aš iš savo
Tomo esu išmokęs labai svarbių dalykų. Pavyz
džiui, upėtakių žvejybos. Jis mane išmokė žvejot.
Ir dėl to aš dabar esu labai laimingas.
Giedrė Kriaučionytė: Sakykim, aš sūpuoju vaiką
nuo mažų dienų. Kai jam kokie šešeri, aš manau,
jaučiuosi mama, nes man baisu: o jeigu jis kris nuo
medžio.
Arvydas Šliogeris: Taip, kai matai tą mažą vaike
liuką... Bet niekada negalvojau, kad štai aš tėvas,
o jis sūnus. Štai dabar aš tave auklėsiu. Tiesioginis
artimas juslinis ryšys tarp žmonių visada paremtas
lygybe. Nelygybės santykis yra tik per atstumą. Tai
yra kalbos atstumas. O kas mus skiria? Tik kalba.
Pamatinis yra lygybės santykis. Visa kita, kas išky
la, yra dirbtiniai, antraeiliai dalykai. Su viena griež
ta sąlyga – tiesioginis susitikimas. Ne perkeltine,
mistine prasme. Tada yra pamatinė visų šios že
mės būtybių lygybė. Tuomet nėra jokios jaunimo
problemos. Kaip nėra, pavyzdžiui, baltųjų debesų
problemos. Jeigu aš ne meteorologas ir nenoriu
priverst, kad tie debesys pumpuotų lietų... Baltųjų
debesų problema kvailai skamba. O kuo jaunimo
problema gudriau skamba? Niekuo.
Man brangiausia mano mintis, gal net ne min
tis, o patyrimo dalykai, bet išsakyti kalba, – aš galiu
gyvent tik šiapus horizonto. Aš niekaip negaliu jo
peršokt. Kitaip tariant, man iš pamatų svarbu tai,
ką aš matau. Tiesiogine prasme. Štai jūs man dabar
esat absoliučiai svarbi. Šiuo metu svarbiausias daik
tas pasauly, nes aš jus matau. O baltųjų debesų šiuo
metu nematau. Tai yra pamatinė žmogaus situaci
ja, jeigu jis ne krikščionis, ne beprotis, ar ne Eins
teinas, kuris sako: „Aš aprašysiu dieviškąjį kūrimo
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planą.“ Na, žinoma, jei tu gali... Arba kaip He
gelis gyrėsi: „Aš skaitau Dievo mintis...“ Bet aš
ne Einsteinas ir ne Hegelis. Čia man pačiam
nauja mintis. Žaidžiu per paskaitas su savim.
Dirba kalbos mašina. Ateina naujos kalbinės fi
gūros. Ta mintis apie pamatinę prigimtinę visų
būtybių lygybę ir man yra nauja. Nėra skirtu
mo tarp jaunimo ar senimo. Nėra net skirtumo
tarp manęs ir šito stalo. Juo labiau kalbant apie
ramunę, upėtakį ar upelį. Štai Grūda. Kas aš
esu Grūdai? Niekas! O kas man Grūda? Savo
tiškas absoliutas. Be jos mano siela būtų šimtą
kartų tuštesnė. Tai kas iš mudviejų svarbesnis?
Žinoma, kad Grūda. Bent jau man.
Simas Čelutka: O štai kai jūs žvejojat, kaip
tada su prigimtine jūsų ir upėtakio lygybe?
Arvydas Šliogeris: Čia jau upėtakių reikalas.
Jų parlamentas nusprendžia, kaip su manim
pasielgti. Supratau, ką norėjot pasakyt. Arba tu
ryji, arba tave ryja. Štai laukinių išmintis. Au
kos archetipas. Dabar jis išnykęs, nes du tūks
tančius metų mus auklėja, kad viskas – žmo
gui. Kantas sakė, kad žmogus turi būti tikslas,
visa kita – tik priemonės. Laukinis taip neda
ro. Jis suvalgo bebrą, bet bent jau jo atsiprašo.
Arba gal net bebras yra jo dievas. Valgyt reikia,
čia nieko nepaveiksi. Bet to negalima pavers
ti principu: jeigu aš tave valgau, tai aš esu ge
resnis, o tu blogesnis. Bet prigimtinės lygybės
principas nepaneigiamas. Aš kalbu apie prin
cipą, ne apie faktus. Dar man patinka „Dievo
paveikslas“. Suveskit į konkretybę ir tada išryš
kėja absurdas. Žmogus yra Dievo paveikslas.
Nieko baisaus, ar ne? O jeigu aš sakau: „Aš esu
Dievo paveikslas.“ Kaip jums atrodo?
Simas Čelutka: Jūs dažnai sakot, kad kalba yra
teroro priemonė. O kodėl jūs rašot tiek daug
knygų?
Arvydas Šliogeris: Gal todėl, kad tam teroro
instrumentui aš irgi bandau pritaikyt terorą.

Jorė Janavičiūtė. Ryšys, 2008

Prieš terorą yra viena priemonė – teroras. Rašymas man
yra priešinimasis kalbos terorui. Nors ir žinau, kad tai –
beviltiškas reikalas. Tu čia visada pralaimi. Bet stengtis
galima. Priešintis galima. Aš pats savęs klausiu, kodėl
aš rašau. Na, aš iš to duoną valgau. Andrius minėjo,
kad pretekstas susitikt su manim buvo pokalbis apie
Lietuvą su Laučium. Tai štai čia yra tai, ką aš galėčiau
pavadint pozityviąja kalbos puse. Bet Platonas geriau
žino, bene septintos Valstybės knygos pabaigoj yra tokie
žodžiai: „Ai, dabar supratau, tu kalbi apie valstybę, ku
rios nėra nei danguj, nei žemėj, ji egzistuoja tik mūsų
kalbose. Bet žmogus, kuris bandys ką nors gero padary
ti realiai valstybei, galės pasižiūrėti į šitas mūsų kalbas.“
Taigi kalba čia yra labai geras dalykas. Ypač kalbant
apie valstybę, o juo labiau apie tokią, kuri atsirado iš
kalbos, aš turiu galvoj Lietuvos Respubliką. Nes ji at
sirado iš kalbos. Ją sukūrė Basanavičius, Kudirka ir dar
keli vyrukai. Mes neturim nė vienos savos institucijos,
išaugusios mūsų dirvoj, viskas išskaityta iš knygučių ir
padaryta. Vadinasi, galioja šitas dualizmas: yra idealus
modelis ir reali situacija. Aš lyginu idealų modelį ir rea
lią situaciją ir galiu pasakyti, kad tai, kas Lietuvoj vyksta
dvidešimt metų, yra grynos aferos. Jos prasideda virtu
vėj, o baigiasi LEO LT ir panašiais dalykais...
O šiaip man buvo labai malonu susitikt. Kai iš
mistinės totalitarinės jaunimo erdvės atsirandat jūs,
jūs ir jūs, kada aš tiesiai galiu pažiūrėt į akis, tada aš
suprantu...
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Vainius Bakas
Čia visai negalioja taisyklės

Manęs nėra

Čia visai negalioja taisyklės
Jau paseno žaidimų aikštelės
Ir jaukinamų snaigių lesyklos
Tavo naktys tik tylinčios pelės

Manęs nėra tik šiltas žvakės dūmas
Kaip patefono adatėlėmis lietus į delną
Išskleisiu skėtį kad per visą širdį

Tavo bokštai tik vėstantys pirštai
Dangaus kūnus gražiai apglėbę
Kur sapnuojamos žiemos tirpsta
Kur peronuose stabdo miegą
Kai garuoja atvėstantis gultas
Tarsi sapnas už priegalvio gniaužtų
Tavo langas bevaizdis apkurtęs
Tarsi niekad daugiau neišauštų
Nes daugiau tik daugiau negu reikia
Nei žiaurumo šunų nei taisyklių
Tavo miestas sapnuojantis taiką
Virš bulvarų virš kulkų liejyklų
„Ak jei krisčiau minutėm į delną...“
Tavo elgetos tyli ir šypsos
O tramvajų nuryja stotelė
Tarsi niekad nereiktų išlipti
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Pražystų stalo porcelianas ir didumas
Žmogaus toks menkas virš karalių kalno
Priglausiu pėdą gal šalna sušildys
Manęs nėra tik kažkodėl kartoju
Save kaip maldą autobusų reisą
Ruduo nukars senamiesčio girliandom
Kai debesų kempinės prausia kojas
Ir nežinai ar čia graudu ar keista
Kad išdaviau save vėliau paspendžiau
Tinklus lengvus kaip šilkas voro gijos
Kai bobų vasaroj pelynai kvepia
Žole vėluoja sraigių karieta
Nepastebėjau kaip žaizdoms užgijus
Rubinais kraujo apsodinom stepę
Juos rinkdama žinok manęs nėra

Poezija

Nuovargis

***

O miesto nuovargis kvėpuoja iš toli,
Balionais oro saulės sprogsta garsiai,
Saulėgrąžos liepsnelė nebyli,
Susirenki žodžius – nebeištarsi.

Tavo gintaro sostinė nuolat vėluoja pabusti
Kai koriai ir dienoraščio lapai tušti
Kai koplytstulpiuos dievas nurimsta o lietūs per rūstūs
Užsimerkia vitražų stiklinės šviesos atminty

Tyliais atodūsiais tu dangų atsagstai,
Šventa žole šaligatvio plyšelį,
Mėnulio nudėvėtais apkaustais
Teptuko liepsnos tarp kaštonų veliasi.

Dūžta žvilgsniai nuogi į užaugančias mėnesio valtis
Tavo rankų tinklai pamažu visą šaltį išsems
Gal prie klaupto lengviau šį gyvenimą tiesint ar kaltint
Kai pagelsta dangus (per vėlai) nesulaukęs rudens

Skaičiuoja melsvas paslapčių šaulys,
Sidabro pragulas žvaigždynuose Persėjo,
Pro miego nerakinamas duris,
Neperžegnojom slenksčio, bet išėjom

Čia nėra kuo kvėpuot jau laiškai ir balandžiai pavargę
Ir drąsos per mažai kad ranka šiltą drobę paliestum
Kai aguonose lietūs išpusto mus kliudžiusį dalgį
Tu sapnuoki po žemuogėm tyliai užaugančius miestus

Praeivių triukšmo, ilgesio pilni,
Prie vartų klupome rudens variniais liūtais.
Netirpsta gervių ratai vandeny,
Tik girgžda pažeme lėtai prieš liūtį.

Tupias sutemų rankos ir trupina mėlyną rūką
Ir suvaro dienas į vėsoką birželio žibintą
Puoštos sraigių karietos ratus po alyvmedžiais suka
Tavo gintaro sostinėj vaikas užmiega kai švinta

O miesto nuovargis kvėpuoja iš toli,
Atnešdamas ankstyvą miego trūkumą,
Atverdamas gilias šalnos duris,
Pirštukais spragteli ir tyliai užsirūko.
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Upė Pavasarytė

Kiekvieną rytą galima
pradėti iš naujo
Gera pas močiutę vasarą pabūti.
Jos gražus namelis, prie tvoros darželis.
Čia močiutė mano jau seniai gyvena...
STOP! STOP! STOP! Taip būdavo anksčiau.

Nors, tenka pripažinti, būdavo gera. Visos mano
vaikystės vasaros praleistos kaime. Pamenu, pa
bundi nuo šieno kvapo, tolumoje mūkia karvė, o
pro atvertus langus jauti, kaip ryto gaiva veržiasi
į namus. Taip, ir kas man tuomet, kai buvau dar
pradinukė, turėjo daugiau rūpėti? Laksčiau basa
po žolę ir daugiau nieko nereikėjo. Na, nebent
giedro dangaus bei beržų sulos. O, kaip aš ją mėg
davau... Bet, kaip sakiau, taip būdavo anksčiau.
Viskas pasikeitė, kai vieną kartą aš nusprendžiau
užverti savo močiutės namų duris, iškeisti neuž
matomus žolynų plotus į šaltą miesto grindinį...
Vasaros pradžioje buvau tvirtai pasiryžusi pagyven
ti pas ją bent keletą savaičių. Maniau, galėsiu susi
taikyti su visais ten esančiais nepatogumais. Dušą
galėtų pakeisti ežeras, esantis vos už šimto metrų
(galiausiai vietiniai juk taip ir verčiasi, kodėl ne
galėčiau aš?), beprotiškai neskanų jos gaminamą
maistą galėtų pakeisti... Galėčiau aš. Aš taip pat
moku gaminti. Namus būtų galima iškuopti, pa
talynę pakeisti. Tik su WC reiks susitaikyti... Ir to
aš negaliu pakęst. Kodėl? Pirma, jis yra toli, toli už
namo, šalia miško. Jei prispirtų naktį, reikėtų ken
tėti ligi ryto, nes aš bijau tamsos. Antra, jame ne
galima nuleisti vandens, o už tai nėra nieko tragiš
kiau!!! Ką ir bepridursi – išpuikus miesto mergiotė.
Vienaip ar kitaip, šis mano pasiryžimas truko ligi
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tos akimirkos, kai, įėjusi į trobą su didžiule ku
prine ant pečių, pamačiau pelę, skuodžiančią per
duoną! Mano daiktai akimirksniu nukeliavo atgal
į automobilį, ir po kelių valandų aš vėl buvau savo
kambary.
*
Jau seniai nemačiau tokios žiemos, kokia da
bar už mano lango. Lauke minus 23, pusnys snie
go, medžiai pasipuošę šerkšnu, o dangus be proto
žvaigždėtas... Deja, mano anūkai tikriausiai to jau
nebepamatys. Ir žinote kodėl? Tai labai paprasta –
kiekvienais metais mano močiutės vyras, t. y. mano
senelis, nukerta po dvi egles. Pačias gražiausias vi
same miške. Tikriausiai sunku būtų rasti nors vie
ną žmogų, kuriam nepatiktų per Kalėdas eglėmis
kvepiantys namai, tačiau jau daugybę metų ban
dau seneliams įkalt į galvas, kad eglių kirtimas yra
visiškas BLOGIS, tačiau visa tai veltui. Bjauriausia
yra tai, jog kasmet tas nukirstas egles močiutė (nors
aš jos niekada taip nevadinu, „baba“ – geriausiai
ją apibūdinantis žodis) jas papuošia sovietiniais
žaislais ir vis aikčioja, kokie jie pavydėtinai gražūs.
Klausiate, kodėl eglės dvi? Labai paprasta – viena
man. Cha! Jau spėjote pamanyti, kad ir aš puo
šiu tikrą eglutę? NE! Mano šeima puošia dirbtinę.
Beje, šiemet mūsų namuose ir tos nebuvo. Tiesiog
niekam nekilo didelio poreikio. Gaila.
Štai taip – kasmet po eglutę, po eglutę... Ir žie
mos su apšerkšnijusiais miškais nebebus...
Deja, tai nėra vienintelės problemos senelių
ūkyje, kurios veda planetos žlugimo link. Cigaretės

Esė
ežero vidury, atliekos, pilamos kitapus kelio,
žolės deginimas... Juk viskas nuo to ir prasi
deda. O jei dar pamąstytume, kad taip elgiasi
daugelis...
Mane kai kurie pažįstami mėgsta vadin
ti Green Peace. Aš tiesiog stengiuosi, kiek
įmanoma, labiau nutolinti tą, kaip daugelis
sako, neišvengiamą ŠILTNAMIO EFEKTĄ.
Kad ir viena – bet juk ir tai daug ką reiš
kia. Pamąstykime, kas būtų, jei neliktume
abejingi gatve skriejančiam šokolado popie
rėliui? Neabejoju, pasaulis taptų geresnis.
Prisidėkite!
Sėdžiu prieš savo kambario langą, tarš
kinu kompiuterio klavišus ir mąstau, ar
keturias klases baigęs žmogus turi teisę kon
troliuoti mano gyvenimą ir ar jis, būdamas
septyniasdešimties, nusipelnęs mano pa
garbos? Juk, būdama vienuoliktokė, aš esu
gerokai protingesnė. Na, bent jau teoriškai
taip turėtų būti, atmetus vadinamąją GYVE
NIMIŠKĄ PATIRTĮ.

Kartais parašau kokį straipsnelį į vie
tinį laikraštį. Kodėl ji, mano „baba“, man
nuolat meluoja, kad ji juos visus skaito? Juk
tikrai žinau, kad jai skaityti sekasi sunkiai? Ar
tokį mažytį melą būtų galima pateisinti? Aš
suprantu, kad gal ji taip nori parodyti, kaip
myli savo anūkę... Tačiau ji tikrai užsitarnau
tų didesnę mano pagarbą, jei tiesiog paprašy
tų, kad paskaityčiau jai. Tikrai su malonumu
tai padaryčiau.
Dažnai susimąstau apie meilę ir pagarbą
močiutei. Ar myliu ją taip, kaip turėčiau?
Ar gerbiu? Spręskite patys. Per Kalėdas ji
davė man 100 Lt. Nei daug, nei mažai.
Kad paaukočiau juos bažnyčiai. Ar galite
nuspėti tų pinigų likimą? Taip, jau po sa
vaitės jų neliko! Jie buvo panaudoti daug
kilnesniam reikalui – smagiam savaitgaliui
draugų būryje.

Laura Kuzmickaitė. Kiemas senamiestyje, 2009

Jeigu jau prakalbom apie bažnyčią, Dievą ir visus tuos
dvasiškuosius dalykus, turiu prisipažinti, jog nesu baisiai
tikinti, o bažnyčioje paskutinį kartą buvau per Velykas.
Atsimenu, su tėčiu juokėmės iš kunigo, giedančio ožio
balsu. Nepaisant visų kitų nepatogumų (aš kalbu apie
dažną klaupymąsi ir nepakeliamus nugaros skausmus),
tai buvo vienintelis geras dalykas, kurį prisimenu.
Kartais man vis kyla įvairiausių klausimų. Ar kiek
vienas žmogus turi sielą, kuri, praėjus trims dienoms po
mirties, palieka kūną ir kyla į dangų? Gal tai paistalai?
Tačiau, jei toji SIELA vis dėlto yra, kaip ji turėtų atro
dyti? Ar ji turi formą? Spalvą? Ar po mirties joje lieka
žmogaus protas ir ar siela tikrai kyla į Dangaus karalystę
ir iš ten stebi, kaip visi aprauda velionį?
Ir dar. Vienas iš Dievo įsakymų teigia: NEŽUDYK.
Man tai kelia juoką. Kodėl jei NEŽUDYK, tai tik žmo
gaus? Kodėl mėsa, be kurios dažnas neįsivaizduojame nė
vienos dienos, yra NEGYVASIS MAISTAS. Mes turime
ką nors nužudyti, kad patenkintume savo trumpalaikius
poreikius.
Niekaip to negaliu suprasti!
Dar grįžkime prie mano močiutėsbabos. Vis dėlto
norėčiau manyti, kad ją gerbiu (ir nors šiek tiek myliu).
O jei ir ne, tuomet pasistengiu pradėti tai daryti nuo ry
tojaus. Juk kiekvieną rytą galima pradėti iš naujo.
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Nuomonė

Algirdas Jaruševičius

Kas yra tautiniai kontekstai
lietuvių fotografijoje?
Šiomis postmoderniomis dienomis Lietuvoje,
kaip ir kitose žemėse, aktualiausias tampa vaizduo
jamasis menas. Jo apstu visose gyvenimo srityse
ir vietose. Net kiekvienoje religijoje. Iš to galima
spręsti apie vaizduojamojo meno svarbą ir vaidme
nį mūsų gyvenime. Bet ar viešai eksponuojamiems
darbams nepritrūksta kokybės? Ar darbų autoriai
aiškiai suvokia milžinišką kūrybinę atsakomybę?
Vaizdas yra galinga paveiki priemonė, jis gali būti
ir švietėjiškas, ir destruktyvus. Be jokios abejonės,
turinys priklauso nuo kūrėjo asmeninių interesų,
kuriuos nesunku kontroliuoti nuo pat mažumės
kryptingai investuojant į asmens ugdymą.
Fotografijai pamatus padėjo J. N. Niepce’as
1825 m. panaudojęs heliografinį metodą. Nuo
to laiko labai daug kas pasikeitė. Fotografija tapo
populiariausia vizualiojo meno sritimi, nes sparčiai
pingančios technologijos suteikė plačias galimybes
globaliam sociumui įamžinti šviesą fotoaparato
matricoje. Fotografijos nebekvepia šviežiai kepta
močiutės duona, kurią galėjai užuosti po to, kai
nuotrauka pereidavo ryškalo ir fiksažo voneles.

Algirdas Jaruševičius. Krikštai, 2009
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Dabar fotografija atsiduoda svylančiomis kompiu
terio vaizduoklio dulkėmis. Galimas daiktas, varto
tojas negali kokybiškai atlikti darbo, nes nesuspėja
evoliucionuoti kartu su technika. O ką jau kalbėti
apie fotografijos paveikos kryptis?
Lietuvoje fotografija atsirado pirmoje XIX a.
pusėje, praėjus keliolikai metų po šio išradimo
paskelbimo pasauliui. Tuo metu apie tautinį foto
meną nebuvo net kalbos. Tik XX a. pradžioje gar
sus dailininkas ir kompozitorius M. K. Čiurlionis,
paskutiniais gyvenimo metais paėmęs į rankas fo
toaparatą, ėmė fotografuoti gimtinės peizažus. Tad
ne klaida būtų M. K. Čiurlionį pavadinti pirmuoju
tautiniu fotomenininku. Ar peizažas gali būti verti
namas kaip tautinis kontekstas?
Žemė, gimtinės gamta yra viena svarbiausių pa
matinių vertybių seniau gyvenusiam lietuviui. (Kaip
ir vėlyvesnėse Alfonso Budvyčio fotografijose jam
apsigyvenus kaime.) Kaimas – vieta, artima pama
tinėms lietuvio vertybėms: meilei ir prieraišumui
gamtai maitintojai, kultūriniam protėvių paveldui.
Galbūt, kas yra tautinis kontekstas, galėtų atsakyti

Nuomonė
išeivija, kuri pasižymi žvitria akimi ir aštriu protu
išaiškindama visų, likusių Mindaugo žemėje, ydas?
Galėčiau pastebėti porą esminių klaidų. Visų
pirma kūrybinis elitas, kuris dailiai pataria, kaip
kam mąstyti ir ką kaip kurti, kad būtų „gražu“,
primoko jaunus fotografus sekti visokiais guru iš
Amerikos. Pavyzdžiui, vienas moko avangardo,
kitas – egzistencializmo. Kitaip tariant, estetiką
prievartauja tos sritys, kuriose tik perkurti ir repro
dukuoti belikę. Gaila, kad iki šiol retas fotografas
pastebėjo mūsų tautodailę ir tautosaką – ten kaip
tik gausu tautinių kontekstų.
Nevertėtų pamiršti ir literatūros, kuri yra glau
džiai susijusi su fotografija, tiksliau, fotoistorija,
filosofija ir psichologija, pasauline ar Lietuvos isto
rijomis. Tai priemonės visavertiškumui fotografijoje
pasiekti. Tačiau dažnai į tai nėra atsižvelgiama. Gali
ma būtų dėl to kaltinti Švietimo ministerijai paval
džias mokymo įstaigas, bet, mano galva, svarbiausią
vaidmenį atlieka šeima, kurioje potencialus autorius
gana aplaidžiai auklėjamas vertinti ir gerbti tautinį
paveldą. Sunku net įsivaizduoti, kokių permainų vi
same mene galima būtų tikėtis imant reformuoti in
formacinį kryptingumą, tarkim, skyrus papildomo
dėmesio istoriniam ir kultūriniam paveldui. Išaug
tų karta, atsakinga už savo tėvynę visais gyvenimo
atvejais. Neišvengiamai ir meno srityse sulauktume
ryškių permainų. Matyt, geriausiai mūsų atmintyje
išlikęs pavyzdys – buvusios SSRS vykdyta pilietinės
sąmonės ugdymo politika buityje, gyvenime, darbe
ir net mene. Buvo siekiama kokybės ir (per klaidą)
gausos. Gausos siekimas utopistinėmis sąlygomis,
nenuslėpsi, vis kišo koją. Be to, drastiškos priemo
nės, naudotos SSRS, iki šių dienų slopina bet kokį
objektyvumą vertinant nuveiktus darbus. Vis dėlto
tam tikrų rezultatų buvo pasiekta.
Viena didžiausių pasaulinių globalizatorių JAV
yra vertinama kaip jokių vertybių ir tautinio identi
teto neturinti šalis, nepaisant jos išsigimusio patri
otiškumo ir perdėtos tautinės simbolikos vartojimo
kaip prekės, kurią galima rasti net ant prostitutės
krūtinę dengiančių marškinėlių. Panaši situacija

Algirdas Jaruševičius. Tuskulėnų dvaras, 2009

yra ir kitose globalizaciniams procesams pasiduo
dančiose šalyse. Niekas nebežino, ar jos į pasaulį
ar pasaulis į jas. Peršasi mintis, kad net pasaulinis
vertybių nykimas, kuris palietė ir mūsų kraštą, nėra
priežastis visiškam tautiškumo sunykimui, nes šiais
laikais tautiškumą mažai kas priskiria vertybėms.
Arba tai tik dar viena evoliucinė pakopa, kai žmo
gus sustojo dėl per didelės trinties tarp vartojimo
ir taisyklių, kurias vėl teko perkurti. Mes, deja, ne
išimtis, tautinės vertybės pas mus nyksta, nors jas
reikėtų saugoti, perpasakoti ar parodyti kitiems.
Fotografija Lietuvoje dar tik užgimusi, nes vis
dar mokomės gyventi ir kurti laisvėje. Jei atmes
tume provokiškos ir sovietinės kultūros griaučius
bei įsisenėjusius juodulius, temdančius lietuvio
protą nuo fotografijos atsiradimo, Lietuvoje liktų
keli fotografai, keletas kritikų bei vienas kitas apie
tautinį identitetą prabylantis fotomenininkas. Kad
ir kaip būtų keista, į juos ir į istoriją belieka remtis
nepatyrusiam, kokybės ir tinkamos paveikos savo
darbais siekiančiam jaunam fotografui.
Matyt, spręsti, kas yra tautinis kontekstas fo
tografijoje, lieka M. K. Čiurlioniui, Alfonsui Bud
vyčiui, taip pat ir Artūrui Valiaugai, kuris kaip tik
dabar, kaip ir visa Europa, ieško tautinio identiteto
užmaršty ar jos šešėliuose.
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Veronika Lisicovaitė

Kaip norėčiau, kad
pasaulis matytų Lietuvą!
O kaip retkarčiais norėtųsi, kad nuskambėjus
tavo gimtinės vardui gilios tamsiaodžio akys neiš
siplėstų iš nuostabos, garbaus amžiaus žydas nepa
justų kartėlio burnoje, pirmas airiui į galvą šovęs
žodis nebūtų „emigrantai“, amerikiečiui netektų
apsimetinėti, jog žino, kas tai, o malonus norvegas
nepultų tikrinti prasegto savo krepšio. Tad saky
kit, mieli tautiečiai, kur dingo kadaise didžiausios
Europos valstybės, Žečpospolitos, galybė ir šlovė?
Jei kunigaikščiai ir partizanai įveikė svetimšalių
priespaudą, kokia milžiniška turi būti jėga, nelei
džianti mums įveikti baisiausio dabartinio prie
šo – pasyvumo? Kokioje prarajoje nuolatos pra
smenga mūsų šviesuomenės žygdarbių atgarsiai? Ir
kodėl, na, kodėl mums taip sunku suvokti, kokią
autentišką, šviesią, istoriškai turtingą ir visavertę
šalį rodom susidomėjusiam svetimšaliui žemėla
pyje, atsainiai pirštu baksnodami į mažą lopinėlį
Europos centre?
Pasitelkę šviesų protą ir peržengę išsigalvoto
ribotumo sieną, nustebtume, kaip greitai didė
jantis mūsų šešėlis patrauktų pasaulio dėmesį. Juk
mūsų – net trys milijonai! Parodykite man vaiką,
kuriam trys milijonai ledinukų pasirodytų mažoka,
močiutę, kuri tris kartus laimėjusi Teleloto aukso
puodą, pareikštų, kad jai dar negana‚ ar medkirtys,
iškirtęs tris milijonus ąžuolų, pasakytų, jog jo są
žinė švari. Galbūt tada su ašaromis akyse aš pripa
žinsiu mūsų šalies bejėgiškumą keistis kaip mažos
tautos mentalitetą. Tačiau Senekos žodžiais tariant:
„Kiekvienas myli tėvynę ne dėl to, kad ji yra didelė,
bet dėl to, kad sava.“ Mes – maža tauta su didele
širdim ir dar didesnėmis pergalėmis, kurių pasaulis
paprastai neįvertina arba tiesiog nežino. Kasdien
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kiekvienam mūsų yra suteikiama galimybė ap
sispręsti, kuo būti: ar vandens stikline, ar jūra. Iš
garsiausių mūsų poezijos kūrinių, paveikslų, litera
tūros šedevrų, kruopščių vyrų ir merginų rankdar
bių, gausaus kultūrinio palikimo matyti, jog nere
tas tautietis norėdamas mokėjo ir tebemoka ištisais
kūrybos nemunais sroventi.
„Kiekvienas didis vienos tautos žygdarbis
atliekamas visoms tautoms“, – sakė S. Zweigas.
Vadinasi, užuot nuolatos mėgindami sukurti kaž
ką nauja ir potencialaus, kas kelioms akimirkoms
primintų pasauliui mūsų egzistenciją, verčiau turė
tume iškelti ir reprezentuoti tai, ką patys laikome
svarbiu savo tautos paveldu. Amžinatilsį mūsų po
etai ir rašytojai, knygnešiai ir patriotai, karaliai ir
kunigaikščiai, kunigai ir vyskupai bei visi kultūros,
gėrio ir šviesos skleidėjai, kurie matė ir pasauliui
dovanojo ir išoriškai, ir dvasiškai turtingą Lietuvos
valstybę, nusipelnė daugiau nei kelių paminklų,
gatvių pavadinimų ar įrašų vadovėliuose, o nuošir
daus mūsų pasididžiavimo bei pripažinimo visos
žmonijos akivaizdoje. Kai išaukštinsime savo tautos
intelektualus, kultūrinius bei istorinius paminklus,
apsaugosime gamtos natūralumą bei gyvūnijos sa
vitumą, neužversime savo miestų dangoraižiais, o
gelbėsime senovinį jų jaukumą ir galų gale patys
sukursime, žinoma, neišvengiamai melancholiškos,
bet visapusiškai draugiškos ir atviros tautos įvaizdį,
galėsime drąsiai pristatyti Lietuvą brangią, mūsų
Tėvynę, šalį, kur miega kapuos didvyriai.
Kad neregėta taptų visiems puikiai matoma.
Lietuva turistams – gintaro, sūrio ir alaus šalis,
pora vertų dėmesio muziejų, Vilnius ir keli dailes
ni kurortai, kurių paprastai pakanka minimaliam
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Giedrė Putnikaitė. Dubingių piliakalnis, 2008

poilsiui bei paviršutiniškam šalies pažinimui. Ta
čiau pripažinkim, jog tik tas žmogus, kuris nors
kartą klausėsi paukščių čiulbėjimo žalio Lietuvos
miško gilumoje, vidury laukų sėdėjo ant srovenan
čios upės kranto, basomis brido per ledinį šaltinėlį,
kartu su kaimo žmonėmis rinko uogas ar grybus,
sėdėdamas primityviame mediniame namelyje
klausėsi nekomercinių lietuviškų dainų, sušoko
klumpakojį ar kepurinę ir, žinoma, pašnekėjo su
dzūkais bei žemaičiais, gali sakyti, jog aplankė ir
nuoširdžiai pažino, o galbūt net pamilo Lietuvą.
Iš tiesų mes neturime milžiniškų kalnų, krioklių,
kanjonų, iš kosmoso nematyti didžiosios lietuvių
sienos ar seno kaip pasaulis Koliziejaus... Tačiau,
net ir pastatę ką nors panašaus, dabar neįgysime nė
perpus artimos istorinės, archetipinės ar juo labiau
asmeninės vertės. Tad parodykim, ką turim mie
liausia, sužavėkime savo paprastumu, natūralumu,
neslėpkime ir svarbiausia nesigėdinkime savo že
mės, atskleiskime savo šalies grožį kitoms tautoms

ir tebūnie kita M. Jovaišos knyga su dar gražesnė
mis ir dar didingesnėmis nuotraukomis pavadin
ta – Pažįstama ir kartu nuolat besikeičianti Lietuva.
Lietuva – nuostabi šalis, visada tokia buvo, tik
mes, lietuviai, pasikeitėm: sustabarėjom, užsikli
javom ant kaktų amžinai paniurusios ir pavargu
sios tautos etiketę, nebeturėdami tikrų priešų ar
tautinės grėsmės, apleidom savo kovos įgūdžius,
kurie sėkmingai galėtų būti panaudoti kovai su
banalumu, apatija ir abejingumu. Lietuva – tai
mes. Mes esame savo šalies protas, sąžinė, širdis,
jos veidas. Iš mūsų veiksmų, poelgių, būdo yra
sprendžiama apie mūsų gimtinę. Tad metas kilti,
kadaise galingas ir garsus Lietuvi, nes tėvynę Lie
tuvą vos vienas kitas mena. Tegrįžta mūsų šalies
šviesa, tegu visas pasaulis išgirsta mūsų vardą, kad
ir mes, nauja karta, protėvių žodžius apie gimti
nę išdidžiai kartotume: „Mes ją kaip saulę nešėm
ant žibančių kardų, istorijon įrašėm gražiausiuoju
vardu!” (P. Širvys)
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Povilas Bakas

Lietuviai buvo, yra ir bus!
Tūkstantis metų... Jau tiek daug? Kas Lietuvai,
o svarbiausia lietuviams nutiko per šį, žmogaus
akimis žiūrint, tiesiog milžinišką laiko tarpą? Dar
įdomiau, ar labai vieni į kitus panašūs lietuvaičiai,
kuriuos atskyrė tas storulis tūkstantmetis? Norint
istoriją vertinti objektyviai, reikia didelio talento
ir dar didesnio autoriteto, nes tai nepakeičiamas,
bet labai įvairiai galimas interpretuoti dalykas, o
svarbiausia... kokios pasaulio provincijos gyventojo
akimis į ją pažiūrėsi.
Tvirčiausi bendri interesai, vienijantys be išim
čių visus žmones, – žemė, kalba ir papročiai. Tai
tarsi vienas neišskiriamas tercetas, kuriam egzis
tuojant jau galima teigti, kad ant Pabaltijo žemės
pasklidę gintaro rinkėjai yra viena didelė ir graži
lietaus žmonių, arba M. Grajausko teigimu, tiesiog
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„lietų“ žmonių šeima, – viena tauta, tačiau... Šeima
šeimai nelygi: žmogeliai išsibarstę, bendros veiklos
užuomazgų nematyti – grynų gryniausi individu
alistai. Ne veltui mūsų liaudies išmintis sako: „Ką
pasėjai, tą ir pjausi.“ Lyg to dar būtų negana, pasi
rodo, žmogeliai dar ir labai konservatyvūs! Gyvena
užsidarę savo pirkiose, stubose ar gryčiose (mano
namas – mano tvirtovė, kaip noriu taip ir vadi
nu) retkarčiais išlįsdami pagarbinti kokios saulelės
motulės. Svarbu, kad geriau už kaimyną gyvena, o
kadangi kaimynų ne tiek ir daug aplinkui, tai ko
norėti – tylėk ir dievus mylėk!
1009ieji... Pagonis trenkė pakeleiviui per galvą
ir pateko į istoriją! Negana, kad pats pateko, bet ir
visą tautą pasauliui pristatė! Kaip pastaroji reagavo?
Tradiciškai – proga švęsti! Žinoma, dar ir ką prisi

Esė
minti yra, ir kuo didžiuotis prieš brolius latvius –
tiesiog puikių puikiausia paspirtis, atramos taškas,
nuo kurio viską galima pradėti. Nežinia, galbūt
būtent šio protėvių „žygdarbio“ įkvėpti lietuvaičiai
taip nenorėjo atsižadėti savo „briedžių briedės“ ir
kitų puikių figūrėlių...
Nuo gražios vardo paminėjimo datos dar ilgai
nieko (nieko, ką būtų verta prisiminti) nevyko iki
pat garbingo karaliaus Mindaugo atėjimo... Jei
neminėsime to, kad šis valdovas keletą brolelių
bakst bakst nudūrė, žmogus buvo tikrai puikus:
ir šalį suvienijo, ir piktus dievo tarnus, skleidžian
čius dorovingąjį mokymą, atbaidė! Jį pagrįstai
galime vadinti tikru ledlaužiu – nuo šio didiko
laikų prasideda istorija, kurią broliai lietuviai, oi,
kaip mielai prisimena! Ir kaip Gediminas kvietė į
Vilnių meistrus iš visos Europos, ir didis Vytautas
girdė arklius Juodojoje jūroje... Turėjome didžiau
sią valstybę visoje Europoje, puikiai kariavome
keliais frontais, kol... Ech, pasimaišė tie niekam
tikę proto drumstėjai lenkai su savo vakarietiška
kultūra, kurios taip norėjosi ir mums pasisemti!
Ak, kokie poniški buvo jų herbai ir kaip mes to
kių norėjome!

Spalvingai gyvenome – visko buvo, bet turbūt
jau pasidarė įdomu, ką tokia netradicine Lietuvos
istorija aš noriu pasakyti? Ogi paprasčiausiai api
būdinti dabartinį eilinį lietuvį – parodyti, kad visi
jo bruožai, nesvarbu, kokie jie būtų, geresni ar blo
gesni, nenukrito tiesiog iš dangaus. Argi lietuviai
mėgsta naujoves? Ką jau – ne! Žaidė, žaidžia ir žais
krepšinį. Dabar šį nacionalinį mentalitetą perug
dyti į ką kita būtų dar sunkiau nei kadaise nuvertus
stabą įkalti kryžių!
Argi kada nors kuris lietuvis įvertino tai, ką turi
(ne materialaus, aišku)? „Kas? Vėlinės?... Pﬀ!! Gal
negirdėjai apie Heloviną? A?!“ Juk lygiai taip pat,
kaip dabar mes žiūrime į amerikiečių, prieš kelis
šimtmečius į lenkų kultūrą žiūrėjo mūsų protėviai.
Kaip šiandien atrodo ta jų kultūra, kurią graibsto
vieningieji trys milijonai? Tik pigi mėsa ir kiauši
niai pasienyje? Mažai tikėtina, kad ateisiančios kar
tos supras tokius mūsų poelgius...
Galiausiai – politikai. Intrigos intrigėlės: kaip
kadaise Vytautas Didysis lakstė pas kryžiuočius prie
globsčio ieškoti, taip dabar seimūnai laksto iš parti
jos į partiją. Tikslas nepakito nė per nago juodymą
– išsilaikyti valdžioje. Galima būtų dar vardinti ir
vardinti... Istorija pavyzdžių tikrai nepašykštėjo!
Summa summarum: mokslininkų teigimu, lie
tuviai išnyks po gero šimtmečio... Tiesiog juokin
ga! Tokį išskirtinį mentalitetą turinčių žmonių net
norint neįmanoma išnaikinti! Mes – tikri individu
alistai, mums gyvybiškai svarbu išsiskirti iš minios.
Individualizmas – kiekvieno save gerbiančio gin
taro krašto piliečio kraujo dalelė. Kaip tik dėl šios
savybės mūsų, net pasklidusių po platųjį pasaulį,
būtų tiesiog neįmanoma nei užgožti, nei, kaip jau
kelis kartus bandyta, asimiliuoti! Trumpai tariant:
ten gerai, kur mūsų nėra, bet nežinia, ar tai mus
verčia irtis į priekį, ar bloškia atgal. Aišku viena –
lietuviai buvo, yra ir bus!

Šarūnas Zdanavičius. Paskutinė vakarienė, 2006.
Diplominis darbas. Mokytoja Vida Sevrukienė.
Iš Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos fondų
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Donara Barojan

Lietuva žemiau nepuls
Nesijaudina. Jam nepatinka lietuviškas klimatas.
Jam juk nuolatos šalta, o kai šalta – it kojinės dyla
sąnariai. Globalinis atšilimas atneš tik šilumą, o
kas nutiks toms nutukusioms Arkties meškoms,
Jurgiui N. tikrai neįdomu. Joms jis irgi nerūpi. Tai
vis dėlto, kas kamuoja Jurgį N.? Ogi pensija. Kai
tau jau tūkstantis metų – žodis pensija skamba vi
sai kitaip. Pensija... Mmm. Pensija reiškia ramybę,
o ši būsena šiais ekonominio nuosmukio laikais –
tikra Dievo dovana (nors gal ne Dievo, o labiau
mokesčių mokėtojų). Taigi pensija – didelė verty
bė, bet ne didžiausia. Didžiausia vertybė – laisvė.
„Laisvė nuo ruso, laisvė nuo lenko, laisvė nuo vo
kiečio“, – kaip mėgsta sakyti Jurgis N. Jis ir pats
kovėsi Žalgirio mūšyje; ir Durbės mūšyje kovojo,

Ieva Pleikienė (Antanavičiūtė). Šv. Jurgis, 1990.
Diplominis darbas. Mokytojas Jonas Gasiūnas.
Iš Vilniaus Justino Vienožinskio mokyklos fondų.

Jei žmonės, kaip ąžuolai, gyventų tūkstantį
metų, kaip atrodytų lietuvis, gimęs 1009aisiais?
Na, žinoma, jis būtų senas. Veikiausiai Žalgirio fa
nas, nes Lietuvos ryto mūšio nebuvo. Kas dar? Gali
būti, kad jis avėtų vyžas, bet jo kojinės būtų firmi
nės – Audimo. Skiriamasis jo bruožas – rudos spal
vos kelnės ir rožinė palaidinė, ant kurios puikuo
tųsi užrašas: „Aš jau tūkstantį metų myliu YVĄ!“
Kokia jo šukuosena? Nėra jokios abejonės, kad tai
būtų bliūdeliu kirpti žili plaukai. Ei, pamiršome
jam duoti vardą. Jo vardas Jurgis N. Labas, Jurgi!
Bet išvaizda mums juk nesvarbi ir vardas ne
svarbus. Mums rūpi siela. O tūkstantis metų, net
sielai daug. Kas rūpi Jurgiui? Jurgis N. baisiausiai
jaudinasi dėl globalinio atšilimo. Ne... meluoju.
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ir Liublino uniją pasirašant stebėjo, ir Baltijos kely
je stovėjo. Traukė Tautinę giesmę, gal kiek pro šalį,
bet tai ne taip svarbu, svarbiausia mokėti žodžius,
o mūsų herojus juos moka, priešingai nei išlepęs
šiuolaikinis jaunimas. Et, tie jaunuoliai, apsvaigę
nuo lietuviško alaus, sidro ir degtinės. Nežino jie
midaus skonio... Nežino, pyksta Jurgis. Nepyk,
Jurgi, kiekvienai epochai savas gėrimas.
Jurgis N. domisi daug kuo. Kadangi šis herojus
nugyvenęs jau ilgą tūkstantį metų, liko nebe tiek
daug sferų, kurios jam vis dar įdomios, bet, pripa
žink, Jurgi, kelios dar yra. Visų pirma – POLITIKA.
Kadangi mūsų visų mylimas herojus gyveno ir prie
Gedimino, ir prie Brazausko, ir prie Mindaugo, ir
prie Pakso, sau jis leidžia daryti tvirtas ir objekty
vias išvadas apie Lietuvos politiką. „Gerai nebuvo
niekad“, – kategoriškas jis. Prie Gedimino – ap
sipūtusio sapnuotojo – visos lėšos buvo skiriamos
Vilniui statyti; prie Mindaugo – mūsų kraštan pri
plūdo emigrantų; prie Brazausko – iš mūsų krašto
savi išsikraustė; prie Pakso – Jurgis nieko nesako,
tik tyliai žegnojasi: „Neduok tu, Dieve.“
Jurgis domisi ir muzika. Patinka jam šiuolai
kinė pop top muzika... Patinka. Ir pats dainuoja
kartu su radiju ar televizoriumi. Mėgstamiausia jo
daina – Trys milijonai. Jam ji patinka, nes tai – op
timistiška daina, na, suprantat – visiškai neįprasta
jo temperamentui.
Jurgio N. dievaitė – Zvonkė N. Jis yra įsitiki
nęs, kad tai, jog jie dalijasi bendra raide N., kažką
reiškia. Be muzikos, Jurgiui N. rūpi lietuviškas ki
nas. Mėgstamiausias jo filmas – Kai aš buvau partizanas, nes Jurgis irgi buvo miško karys. Atmena
jis dar tuos laikus, kai po miškus lakstė, už laisvę
kovojo. Jūs net neįsivaizduojate, kaip jis supyko
perskaitęs straipsnį, jog žydai jį ir jo miško brolius
išvadino žydšaudžiais. Užvirė jo kraujas, suputojo
seilės: „Kaip jie, Lietuvos nepriklausomybės auku
ro kurstytojus drįsta vadinti žydšaudžiais?!“ Aišku,
ir partizanai nebuvo be nuodėmės, bet ŽYDŠAU
DŽIAIS... „Niekada“, – purto galvą Jurgis N., kol
kaklą sutraukia mėšlungis.

Algirdas Jaruševičius. Laukinis žmogus, 2009

Kaip suprantate, Jurgis N. – moka pykti. Ant
ko jis dar pyksta? Ogi ant D. Grybauskaitės. „Ko
dėl ji anksčiau negalėjo ateiti į valdžią? Kodėl?“ –
purkštauja mūsų mylimas herojus. Jis nuoširdžiai
tikisi, kad lietuviška geležinė ledi, gintarine lazdele
mostelėjusi, padarys tvarką oligarchų suniokotame
krašte. Argi Jurgis ne toks kaip ir paprasti mirtin
gieji? Argi ne toks pat?
Jurgis N. nežino, ar jam patinka gyventi tūks
tantį metų. Aišku, kartais jis džiaugiasi, galėdamas
matyti, kaip keičiasi Lietuva, o kartais būtent dėl
to jam pasidaro labai liūdna. Jurgis N. nežino, ar
dar ilgai gyvens. Tačiau jis tikisi, kad Lietuva že
miau nepuls ir jam neteks mirti su gėdos katinu
ant krūtinės. Negi jis per daug tikisi?
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Reportažas

Rūta Jakutytė

Mes stengiamės palikti pėdą
Sėdim prie stalo kieme. Skani alyvuogė. Už nu
garų kartais tyliai pūpteli koks obuolys, subrendęs,
jau pasirengęs smūgiui. Žiūriu į žalią žolės kupstą ir
mąstau – kada mes būsim pasiruošę kristi. Ar dar
tokie pat žali kaip ta žolė vis dar sėdim, varto(ja)m
nemunus ir naująsias romuvas, kurioms patys dar
esam nepasiruošę? Pamokys, gal dar pamokys, pa
rems kaip vaikigalių aplaužytus stiebus šalia sėdintys
kūrėjai, į nuosavus kalnelius jau baigiantys užkopti
Andrius Konickis, Viktoras Rudžianskas, Audronė
Daugnorienė, Eugenija Vaitkevičiūtė ar Rūta Bro
ker, kurios dėka dabar mes, pertraukiečiai, susitikom
ką nors nuveikti per kūrybinę naktį Vilniuje.
Ar kūrėm ką, rašėm? Akimirkai palikti apleistoj
sovietų karinėj bazėj, pasileidom kas sau ant laipte
lių, pro apgriuvusius tarpdurius, kiekvienas per savo
asmeninį slenkstį surasti kokį raištelį, vedantį į tą sim
bolinio kūjo ir pjautuvo pasaulį, kurio pamatyti taip
ir neteko. Juk menininko patirtys – vienas svarbiausių
dalykų, o sovietmečio siaubas, nors ne visų išgyventas,
visad bus vertas plunksnos ir nepraras aktualumo.
„Jaučiuos kaip vaiką pagimdžiusi“, – pasakė
viena pertraukiečių, paklausta apie renginio daly
viams skirtą užduotį Istorinės kaukės. Taigi štai ką
mes veikėm rugpjūčio 7–8 dienomis kūrybinėse
dirbtuvėse: gimdėm vaikus ir juos skaitėm nakčiai,
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pilnaties apgaubtai, ir rašytojų žiuri, padėjusiai per
tas kelias valandėles įtvirtinti kabliukus, kuriuos
pavyko rasti istorijos prisigėrusiuose griuvėsiuose.
Patenkinti. Jauniesiems stinga tokių vakarų,
tokių naktų susivokimui, kur einame, kas slepiasi
už tekstų, kai jie užvaldo ir tampa kasdiene mana.
Juk būtina susikristalizuoti, sukaupti draugams ir
kasdienei pasiūlai išbarstytas valandas atgal savin, į
vieną vietą. Manau, kad kiekvienas žinojo, ko jam
prireikė iš šių banguojančių obelų, poetų, kritikų
ir dar šiek tiek iš pilnaties, kuri tą naktį drąsinamai
švytravo pro aukštaliemenes pušis. Ir iškeliavom ne
tuščiomis – su tekstais kišenėse.
Nemanau, jog čia susirinkusiems dar reikalin
gas paskatinimas rašyti – labiausiai praverčia patir
tys, padedančios iššaukti mūzas, gal pamokančios
jas prisijaukinti, peržengt tą nemalonų tarpdurį.
Jaunatvė. Ir viskas todėl, kad žmogus esi, kad iš
naujo įsirodytum, jog kol yra bent lašas vandens,
reikia gerti, ir kol bent kiek liko plaučiuose oro,
reikia rėkti ir dainuoti
nors
mes vargšai, vis tiek abejosim, ir garą stikle vi
sados tikrinsim, ar nebuvom tik aidas kažko, kas
šaukė už nugaros, prieš mus, keliais puslapiais at
gal. Stengtis.

Proza

Rūta Jakutytė

Vakardienos poligonai
Atšiauru čia kažkaip. Poligonas. Užrašyta „Įeiti
pavojinga“, o įėjimą saugo tik žolė, netikėtai tarp
dury išaugusi. Ne taip paprasta, ir sutrupėjusios
plytos moka slėptis. Ir šuo kažkur toli loja visai ne
taip, kaip prieš penkiasdešimt metų.
Įsibrovėliai, pagalvoju, girdžiu, kaip kažkas
šalia pieštuku brauko popierių. Atėję kažko pasi
imti, patys užsidarę, su marškinėliais su užsienie
tiškais užrašais ir miestietišku žargonu.
Prie įėjimo suglamžyti Kastyčio pakeliai ir
vienkartiniai puodeliai iš šiandienos pasaulio. Bet
ši istorija su kauke, nors langai, atrodo, be stiklų,
vietoj durų – tik prasižiojusios angos. Taigi tik
vienintelė saulė drąsiai bėga praeities šukelėmis,
glosto. Žino.
Mes nardom tarp pievos kačiukų, nieko ne
matydami. Tik plytelių duženas, o gal čia kas nors
rėkė. Kam skaudėjo. Tikrai nori žinot? Įeiti pa
vojinga.
Galvoje tik keli nevykę bandymai atskleisti
kaukes, banalūs filmai su tankais, rusiškos frazės,
kurių nesupranti. Žiogai nebečirpia, kai žiūri į
kareivines. Tai gal atsisėsk ant apšniaukšto slenks
čio, užsidek cigaretę ir atsidaryk, pats nusimesk
vakardienos drabužius – o gal kas leis mainus, gal
susapnuosi. Tik žinok, ar tikrai to nori – įeiti pa
vojinga.
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Raminta Kuzmickaitė

Aliuminis mėnulis
TAUKŠT TAUKŠT.

Vidury nakties prabudo mergaitė. Minutėlę
ji markstėsi ir nepatenkinta raukėsi, kol galiausiai
suvokusi, iš kur sklinda triukšmas, – tas vienodas
ir erzinantis taukšėjimas, – persisvėrė per langą ir
pažvelgė tolyn, į krūpčiojantį ir linguojantį mišką.
Galbūt ji vis dar sapnavo – tarsi išsigandę boluo
jančių griuvėsių, medžiai vienas per kitą spraudėsi
tolyn, virsdami į pievas ir keliukus. O griuvėsiai
virpėjo nuo tauškesio, visas pasaulis virpėjo – lyg
kas būtų bandęs vinimis prikalti aliuminį mėnu
lį. Mergaitę apėmė nenumaldomas smalsumas, ji
šleptelėjo nuo palangės, tylutėliai pradarė duris ir
vienais marškinukais išbėgo į lauką. Ir ėmė lėkte
lėkti smėlėtu takeliu, į kurį iki kauliukų smigo
mažos vaikiškos pėdos, žerdamos į šalį akmenukus
ir tuščius sraigių kiautus. Staiga klyktelėjo – kaž
kas skaudžiai sučiupo jai už rankos. Tai buvo tik
gervuogės šakelė, įsirėžusi mergaitei į riešą. Jomis
buvo apaugę visi griuvėsiai – čia raitėsi įvairiausi
vijokliai, piktžolės ir aštrios krūmų šakutės, pama
žu rydamos sukežusius pastatus, plytą po plytos,
ardydamos sienas ir stogus, pūdydamos grindis ir
laiptus. Ir tarškesys, bildėjimas, skardenimas – jo
buvo pilnas oras, visa padangė. Mergaitė pažvelgė
aukštyn – ten, ant svyruojančių griuvėsių stogo
susibūrę sėdėjo keletas rudamarškinių berniukų,
galbūt vaikinų, bet pernelyg išvargusiais, papilkė
jusiais veidais, lyg aptrauktais pelėsių žiedynais. Ji
nusijuokė – taip rimtai, taip atsakingai jie senais
apkramtytais šaukštais, trankydami juos į tarp ke
lių įspraustus aliumininius dubenėlius, bandė gro
ti kažkokį kvailą maršą. Mergaitė šūktelėjo, ir dar
kartą, vis garsiau ir garsiau, prarėkdama net tarš
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kesį, bet niekas neatsiliepė – tik vienas berniukas
nekantriai mostelėjo ranka, lyg kviesdamas ją lipti
pas juos. Mergaitė sukrykštusi puolė prie skylės su
kiužusio pastato sienoje ir prasibrovė per sužėlusį
gervuogių tinklą. Išsiklaipiusiame kambaryje stirk
sojo krūvos šlamšto – mėtėsi surūdiję batų grandi
kliai, skylėti dubenėliai ir išsišėrę valymo šepečiai,
sukapotos raštuotos plytelės, nuo menkiausio pri
silietimo subyrančios į melsvas dulkių krūveles, ir
šimtai sulamdytų šaukštų. Ji paskubomis išsirinko
vieną, ir, trindama jį į marškinėlių rankovę, puolė
prie laiptų, vedančių į viršų – – –
TAUKŠT. Mergaitė klyktelėjo ir suspurdėjo it

pagauta žuvis. O tada ėmė rėkti – ji karojo vidury
je laiptų, įsmukusi tarp įlūžusių pakopų, juokingai
mataruodama liesom, baltom kojom. Staiga ji su
prato, kad jos niekas negirdi – ant stogo tauškė
jimo nebesigirdėjo. Ten nieko nebuvo, iš tiesų ir
negalėjo būti. Nebuvo ir jai atėjus.
Nutilusi mergaitė pažvelgė per skylę į tykiai
ošiančius, vėl sugrįžusius ir susispaudusius apie
griuvėsius medžius, apšviestus aliuminio mėnulio.
Galbūt rudamarškiniai vaikai pasislėpė juose ir jo
dys juos per naktis tarsi arklius, per gervuogynus ir
miško voratinklius, papilkėjusiom rankom žarsty
dami lapų karčius.
Ir medžiai iš džiaugsmo stiebsis, mergaitė matys
juos kiekvieną dieną, diena iš dienos, juk čia niekas
neateis, – jie stiebsis ir šakom suris griuvėsius kartu
su ja, kaulelį po kaulelio, amžiams įstrigusia miru
siuose laiptuose.

Proza

Rugilė Kazlauskaitė

Gabrielė Pumerytė

***

***

Brangi mama, man čia labai patinka. Žmonės
malonūs, o gyvenimas nenuobodus. Mes labai daug
sportuojam.

Aš keliuos ir einu, einu, einu, o tada guluos, o
tada keliuosi. Vaikštau po kambarius, kurių langai
užmūryti, giliai kvepiu dulkes, renku spalvotas šu
kutes. Galvoju, kad rytoj šito jau nebebus, tačiau
vyrai tarpdury sugriebia alkūnę prieš išeinant ir
šnibžda į ausį. Mano draugas sako, kad jie neme
luoja – tai būtina. Ne, nemeluoja – viskas taip ir
liks: saulė, gėlės, žemuogės, amžinas kilimas aukš
tyn. Ir mes, visada. Jis sako, kad tai – nenutraukia
ma, ir jo akys žybteli.
Mudu stovime čia, tarp kitų, ir visi mes patys
svarbiausi. Matematikos mokytojas aiškina, kad tai
išsiprastins, kaip trupmenos, kaip skaičiai skirtin
gose lygybės pusėse, o mes juokiamės. Mano drau
gas prisimerkęs žiūri į saulę, kol apsiašaroja.
– Tu žinai, kartais aš pagalvoju, o kas, jei ir
mes – mes! – išnyksim?
Jo pirštai gniaužiasi, lūpų kampučiai vos trūk
čioja.
– Nea, – sakau ir taip pat pakeliu akis į saulę. –
Mes amžini.
Jis nusišypso, o tada visi išsirikiuojam vorele ir
einam, einam, einam, iki pat tramplino.

Vperiod vperiod vperiod! Ras dva! Stot! Ly
giuot! Tu ko sulinkęs? Ką skauda? Nieko tau ne
skauda, gyvuly! Vperiod!
Maitina mus neblogai ir daug laiko leidžiame
gryname ore. Dažnai einu pasivaikščioti po mišką,
daug ką apmąstau.
Ach ty, durak. Aukis batus, aukis greičiau! Pa
judam į frontą! Kaip suprast nenori? Už ką kovoji,
eilini? Už Leniną! Už komunizmą! Už teisybę! Sto
kis, idiote!
Dažnai atsimenu jus su tėčiu. Esu dėkingas už
viską, ko jūs mane mokėt. Nekantrauju grįžti namo
ir jus pamatyti. Čia būdamas supratau, kad nenoriu
dirbti valstybės tarnautoju. Ieškosiu ramaus, tykaus
darbo fabrike, kur niekas nieko manęs neklausinėtų.
Mes, Sovietų Sąjungos kariai, pasižadam išti
kimai tarnauti tėvynei ir mūsų visų tėvui Josifui
Stalinui, kurio sprendimai visad teisūs ir genialūs.
Mes, Sovietų Sąjungos kariai, prisiekiam aukoti
gyvybes vardan teisybės ir komunizmo.
Perduok linkėjimus visai šeimai. Pasakyk, kad
neilgai trukus sugrįšiu. Čia jau sklinda gandai, kad
karas greitai baigsis ir mes galėsim važiuoti namo. Iki
pasimatymo, mama.
Trečia eilė, ramiai! Antra eilė, ramiai! Pirma
eilė, ramiai! Pirma eilė, ramiai, sakau! Eilini, ko
stovi? Durak ty! Pirma eilė, ramiai! Ugnis!
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Poezija

Tadas Zaronskis

Milda Baronaitė

***

***

Nesimato veidų tik bangavimas silpsta

Atiduok man šį mūšį laiką
Epochą
Tai bus įšventinimas
Galiu patepti tau kaktą, jei nori
Spindės mirštant
Mėnesiena snigs pelenais
Sykiu eis tūkstančiai
Bus romantiška
Patikėk man savo sielovadą
Po mirties gyvensi ilgai, prasmingai,
Teisingai, mano vardas yra karo šūkis

plytelės
Atsilaupo ir lieka plyšiai pasislėpti akims
Pasislėpti čia galim sužaisti švinu iki galo
Lig strategiškai braukto punktyro kur viskas nukris
Nuo pečių
kuo aš kaltas jei šitas kalibras taip tinka
Tavo kūnui taip ritmiškai byra ir lieka ore
Nelietuviškas žodis
už gerą teatrą
už tikslą
Už sidėjus dujokaukę
lengva (pra)rasti save.

Giedrė Masedonskaitė
lapkričio poligone
tarp plytų veržiasi samanos –
tavo pulkai
penkiakampėm žvaigždėm
aikštėj skanduoja
ornamentai kopia sienom –
o tu nukristi bijai
kulkos pasiekusios ribą
švilpia prie kojų –
pažadi likti lapkričiu
prieš patį save
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O dabar tiesa:
Išties nėra amžinojo
Tik virtinė mirtinų
Ir nėra ko verkšlenti
Tu mažas murzinas

Poezija

Julius Čepukėnas
istorinis: kaukė gal per arti veido
ta galva parista galva pražiodyta
laiko kabliais ir grandinėm įrėmus
į šonus diegia aušra
betoniniais įtrūkiais veriasi
per odą baimė įtrūkus plyta
sienos smilksta į paakius
ta galva parista
veriasi žvilgsnis į
juodai baltąjį miegą

kolona stiklas šukė įstrižas pjūvis kolona į dangų kolona pakėlus akis
kolona kelias iš dulkių kolona debesys žingsniai kolona a
kolona aidas kolona pilnam kambary kolona juoko kolona per miegus
kolona ašara išgaruojanti lietų kolona grindys išplėšytos kolona
išplėštos po kojomis kolona siluetas žmogaus kolona saulėlydis be vakaro
kolona aidas kolona pilnam kambary kolona tankai kolona ir tankai
kolona ir tankai kolonom iš miego
kolona

dar pora simbolių dar pora r
aidžių sugriebti prie ausies
po smilkiniu ir plėšti
tą galvą paristą galvą pražiodytą
laiko
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Reportažas

Vainius Šidlauskas

O gal grožis išgelbės pasaulį?
Etnograﬁniame Medžiūnų kaimelyje, Leonido Nesterovo sodyboje, vyko keturių dienų stovykla. 40 jaunų
žmonių iš Vilniaus susirinko kurti, dalintis kūryba
su kaimo žmonėmis ir aiškintis: „O gal grožis išgelbės
pasaulį?“ Juos įkvėpė stovyklą organizavusi Vilniaus
„Sietuvos“ vidurinės mokyklos mokytoja Nijolė Kezienė, ieškoti ir rasti padėjusi Skaidra Jančaitė, idėjų
bei profesionalaus teatro pajautimo kupina garbinga
viešnia iš Prancūzijos Kler.
Tik pamanykite – kažkur galaktikoje skrajoja
mūsų planeta, toje planetoje yra lopinėlis, kuris
vadinamas Lietuva, o toje Lietuvoje – miestai ir
miesteliai, kuriuose ūsais laidus kutena troleibusai.
Rodos, net nesvarbu, kur jie veža. Svarbu, kad tro
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leibusų oras prisipildęs buitinių arba dvasinių klau
simų, tylos arba šnabždesių, ateities planų kūrimo
arba šypsnį keliančių svajonių. Nuostabiausia tai,
jog skirtingas minčių sroves gali sujungti vienas iš
lauko į troleibusą užklydęs drugelis. Netikėta, spur
danti, jautri ir džiaugsmo spalvomis numarginta
gyvybė visų akis ir mintis nukreips būtent į save.
Panašus drugelis įskrido ir į mūsų žvilgsnius.
Gausus būrys jaunimo, persmelktas Vilniaus šur
mulio, atsidūrė kaimelyje, pavadintame Medžiū
nais. Nežinau, ką šis pavadinimas reiškia kitiems,
bet po šios vasaros žinau, ką jis reiškia man.
Visi susirinkome svarstydami klausimą: „O gal
grožis išgelbės pasaulį?“ Šį klausimą mums uždavė
teatro idėjų ir planų kupina moteris iš Prancūzijos,

Reportažas

vardu Kler. Kaip pasaulį išgelbės grožis, mes ban
dėme suprasti kluone vaidindami pačių pastatytus
spektaklius, dalindamiesi muzikiniais talentais bei
improvizacijomis su kaimo žmonėmis, o šie mokė
mus liaudies šokių bei paprastumo meno. Rytiniai
jogos judesiai, meditacija, sklandantys aitvarai,
kaimo žmonių „lakštingalėle“ pramintos Skaidros
Jankaitės dainos, pokalbiai, akių kontaktai.
Išliko įspūdis – lyg tas drugelis, kurio įskridimas
viską sujungia ir padeda patikėti, jog grožis tikrai
išgelbės pasaulį. Man gera, kad buvau Medžiūnų
stovykloje, kuri išgrynino mintis. Vos pamačius
kokią smulkmeną, kad ir drugelį, norisi sušukti:
„Pažvelkite – koks jis nuostabus!“
Menas – tai grožis, o grožis atsiskleidžia tuo
se žmonėse, kurie jį pastebi akimirkoje, epizode,
kituose žmonėse ar pačiame savyje. Ir kai kiekvie
nas bus palytėtas grožio, gimusio iš paprastumo ir
nuoširdumo, tuomet į troleibusą įskridęs drugelis
pažadins visų keliaujančių mintį, jog grožis ne iš
gelbės, jis nuolatos ir gelbsti pasaulį.
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Kino istorija

Urtė Rusteikaitė

Blondines gąsdinti linksmiau
Vargu ar sutikęs Alfredą Hitchcocką gatvėje su
prastum, kad tai visų laikų siaubo ir trilerių kla
sikas. Apvalainas praplikęs žmogelis, siaubingai
bijantis mažų vaikų, policininkų ir aukščio, ko
gero, sunkiai gali būti tapatinamas su kino legen
da seru Alfredu Hitchcocku, kuriam patiko vilkėti
kostiumus, filmuoti blondines ir vaidinti epizo
dinius vaidmenis paties režisuojamuose filmuose.
Apskritai Alfredas Hitchcockas vienas pirmųjų
pradėjo aukštinti režisieriaus vaidmenį kine. Jo
biografai juokauja, kad jis tai pradėjo daryti tik
todėl, kad galėtų dažniau pamatyti savo pavardę,
mat jis buvo savimyla – kiekviename savo filme
yra suvaidinęs epizodinį vaidmenį, net jei tai at
rodo neįmanoma. Pavyzdžiui, veiksmas vyksta
vandenyno viduryje, masinių scenų nėra. Ir vis
dėlto... Šalia laivo plūduriuoja nežinia iš kur at
siradusi šiukšlė iš miesto su Alfredo nuotrauka...
Iki Hitchcocko populiarumo bangos, režisierius
būdavo dažnai pamirštamas, daug svarbesniais buvo
laikomi prodiuseriai ar aktoriai. Tačiau Alfredo dėka
situacija ėmė keistis, nes žmonės į kino teatrus plūdo
vos pamatę jo pavardę. Bet apie viską nuo pradžių.
Įtampos kūrimo genijus karjerą pradėjo nebyliojo
kino eroje. Tai jį išmokė, kad geram darbui garsas
nereikalingas: „Jei filmas yra geras, dingus garsui
žiūrovai vis vien puikiai supranta, kas vyksta.“
Hitchcockas režisuodamas vadovavosi nuojauta.
Jei kas klausdavo, kur jo sėkmės paslaptis, jis daž
niausiai tiesiog pasakydavo, kad viskas, ko reikia,
yra scenarijuje, o visa kita tėra mechaninis darbas.
Pirmasis tikrai hičkokiškas filmas buvo 1927 metų
The Lodger: A Story of the London Fog. Pasirinkta
gana nuvalkiota anglų Džeko Skerdiko istorija
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buvo tiesiog meistriškai išplėtota ir Alfredas pradė
jo telkti pirmuosius savo gerbėjus. Be to, kurdamas
šį nebylųjį šedevrą, jis sutiko būsimąją žmoną, kuri
tuo metu dirbo jo asistente. Alfredas buvo labai
artimas su savo žmona Alma Reville. Ji dažnai pa
dėdavo jam rašyti scenarijus, prisidėjo prie visų jo
filmų. Vienintelė jų dukra Patricija tapo aktore ir
prodiusere, yra suvaidinusi ir keliuose tėvo filmuose.
Iki 1938 metų susižavėjimas Hitchcocku vis dar
kilo, o po filmo The Lady Vanishes jis gavo pa
siūlymą iš Davido O. Selznicko, vieno garsiausių
to meto Holivudo prodiuserių. Pasirašęs sutartį,
1939 metais Alfredas su šeima persikėlė į Ameri
ką ir pradėjo kurti Holivude. Paradoksas, tačiau
pirmasis holivudinis Hitchcocko filmas buvo
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gana britiškas – sukurtas pagal anglų rašytojos
knygą. 1940 metais sukurto filmo Rebecca veiks
mas taip pat vyksta Didžiojoje Britanijoje, o visa
filmo atmosfera persmelkta gotikos elementų. Fil
mas laimėjo Oskarą kaip geriausias metų filmas,
tačiau, kaip žinome, tokiu atveju apdovanojimas
atitenka filmo prodiuseriui. Nors Selznickui buvo
naudinga dirbti su Hitchcocku, prasidėjo nesuta
rimai. Alfredas pyko, kad Selznickas jam pernelyg
nurodinėja, jį riboja, todėl sukūrė tokią filmavimo
sistemą, pagal kurią nufilmuotų kadrų būdavo
tiesiog neįmanoma sumontuoti kitaip, nei norėjo
režisierius. Tai, žinoma, siutino Selznicką. Nesu
tarimai baigėsi tik tada, kai jie galutinai „išsisky
rė“ – prodiuseris „pardavė“ Alfredą, todėl šis įpy
kęs ėmėsi prodiusuoti pats ir įkūrė savo kompaniją
Transatlantic Pictures. Nors ji bankrutavo po dvejų
metų, visą likusį gyvenimą Hitchcockas savo fil
mus prodiusavo pats, dažnai padedamas žmonos.
Iki mirties 1980 metais seras Alfredas Hitchco
ckas sukūrė 57 ilgametražius filmus. Nė vienas iš
jų nelaimėjo Oskaro už režisūrą, tačiau iki šiol visi
kino ekspertai vadina Hitchcocką kino genijum ir
klasiku, kuris įkvėpė ir įkvepia daugelį šiuolaikinio
kino režisierių. Filmai, kuriuos tiesiog būtina pa
matyti – Strangers on a Train (Nepažįstamieji traukinyje, 1951), Dial M for Murder (Ž – tai žmogžudystė, 1954), Psycho (Psichopatas, 1960), The Birds
(Paukščiai, 1963).
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Interviu

Amarai: „Muzika tiesiog yra DAUG.
O bliuzas yra dar daugiau...“

Vieną saulėtą liepos vakarą vilniečių pamėgtame Mokytojų namų kiemelyje susitikau su dar labai jaunos,
bet jau grojusios viename didžiausių Lietuvos festivalių „Bliuzo naktys“, grupės Amarai nariais: vokalistu, gitaristu ir grupės įkūrėju Artūru Ševiakovu ir
būgnininku Linu Radžiūnu. Neseniai į grupę atėjo
bosistas Evaldas Bielinis. Su Artūru ir Linu kalbėjomės pirmiausia apie bliuzą ir tradiciškai apie grupės
istoriją, kūrybą. Kalbino Jorė Janavičiūtė.

Tradiciškai – jūsų grupės istorija.
Artūras: Susibūrėm 2007aisiais. Visus tuos metus
grojom, mokykloje nieko nesimokėm. Grojom tri
se. Vienam iš mūsų pavyko išsitaisyti pažymius, o
kitiems dviem teko pereiti į kitą mokyklą. Per daug
grojom. Bet buvo šaunu groti. Nesigailim.
Linas: Tie, kurie yra gabūs mokslams, tegu moko
si, o tie, kurie gabūs kitiems dalykams, geriau tegu
daro, tai, ką sugeba. (Man ši paprastai pasakyta mintis priminė H. Hesse’s knygą „Narcizas ir Auksaburnis“ – J. J. past.) Nereikia gailėtis dėl to, ką padarei.
Artūras: O groti toks malonumas, kad kartais
mokslai atrodo tokie beprasmiai...
Linas: Iš pradžių, kai gimė mintis sukurti grupę,
Artūras buvo vienintelis grojantis. Aš neturėjau net
būgnų lazdelių...
Artūras: Visi draugai jau grojo grupėse, koncerta
vo ir man pasidarė pavydu. Tada sugalvojau sukurti
savo grupę. Vieną kartą sėdėjome klasėje, buvome
vienuoliktokai. Aš Linui ir sakau: „Kokiu instru
mentu norėtum grot?“
Linas: Jis man klavišiniais siūlė groti. Bet mes turė
jome klasioką, kuris buvo būgnininkas. Mes su juo
nuolat baladodavom rašikliais per stalą. Aš irgi no
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rėjau lankyti būgno pamokas, bet vis neprisiruošda
vau. Tai buvo neišsipildžiusi mano svajonė. Ir pasa
kiau, kad klavišiniais negrosiu, grosiu būgnais.
Artūras: Tą pačią dieną jis nusipirko būgnų lazde
les, mes iškart suradome jam mokytoją. Taip pat
buvo ir su bosistu. Sėdi klasiokas, aš prie jo prieinu
ir sakau: „Nori groti bosu?“ Aš jį ilgai įkalbinėjau ir
galiausiai jis susigundė, nusipirko aparatūrą. Ir tada
mes visi susirinkom. Ir tai atrodė tikrai juokingai.
Paaiškėjo, kad tas klasiokas iš tiesų visiškai nenori
groti, jam tai visiškai neįdomu. Tada pradėjo groti
kitas klasiokas... Pagrojom su juo... Jis ir koncerta
vo su mumis pirmuose koncertuose, bet vėlgi... Iš
ėjo. Taip mūsų grupėje nuolatos ir keičiasi bosistai.
(Grupėje per dvejus metus pasikeitė 7 bosistai – J. J.
past.) Kažkodėl jie mums neįtinka ar nepritampa...
Ateina žmogus, gerai groja, vaikšto į repeticijas, bet
po to vis tiek atsipalaiduoja... Mes repetuojame kie
kvieną dieną, manau, žmogus gali rasti repeticijai
dvi valandas per dieną, bet neranda... Ir pagaliau
mes radome Evaldą, kuris nelabai turi ką veikti, tai
tiesiog groja. Jis dar mokosi vienuoliktoje klasėje,
tad gali skirti daugiau laiko. Aš galvoju, kad jis dar
gros ir gros. Bet gal ir vėl pakeisim... (juokiasi) Sun
ku su tais bosistais, jie kažkie išskirtiniai.
Jūs pergrojate nemažai dainų. Kodėl?
Artūras: Ne tik todėl, kad mūsų pačių programa
gana nedidelė...
Linas: ... Bet ir todėl, kad norim padėti žmonėms
išgirsti geros muzikos, kurią yra girdėję ne visi.
Artūras: Tie bliuzai, kuriuos grojam, yra labai geri,
gaila, kad nelabai žinomi. Tiesiog reikia juos groti.
Linas: Mūsų pergrojamos dainos parodo, ko mes
siekiam.

Interviu

Artūras: Nėra nė vieno garsaus bliuzo muzikan
to, net tarp tokių kaip Ericas Claptonas, Johnas
Scofieldas, kuris negrotų koverių. Dažniausiai ir jų
repertuaro dalį sudaro koveriai. Tikrai bent pusę
E. Claptono koncerto dažniausiai sudaro koveriai.
Tai yra labai gera muzika. Ir ją reikia groti. Yra gru
pių, kurios koverius groja be jokios improvizacijos,
gitaristų solo partijos būna visiškai vienodos. Mes
taip nedarom, visada atliekam savaip. Nepalyginsi
originalo ir mūsų versijos. Žmonės dažnai klausia,
ar tai mūsų kūryba, tad mes kartais sakom, kad
mūsų. (Juokiasi) Mes patys dainų angliškai nera
šom, tik lietuviškai. Lietuvių atlikėjų dainų mes
irgi dažniausiai negrojam. Tik per Bliuzo naktis
mes grojom Seno Kuino Valtį, nes jie paprašė mūsų
sugroti festivalyje tą dainą. Visi labai gerai priėmė.
Bet aš nedainavau, tiksliau, nekalbėjau tos dainos,
nes ją reikia kalbėti, tad tai padarė mūsų bosistas.
Jis labai gerai tai padarė, jo balsas žemesnis.
Iki Bliuzo naktų buvo likusios gal trys dienos. Tada
turėjome koncertą Artistuose su Arklio Galia. Mes
žinojome, kad būsime lietuviško bliuzo scenoje ir
negalime groti jokių užsienietiškų koverių, o mes
pripratę juos groti. Ką daryt? (Šypsosi) Tad paskam
binom Viliui iš Seno Kuino ir jis mums padovano
jo keletą dainų, išskyrus Valtį, dar pasakė, kad jei
sugrosim Valtį, visi Varniai bus mūsų. Na, visiškai
taip nebuvo, bet mus priėmė gerai. Palaikymas
buvo didesnis nei per GaDi festivalį.

Jūs patys grojate festivaliuose. O kokius lietuviškus
festivalius labiausiai rekomenduotumėte?
Artūras: Na, festivaliai gana skirtingi. Tai dažniau
siai priklauso nuo publikos. GaDi yra studentų,
hipių festivalis. Baltijos Garsas profesionalesnis,
Bliuzo naktys dar profesionalesnis.
Linas: Bet jis yra labiau išreklamuotas, skirtas di
desnei auditorijai.
Artūras: Daug žmonių, net nesidominčių, neklau
sančių bliuzo, važiuoja į jį. Gerai, kad jie turi kur
pasiklausyti bliuzo. Bet šiaip mes nėkart nebuvom
festivalyje, jei patys jame negrojome. Man lietuviš
ki festivaliai nepatinka tuo, jog kviečia antrarūšes,
trečiarūšes amerikiečių ar kitų šalių grupes, nors
mes Lietuvoje turim savų gerų grupių.
Linas: Galėtų labiau reklamuoti lietuvių grupes.
Artūras: Per Bliuzo naktis grojo 20 grupių, tik 5 iš
jų lietuvių...
Linas: ... Nors festivalis vyksta Lietuvoje...
Artūras: Šiemet Bliuzo naktyse buvo labai išrekla
muota grupė The Blues Caravan, nors, švelniai tariant,
tikrai nebuvo to verta. Toks supopsėjęs bliuzas.
Ar, jūsų nuomone, bliuzas Lietuvoje dabar yra apmiręs?
Artūras: Bliuzas Lietuvoje yra miręs. Manau, iš lie
tuvių grupių geriausia yra Kontrabanda. Nors yra
dar keletas grupių. Pavyzdžiui, Senas Kuinas, bet
jis ir yra senas.
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Linas: Bliuzas Lietuvoje neturi paklausos. Daug
muzikantų, kurie galėtų groti gerą bliuzą, gyvena
iš muzikos, o iš bliuzo daug neuždirbsi.
Artūras: Visi senieji Lietuvos bliuzmenai gyve
na iš grojimo vestuvėse. Tai ir yra liūdniausia.
Lietuvoje niekam nereikia bliuzo. Nors tai viena
seniausių muzikos rūšių ir iš jo kilo beveik visi
šiuolaikinės muzikos žanrai. Bliuzas šiais laikais
yra supopsėjęs.
Linas: Dabar bliuzas yra skirtas pasilinksminimui.
O anksčiau...
Artūras: Tai ir yra baisu, visa muzika yra pasilinks
minimui. Žmonės nebemoka klausyti. Groji lėtą
dainą, o visi geria alų ir šnekasi, jiems neįdomu.
Tai yra blogai. Niekas nei į žodžius, nei į gitaros
solo neįsiklauso, nesistengia išgirsti, kokį jausmą
perteikia daina.
Tai kodėl jūs vis dėlto pasirinkote bliuzą?
Linas: Aš pasirinkau, nes Artūras norėjo groti bliu
zą. (Juokiasi) Jeigu sutikau groti, turėjau groti, ką
jis nori. Bet man visai patinka. (Šypsosi)
Artūras: Aš juos įvėliau į bliuzą. Lietuvoje roko
grupių daug. Jos ir paklausesnės nei mes. Mes iš
sirinkom tokią visiškai nepopuliarią muziką. Nėra
jaunimo, kuris grotų bliuzą. Kažkada Kiauras Kibiras grojo bliuzą, bet vėliau pakeitė repertuarą ir
dabar groja labiau roką. Tai va, bandysim ne tik
populiarinti bliuzą, bet ir patys tobulėti jame.
Linas: Mes nesigailim, kad grojam bliuzą.
Bet jūsų publika yra brandesni žmonės? Tie, kurie
dar gali įsiklausyti į lėtą solo...
Artūras: Iš dalies tiesa... Bet dauguma brandesnių
žmonių apie tokius jaunučius kaip mes net nežino.
Ir tie labiausiai subrendę žmonės į koncertus nela
bai vaikšto. Daugiausia vyresnio amžiaus žmonių
pritraukėme per Gatvės muzikos dieną. Tie žmo
nės stebėjosi, kas čia mes tokie, ar mes iš Lietuvos,
buvo labai nustebę. Bet atsižvelgiant į mūsų amžių,
dauguma mūsų gerbėjų yra jaunimas, ir jiems ti
krai patinka tai, ką mes darom.
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„Red Hot Chilli Peppers“ gitaristas Johnas Frusciante
yra pasakęs: „Music is the face of God.“ („Muzika yra
Dievo veidas“) O kas jums yra muzika?
Artūras: Frusciante sako, kad muzika jam yra vis
kas. O aš manau, kad be muzikos žmonija negalėtų
egzistuot. (Juokiasi) Na, muzika tiesiog yra DAUG.
O bliuzas yra dar daugiau. Bliuzas yra labai svarbu.
Linas: ... „Face of God“.
O jūs nesijaučiate per daug apsiriboję grodami tik
bliuzą? Dabar dauguma atlikėjų neapsiriboja prierašu rock ar blues prie savo pavadinimo...
Artūras: Matai, tie muzikantai, kurie maišo daug
stilių, iš tikrųjų nė vieno iš jų gerai groti nemoka.
Bliuzas iš tiesų yra labai plati sritis... O kaip jau
sakiau, visa šiuolaikinė muzika prasidėjo nuo bliu
zo... Džiazas, rokenrolas, Elvis Presley, bitlai... net
gi regis. Regyje gitaros solo partija, kaip ir bliuze,
gali kažką žmonėms pasakyt. Taigi, viskas, ko mes
dabar klausom, kilo iš bliuzo. Todėl mes ir grojam
bliuzą. (Šypsosi)
Iš tiesų, mes nesijaučiame labai apsiriboję vien
bliuzu. Dabar turime tokią mintį, kad mūsų nau
jame repertuare bus latino partijų. Bet mes nekeisi
me stiliaus, tai bus tik kito muzikos stiliaus įmaišy
mas į bliuzą. Galiu duoti pavyzdį – Carlos Santana
groja tą patį bliuzą, bet jo muzikoje gausu latino
elementų. Mes bandysime daryti kažką tarp stan
dartinio bliuzo ir kažko panašaus į Carlos Santana.
Tada tikimės išgauti Amarų bliuzą. (Juokiasi) Bet
žiūrėsim, kaip seksis, nes kol kas tai – tik kalbos.
Gal galite papasakoti apie savo kūrybos procesą...
Artūras: Aš dažnai grįžtu iš kokio nors gero koncer
to pilnas įkvėpimo ir tada kuriu dainas. Dažniausiai
tą patį vakarą sukuriu žodžius ir atsirenku akordus.
Jei to nepadarau tą patį vakarą, dažniausiai nepada
rau išvis. Vieną kartą žiūrėjau televizijos serialą Vedęs
ir turi vaikų ir per 15 minučių parašiau dainą Vienišas. Ir dabar visi labai mėgsta tą dainą. (Šypsosi)
Linas: Ta daina skirta Kęstui.
Artūras: Kęstas yra didelis Amarų ir Seno Kuino
gerbėjas. Būna kiekviename mūsų koncerte. Be
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veik visos dainos yra parašytos labai greitai, paga
vus įkvėpimui, išskyrus dvi, kurias aš rašiau visą
naktį prisigėręs energinio gėrimo, – tai Miško keliai ir Pakeisim laiką. Tada buvo labai sunku, nes
turėjau labai daug noro kažką parašyti, bet baigėsi
mintys, panašiai kaip dabar. (Šypsosi)
Nepaklausiau apie jūsų grupės pavadinimo atsiradimą. Taigi?
Linas: Iš pradžių tai buvo keiksmažodis... (Šypsosi)
Artūras: Kiekvienas grupės narys buvo „amaras“,
mes tarpusavy taip prasivardžiavom. Vėliau sugal
vojom ant būgnų užklijuoti užrašą: „Amarai“. Tada
atėjo Vilius, tas pats iš Seno Kuino, mūsų paklau
syti ir pamatęs užrašą pasakė, kad tai labai geras
lietuviškas trumpas pavadinimas. Tada mes labai
daug negalvoję ir pasilikom tą pavadinimą. Per
pirmą koncertą su tuo pačiu Senu Kuinu Baltuose
drambliuose Vilius mus pristatė: Amarai. Taip mes
ir likom... Ir mums patinka šitas pavadinimas.
Linas: Bet žmonės, išgirdę mūsų pavadinimą, gal
voja: „Ai, čia kažkokie...“
Artūras: Mūsų buvęs bosistas Tomas pirmą kartą
per GaDi išgirdęs, kad groja Amarai, atėjo paklausyt,
kas čia tokie, ir labai nustebo. Po to netrukus atėjo
groti su mumis, nes kaip tik neturėjome bosisto.
Mūsų juokingas pavadinimas, bet mes grojam rim
tai, nedarom jokių šou. Dabar labai daug muzi
kantų daro šou... Mes bandom žmones pritraukti
savo muzika. Niekada prieš koncertą negalvojam,
kaip apsirengsim ir ką kvailo iškrėsim.
Linas: Mes esam ne teatras, o muzika.
Artūras: Linai... nesitikėjau iš tavęs tokios minties
išgirst... (Juokiasi) Žinoma, yra ir tikrai gerų grupių,
kurių muzika ir šou yra neatsiejami dalykai, pavyz
džiui, Suicide DJs. Bet mes esam Amarai. Ir mes gro
jam tik bliuzą. Bet mes dar nesame bliuzistai, nes
mes dar esame labai jauni. (Šypsosi) Bliuzą pradėjo
groti amerikiečių valkatos. Jie dainavo tai, ką mato,
tai, ką jaučia, ir kaip jiems dabar blogai arba gerai.
Mes per gerai gyvename, kad būtumėm bliuzmenai.
Mums reikia tragedijų. Tada būtų tikras bliuzas. Ra
šai ne tai, kas šauna į galvą, o apie tai, ką išgyvenai.

Artūrai, aš žinau, kad tu turi tatuiruotę su užrašu:
„Amarai“, gal gali parodyti ir apie ją papasakoti?..
Artūras: (Juokiasi) Iš tikrųjų, aš nenorėjau, kad
užašas taip ryškiai matytųsi ant tos tatuiruotės. Joje
yra pavaizduota mano pirmoji gitara, nuo kurios
prasidėjo visa Amarų karjera, ir mano pirmoji gru
pė. Tikrai nebūčiau užsirašęs jos pavadinimo, jei
nebūčiau taip sunkiai vargęs, tiek nervų sugadinęs,
kad ją suburčiau ir kad ji vis dar egzistuotų.
Linas: Jis sako tiesą dėl to vargo ir nervų. Juk aš prieš
susikuriant grupei nežinojau nei ką groti, nei kaip.
Tad kai grodavom ir nepavykdavo, Artūras visas
išrausdavo ir sakydavo: „Einu iš čia. Kai išmoksit,
grįšiu.“ Ir mes likdavom dviese su bosistu...
Artūras: Visada piktas būdavau. Pradžia buvo la
bai sunki... Visada reikėdavo ieškoti Linukui mo
kytojo, Linukui lazdelių...
Linas: Nesąmonė.
Artūras: Juos reikėjo mokyti visiškai visko... Kai
išmoko groti, buvo lengviau...
Na, papasakokit apie ateities planus...
Linas: Mes neturime ateities planų. Mes gyvenam
šia diena. (Šypsosi)
Artūras: Su Linuku tikrai kartu grosime, bet kiek
bosistų pasikeis mes dar nežinome. (Juokiasi)
Ačiū pokalbį.
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Džiaugiamės, kad šis numeris pateko jums į
rankas ir kviečiame įsilieti į mūsų bendruomenę:
siųskite mums savo rašinius, piešinius, nuotraukas.
Siūlykite temas, klauskite ir komentuokite
straipsnius. Mūsų adresas www.pasvaiste.lt,
el. paštas pasvaiste09@gmail.com.
Kurkime Pašvaistę kartu!

Skelbiame įdomiausios nuotraukos
ar piešinio konkursą tema Vasaros
akimirka.

Armo Rudaičio, Kristinos
Vrubliauskaitės ir Jorės Janavičiūtės
nuotraukos
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