Pašvaistė
Kultūros gyvenimo žurnalas jaunimui

Andrius Konickis apie menininko laisvę
Regimanto Tamošaičio laiškas jaunam literatui
Vilius Bartninkas apie laisvą valią
Silvestras Polinauskas apie nuomonių įvairovę

2010 / 1

Ričardas Šileika. Vasario skiemenys, 2010

Turinys

Andrius Konickis. Tamsieji menininko laisvės aspektai

1

Regimantas Tamošaitis. Tarsi laiškas jaunam literatui

4

Pretekstas susipažinti. Pokalbis su Vainium Baku

7

Benediktas Januševičius. Recenzija

9

Benediktas Januševičius. Pasisėdėjimas su Vytauto Stankaus Vaikščiojimu...

10

Vytautas Stankus. Eilėraščiai

12

Elzė Kmitaitė. Proza

13

Grytė Kuliešiūtė. Eilėraščiai

16

Jerome David Salinger. Vienas vaikis Prancūzijoje

17

Vilius Bartninkas. Apie laisvą valią

21

Silvestras Polinauskas. Piliečiai, prašome žengti į šviesų rytojų/rojų!

24

Giedrė Kriaučionytė. Nacionalinis (be) dramos (be) teatras

26

Marija Kavtaradzė, Kasparas Vidūnas. Keturi šimtai smūgių, arba Nematomas berniukas

28

Mandalos – lyg Visatos muzikos spalvos. Pokalbis su Angele Joneliene

30

Armas Rudaitis. Lietuva ir aš

32

Rugilė Kazlauskaitė. Apie žmones su nepadžiūvusia ranka

34

Esė

Andrius Konickis

Tamsieji menininko laisvės aspektai
Žodis jauniems menininkams

Tikriausiai nereikia nė įrodynėti, kad laisvė yra
būtina meninės kūrybos sąlyga. Prisiminkime, pavyzdžiui, vieną kitą taiklų pačių kūrėjų pasisakymą
šia tema. „Lakštingala negali suokti narve“, – gražiai poetiškai akcentuoja problemos esmę rašytojas
Thomas Fulleris. „Laisvė dvigubina žmogaus drąsą ir galias“, – teigia prancūzų karvedys Charles‘is
François Dumouriez, matyt, turėdamas galvoje
jam artimiausią žmogaus veiklos sritį – karybą;
bet juk tai puikiausiai tinka ir meninei, kūrybinei
žmogaus veiklai. „Kūryba neatskiriama nuo laisvės. Tik laisvasis kuria“1, – reziumuoja ar tiesiog
deklaruoja filosofas Nikolajus Berdiajevas, beje,
paskyręs šioms problemoms aptarti du specialius
veikalus – Laivės filosofija (1911) ir Kūrybos prasmė
(1916). Galėtume tad lakoniškai konstatuoti: nėra
laisvės – nėra ir meno.

Tačiau ar nėra taip pat aišku, – nors apie tai kalbama kur kas rečiau, – kad menininko laisvė, tegul
ir būtina, bet nepakankama meno sąlyga? Juk išties
gana dažnas reiškinys: laisvė yra, o meno nėra...
Šią gana liūdną situaciją įvairiausiomis aplinkybėmis lemia daugybė įvairiausių priežasčių; visų
neaptarsime, o ir neprisiminsime, tad sutelkime
dėmesį pirmiausia ties viena – man ji atrodo svarbiausia, be to, savo ruožtu nuolat sukelia ir kitas
meno nesėkmės priežastis.
Dažnai (pernelyg dažnai!) tenka girdėti, kad
meno esmė yra saviraiška; arba, kitaip tariant, kad
menininko užduotis, jo veiklos tikslas yra išreikšti
save. Pamąstykime. Nėra jokios abejonės, kad kurdamas menininkas išreiškia save – ne kaimyną, ne
tetą ir ne ministrą pirmininką. Suabejoti dėrėtų
tiktai dėl to, ar ši saviraiška yra menininko paskir-
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tis, vienintelis ar bent jau svarbiausias jo veiklos
tikslas. Juk lygiai taip pat (na, tegul ne „taip pat“,
o kitaip, kiekvienas savaip) save – o ne ką nors
kitą – išreiškia bet kuris ką nors veikiantis žmogus:
vairuojantis automobilį, statantis namą, kepantis
pyragą ar vadovaujantis ministrų kabinetui. Ar kas
nors manytų, kad jiems labiausiai rūpi saviraiška?
Anaiptol, kone priešingai: mes tikimės pirmiausia
gana konkrečių, „apčiuopiamų“ vairuotojo ar statybininko, kepėjo ir ministro pirmininko veiklos
rezultatų, produktų – nors ir netrukdome jiems
šitaip išreikšti save ir netgi žavimės, įžvelgdami jų
atliktuose darbuose savitą asmenybės išraišką. Tad
gal panašiai yra ir mene (klausiu, pabrėždamas, kad
aiškiai suvokiu specifinį meno ir kitų veiklos rūšių skirtumą)? Gal meno esmė yra geras (įdomus,
gražus, prasmingas, vertingas etc.) meno kūrinys?
Matyt, tikrieji menininkai visada taip ir manė,
todėl dabar turime didžiulę meno kūrinių (o ne
šiaip išraiškų) kolekciją – nuo Iliados ir Odisėjos iki
Džokondos, Traviatos, Mąstytojo ar kad ir – arčiau
mūsų – Karalių pasakos ar Niekas nenorėjo mirti.
Šie kūriniai gyvena jau savo, daugeliu atžvilgiu
nepriklausomą gyvenimą, bet kiekviename jų mes
matome puikiausiai atsiskleidusią nepakartojamą
autoriaus asmenybę ir niekuomet nesupainiosime
Homero su Leonardo ar Rodino su Čiurlioniu.
O tie menininkai, kuriems per du tris civilizacijos
(taigi ir meno egzistavimo) tūkstantmečius rūpėjo pirmiausia išreikšti save, seniausiai nugrimzdo
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užmarštin, ir vargu ar šiandien, kad ir kaip stengtumės, galėtume juos vieną nuo kito atskirti, nes
išreiškė jie maždaug tą pat, t. y. beveik nieko...
Beje, nėra jokio pagrindo užginčyti menininko
ar bet kurio kito žmogaus laisvės (gal net pasitelkus
juridinę terminiją – „teisė“) išreikšti save. Tačiau
kyla ir kitokia mintis: jeigu išties nepakenčiamai
knieti išreikšti save, kodėl būtinai reikia griebtis
meno? Juk menas – bent jau tradiciškai taip įprasta
manyti – gana sudėtinga žmogaus veikla; ogi yra
paprastesnių. Tai ypač aktualu tokiems „menininkams“, apie kuriuos Arvydas Šliogeris kartą yra
pasakęs: „Ką tu, vaikeli, nori išreikšti – juk tavy
nieko nėra...“ Žinoma, tokiu atveju nepatartina ir
vairuoti automobilio, statyti namų, kepti pyragų
ar vadovauti vyriausybei, nes tai gali sukelti nereikalingų rūpesčių – ir net rimtų pavojų! – kitiems
žmonėms. Gal reikia tiesiog prisipažinti: „esu
neišmanėlis“ arba „esu silpnaprotis“, „apgavikas“,
„niekdirbys“. O juk daugelio „menininkų“ darbai
(„kūriniai“?) būtent tai ir išreiškia.
Kita vertus, nenumaldomas troškimas išreikšti save yra tiesiog sutrikusios psichinės sveikatos,
o mažų mažiausiai – nekuklumo ženklas. Vėlgi,
nekvestionuodami kiekvieno žmogaus saviraiškos
laisvės (ar teisės), paprasčiausiai paklauskime: kodėl visą šią aibę saviraiškų reikia primygtinai piršti
leidykloms, parodoms, televizijai (nekalbant jau
apie jų pardavimą už, švelniai tariant, nemažus
pinigus)? Ar nepakaktų, kad su jomis susipažintų
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„savireiškėjų“ tetos bei anūkai? Juk saviraiška savaime gali būti įdomi nebent labai artimiems giminaičiams arba psichoanalitikui. Meno recipientams reikalingi meno kūriniai – tad gerbkime ir jų
teisę (ar laisvę), nematant padoraus meno kūrinio,
abejingai nusisukti nuo įkyriai save išreiškiančio
„menininko“, kaip kad nusisukame gatvėje nuo
nieko nekuriančio, o vien save išreiškiančio beždžioniškai apsirengusio franto ar juo labiau bjauraus girtuoklio.
Šitaip samprotaujant galbūt pamažu galima
nuvokti, kad – be menininko saviraiškos – menui turėtų būti būdinga kažkas daugiau. Kas gi?
Nesileisdamas į meno sąvokos turinio aptarimą,
priminčiau tik, kad žodis menas yra giminingas
graikiškam τέχνη , kuris gali būti verčiamas ir kaip
amatas, o čia jau girdėti aliuzija į tam tikrą kūrinio atlikimo meistriškumą. Beje, tradiciškai buvo
manoma, kad menas reikalauja dar didesnio nei
amatas meistriškumo – juk ne veltui apie geriausius amatininkų darbo pavyzdžius sakoma: „Tai
tiesiog menas!“ Atrodo, kad nūnai šis meno aspektas, deja, baigiamas pamiršti, bent jau – pagal kai
kurių postmodernistinio meno šakų apibrėžimą –
tampa visiškai nereikšmingas. Pavyzdžiui, vadinamajame konceptualiajame mene „vadovaujamasi
įsitikinimu, kad meno esmė glūdi sąvokose, idėjose
arba konceptuose... daiktinė kūrinio forma tampa
nebeaktuali...“2 Tai suteikia menininkui išties pasakišką laisvę, nes leidžia išvengti bet kokio darbo.
Pamatę parodoje įrėmintą tuščią drobę su kažkokia neaiškia, galbūt atsitiktine, dėme, tikriausiai
pasijuntame nejaukiai. Tačiau perskaitę „kūrinio“
pavadinimą, tarkime – Amžinybė (ar Begalybė, ar
dar ką nors panašaus), turėtume pripažinti konceptualiojo meno šedevrą: puiki idėja suteikia žiūrovo
fantazijai tiesiog beribės erdvės.
Vienas tapytojas man labai nuoširdžiai (dabar
šiek tiek abejoju, ar tikrai nuoširdžiai) prisipažino,
kad jis „nenori tapyti kaip anie“ (t. y. kiti tapytojai) ir smagiai produkavo savo plokščias spalvotas
figūras, labai panašias į tas, kurias įpratome matyti pradinių mokyklos klasių piešimo sąsiuviniuo-

se. Gerbiu jo meninio stiliaus pasirinkimo laisvę,
tačiau manyčiau, kad geriau jis būtų pasakęs, jog
„nesugeba kaip anie“.
Objektyvi postmodernistinė kultūros ir ekonomikos suartėjimo tendencija lemia šiandien gana
įdomų reiškinį meno srityje: tradicinis menininkų
troškimas išreikšti save virsta dar karštesniu siekiu
parduoti save. Savotiško katalizatoriaus vaidmenį atlieka ką tik minėta laisvė nieko neveikti arba, kiek
švelniau pasakius, nesivarginti triūsiant prie bent
kiek sudėtingesnio meno kūrinio, nes perkanti publika nėra itin išranki, ir parduoti galima beveik bet
ką, kokią nors banalybę net greičiau ir brangiau nei
subtilų meno kūrinį. Menininko laisvė tampa prekiautojo laisve, bet juk tai – ne tapatūs dalykai. Prekybos laisvė savaime yra geras ir naudingas reiškinys,
tačiau prekybą su menu supainiojusiam menininkui – jeigu jis vis dar laiko save menininku – dera
priminti gražią Charles’io Baudelaire’o mintį, kad
yra daug laisvės rūšių: „Esama Genijaus Laivės ir
esama nepaprastai siauros plevėsų laisvės.“ Pastaroji
ir šiaip jau yra veikiau laisvės iliuzija, o į prekybos
pinkles patekęs ja smaginęsis menininkas netenka ir
jos: jis paprasčiausiai ima vergauti – keliaklupsčiauti
prieš jį liaupsinančią minią ir pinigus jam mokančius
pramogų verslo kunigaikščius. Reikia pavyzdžių? Įsijunkime televizorių – rasime itin išraiškingų...
Tačiau dabar gal dar sykį sugrįžkime prie
N. Berdiajevo laisvės ir kūrybos dialektikos. „Kūrybos aktas, – pastebi filosofas, – visuomet yra
išlaisvinimas...“3 Atkreipkime dėmesį: ne tik laisvė
yra būtina kūrybos sąlyga, bet ir pati kūryba yra
žingsnis išlaisvinimo link. Didieji menininkai tai
žino – laisvė ir kūryba jų gyvenime ir mene harmoningai dera bei viena kitą sąlygoja. O pradedantiesiems – ar nederėtų, užuot svaiginusis ne itin
suvokta laisve, ryžtis pirmiausia padaryti vieną kitą
tikrą kūrybinę pastangą?
1

2

3

Н. Бердяев. Философия свободы. Смысл творчества. –
Правда, Москва, 1989, с. 368.
Dailės žodynas. – Vilniaus dailės akademijos leidykla,
1999, p. 212.
Н. Бердяев. Op. cit., p. 255.

3

Esė

Regimantas Tamošaitis

Tarsi laiškas jaunam literatui
Gal tai ir ne laiškas, toks dar vienas bandymas
išsiaiškinti – o ką visa tai reiškia? Ką aš čia darau?
Toliau – šiek tiek spontaniškų ir padrikų minčių
apie rašymą, rašančiuosius ir kaip visa tai atsitinka.
Tegul lieka šie žodžiai neredaguoti, nes kai viskas
pasidaro aišku ir taisyklinga, kyla įtarimas, kad visa
tai – tik dar vienas dvasios mėginimas apsigauti.
Visada malonu sulaukti pakilių minčių apie
kūrybą, nesvarbu – ar tai skirta tavo, ar kitų žmonių tekstams. Literatūra suartina. Ir tai yra mus palaikantis pasaulis, bendraminčių bendrija.
Taigi knygos tam ir rašomos, kad burtų žmones.
Kūryba buria kūrybingų žmonių bendruomenę.
Rašymas suriša. Jis kyla iš poreikio kažką pasakyti
apie save, apie savo gyvenimą, kažkuo pasidalinti,
kas tau pačiam yra svarbu. Būtina kūrybos sąlyga – pagarba kitam žmogui, potencialiam adresatui, skaitytojui, apie kurį rašydamas dar nieko
nenutuoki. Vienas mano draugas yra pasakęs, kad
be meilės žmonėms nėra ir literatūros, nėra tikros
kūrybos. Nusiskundė, kad pats žmonių mylėti negalįs, todėl nesąs geras rašytojas. Na, bent jau buvo
sąžiningas sau pačiam. Blogiausi yra rašytojai apsimetėliai. Daug rašantys, bet nieko nejaučiantys.
Be pagarbos žmonėms ir pasauliui rašymas
yra tik rašančiojo saviraiška, kuri įdomi tik jam
pačiam. Kad ir kokios būtų mums svarbios mūsų
pačių mintys, vaizdiniai, jutimai – pasaulio tikrai
nenustebinsi. Pasaulis išgirsta ir atsigręžia tik į tokį
autorių, kurio tekste pajaučia minties gelmę, jausmo jėgą ir pirmiausia asmenybės tikrumą. Žmogus, linkęs nematyti savo paties problemų, rašyti
negali. Arba jeigu jau rašo, tai lyg bėgdamas nuo
savęs.
4

Kūrybai reikia ir gyvenimo patirties. Jūs dar
esate pakeliui į gyvenimą, jūs dar tik atrandate
save ir išorinio pasaulio svetimumą. Jūsų gražiai
parašyta esė yra nuoširdi, tai kaip kokia filosofinė
individo vienišumo parabolė (bandymas susivokti
gyvenimo kelionėje, tame troleibuse, ir išsaugoti
savo individualybę, neištirpti, nesusilieti žmonių
masėje). Tačiau tas tekstas reikšmingas tik jums
pačiam – kaip pirmas savižinos žingsnis, kaip nedrąsus savimonės aktas. Kitam žmogui šis tekstas
bus pernelyg abstraktus, uždarytas subjektyvumo
kiaute, iš kurio pasakotojui visi kiti žmonės atrodo kaip amorfiška žmogienos masė, lyg ir neturinti
teisės gyventi.
Toks pasaulio suvokimas ir toks rašymas yra
natūrali žmogaus brendimo etapo išraiška – aš pats
jaunystėje esu prirašęs aibes improvizacijų, kurioms būdinga jaunatviška savigaila, savo minčių
sureikšminimas ir paslėptos arogancijos dozė. Rašydavau apie save ir sau, galvodamas, kad ir kitiems
labai patiksiu, kad kiti turi būti tokie kaip mano
tėvai – džiaugtis bet kuo, ką tik padarau. Tai, žinoma, buvo vaikiška. Kaip jau sakiau, rašymas yra
bendravimo būdas, o vertingas yra tik toks bendravimas, kurio dalyviai turi ką pasakyti vienas kitam
ir gerbia vienas kitą. Aš dažnai bendrauju ir su savo
katinu, bet jam tekstų nerašau. Katinas nepaskatina kūrybinių impulsų, kūrybą paskatina poreikis
būti su žmonėmis. Kūryba yra žmogiškumas.
Iš tikrųjų rašydami tekstą jį kuriame ne mes
patys vieni, čia dalyvauja kažkas daugiau. Kai rašau, mano tekstą generuoja ne tik mano jausmo
ir minties energija, bet ir kalboje slypinčios galios,
prasmės sistemos (kas nejaučia kalbos magijos, to
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tekstai bus absoliučiai negyvi). Taip pat mano rašymo procese dalyvauja adresatas, – potencialus,
įsivaizduojamas skaitytojas. Taigi mano tekstus,
patys to nežinodami, su manimi rašė daug žmonių.
Jie man labai padėjo...
Beje, gyvas kūrinys yra ne šiaip sau kokios
idėjos apmąstymas, metaforiškas samprotavimas,
jo branduolys turi būti realus gyvenimo įvykis (ar
to įvykio atspindys mūsų sąmonėje). Panašiai formuojasi snaigės, perlai – apie kokią nors kietą dulkę. Juk ir visas mūsų gyvenimas yra įvykis, atsitikimas. Todėl be įvykio elemento tekstas bus negyvas,
abstraktus, tuščias, nors ir sudėtume į jį visas gražiausias savo svajones ir aukščiausias mintis. Net ir
eilėraštis yra įvykis, dvasios nuotykis, egzistencinio
įvykio atspindys.
Rašyti ir nerašyti yra vienodai nesvarbu. Kaip ir
gyventi. Galvojame, kad mes kažką renkamės, bet
juk savo gyvenimą pasirinkome ne mes patys. Ar
ne taip? Tokia mintis moko kuklumo.
Kūryba dar yra kaip gyvybės degimas. Jeigu
nėra degimo, nėra šilumos, prasideda judėjimas į
mirtį. Tai irgi natūralus procesas. O mirtis – tai
solipsizmas, tai tobula vienatvė, pats aukščiausias
puikybės bokštas.
Kūryba yra puikybės įveikimas. Man pati atgrasiausia puikybės apraiška: kai žmogus drįsta
save vadinti poetu, menininku ar net filosofu. Tokių dalykų pasaulyje nebūna, tai tik idealumo projekcijos, tai tik idealiųjų siekių įvardijimai. Todėl
poetą poetu pavadinti gali tik kitas – jo atžvilgiu
transcendentinis subjektas, bet ne jis pats.
Kai aš ką nors išgirstu pavadinant save poetu,
mane apima pasibjaurėjimo jausmas. Nepaisant to,
aš galiu nurodyti žmonių, kuriuos laikau ir poetais,
ir filosofais.
Apmaudu, kad aš pats gerai nežinau, kas aš toks.
Aš esu tiesiog knygų žmogus – kaip tik taip neseniai
prisistačiau viename literatūrinime renginyje, kuriame buvau mygiamas pasakyti savo titulus.
Puikybę geriausia neutralizuoti stipriu priešnuodžiu – ironijos doze. Ironija apverčia reikšmes,

bet jų nesunaikina. Ironija nustato teisingą santykį
su pasauliu ir su savimi. Todėl ką nors parašę negalvokime, kad esame genijai, nes tai apsėstos dvasios
požymis.
Geriau sveikai pagalvokime: ar kas nors mūsų
prašė rašyti? O kas tada mus stūmė? Noras pasirodyti, ar noras parodyti? Kūryba moko kuklumo,
per kūrybą žmogus tampa žmogumi, pakeičia, perrašo savo „pirminę nuodėmę“.
Menininko ir kūrėjo sąvokoje yra kažkas nuodėmingo, o kartu tai – pats žmogiškiausias pašaukimas. Gyvenimo pradžioje svarbu sukurti save ir
primesti save pasauliui – tai yra sveika, – o antroje
gyvenimo pusėje atsiranda natūralus poreikis tapti
nepastebimam ir išpirkti savo puikybės kaltę.
Paradoksalu, kad kūryba ir prasideda kaip tik
iš puikybės, iš noro parodyti pasauliui save. Tačiau
kurdami mes išaugame iš savęs, išmokstame aukotis kitam matydami kitą, todėl kūryba yra dvasinio
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augimo procesas, o visas menas iš esmės atspindi
vieną temą – žmogaus pasikeitimus, jo gyvenimo
iniciacines pakopas.
Tikro kūrėjo kūrinyje turi byloti kalba, o ne jis
pats. Kūrėjas turi ištirpti kalboje, tada tekste įsikūnija asmenybė. Kalba nėra priemonė, kalba yra
esmė ir tikslas. Pirmiausia yra žodis, o tik paskui
žmogus.
Reikia mokytis iš tikrų kūrinių. Tikro filologinio jausmo patikrinimas yra Žemaitė. Kas neperžengė šio slenksčio, tas yra iki literatūros. Bet
Žemaitės tekstui suvokti reikia ne tik filologinės,
bet ir gyvenimo patirties.
Taigi ką aš suvokiau apie kūrybinį rašymą iš
esmės?
Kiekvieno kūrėjo kelias yra individualus, žmogus pats turi jį atrasti. O atrasti tą kelią padeda gerų
knygų skaitymas ir pasaulio stebėjimas. Menininkas yra tas, kuris sugeba matyti. Visi turi akis, bet
ne visiems duotas matymas – tai beveik Evangelijų
misterija.

Kiekvienas rašantysis turi skirtingą psichologinę prigimtį ir savivoką. Vieni su nuostaba atranda
pasaulį ir stengiasi jame įsikurti, kiti jaučiasi patys
esą reikšmingesni už visą pasaulį, gyvena gilindamiesi į savo esmę. Judėjimas abiem keliais – jeigu
jis yra tikras – veda į vieną tikslą, į vieną tikrovę
(nes gyvenimas tikrai yra vienas, kaip ir žmogaus
„aš“, jo savastis, asmuo). Tačiau skiriasi stilius ir
būdas: vienas juda objektyvumo, kitas – subjektyvumo trajektorijomis. Yra realizmo (objektyvaus
vaizdavimo), yra ir modernizmo (saviraiškos) paradigmos – jos tik papildo ir išryškina viena kitą.
Ypač svarbu, kaip jau sakyta, – kūrybos nuoširdumas (tik tai turi būti ne puikybės skatinamas
atviravimas). Rašančiajam svarbu pamatyti kitą
žmogų, – be kito žmogaus jis yra miręs. Mirtis ir
yra ne kas kita, kaip tobula izoliacija, bet kokios
komunikacijos nutrūkimas. Mes padedame rašančiajam gyventi jį išgirsdami, skaitydami jo tekstus.
Tačiau jeigu jis savo tekstais kalbasi tik su savimi,
mėgaujasi savo asmenybe, tai mes jį ir paliekame
būti vieną, uždarome jam duris. Kūrybinė saviraiška gali būti labai intymus ir privatus reikalas,
tai tegul toks kūrėjas ir lieka su savo dvasiniais
malonumais pats sau vienas. Jausmingumo ar
juslingumo viešas demonstravimas yra nepadorus
reikalas.
Ir štai svarbiausias – esminis kūrybos principas:
kitą pamatyti kaip save, o save kaip – kitą.
Daugiau šiandien neturiu ką pasakyti. Nebent
keletas gražių žodžių, kaip antai: Kūryba yra gyvybės medis, išsišakojęs mūsų dvasioje ir žmonijos kultūroje. Kažkas šiame pasaulyje vyksta, ir
menininkas, kad ir miglotai, tai jaučia. Ir prisideda prie viso to. Bet visa tai buvo, yra ir bus ir be
jo. Jeigu tau nesvarbu, kad jau buvo, tai ir rašyk.
Būk.
2009, gruodis
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Interviu

Pretekstas susipažinti

Vainius Bakas – tikras poetas. Išsiblaškęs, užsisvajojęs, neryžtingas... Tuo įsitikinau bandydama
raginti jį parengti eilėraščių knygą. Jis vis delsė, išsisukinėjo. Gal tiesiog labai atsakingai žiūrėjo į šį veiksmą. Laimė, pagaliau knyga išlipo iš stalčių ir išvydo
dienos šviesą.
Poetą Vainių Baką kalbina redaktorė Audronė Daugnorienė. Pirmiausia jis sako: „Kol vartysite
mano poezijos knygą, itin maža tikimybė, kad jums
nutiktų kas nors nemalonaus.“ Tad imkite ir vartykite. Gal net išsiburti iš jos pavyks. Mane kelias savaites lydėjo „Sergi mano angele sarge / Sergi“ Ir angelas
pasveiko!
Amletas. Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Ką tik pasirodė Tavo eilėraščių knyga „Pretekstai“.
Tai puiki dingstis pasiaiškinti, ką reiškia šis nevienaprasmis žodis.
Visų pirma man pretekstai yra tai, kas verčia kurti,
kas dingteli, topteli, drioksteli, daužteli, kvošteli,
smilkteli, krepšteli, timpteli, kniosteli, šmėkšteli,
švysteli, tvyksteli, plyksteli, baksteli ar tiesiog visa
savo smogiamąja jėga šauna į galvą. Amplitudės labai įvairios: nuo krūvos neplautų indų iki gatvių
po lietaus, nuo žmogiško ir šilto bendravimo, troleibusuose nugirstų pokalbių iki buvimo vienutėje
su savo mintimis. Be abejo, pagrindiniai ir amžinieji pretekstai – kasdieninė meilė ir mirtis.
Yra labai taiklus ir mano mėgstamas A. Marčėno eilėraštis Įtakos, kurį vos perskaitęs porą sykių
išmokau atmintinai:

man darė įtaką lietus
ir jaunas buninas, ir vėjas,
ir šventas jonas – du kartus,
ir tris kartus – šviesos kūrėjas
ir keturis kartus kadai,
o ne, penkis – tarkovskio kinas,
ir kokį trisdešimt – baltai
kasmet pražystantis jazminas
kelis kartus, sakykim mūzos,
bet daug dažniau – mėlynė, guzas
ir daugel panašių dalykų
iliuzijos, pegasų karčiai,
ir vieną sykį – šitas karčiai
saldus gyvenimas už dyką
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Interviu
Kiekvienas turime savų pretekstų kurti, skaityti, dalintis.
Labai smalsu, kaip gimsta Tavo eilėraščiai? Pavyzdžiui, koks buvo pretekstas parašyti apie žuvienę arba
sojos kroniką?
Įvairiai. Kartais nėštumas trunka gana ilgai, o gimdyti tenka ne pačiose patogiausiose vietose – sausakimšame troleibuse, per paskaitą... Tačiau vis dėlto
geriausia gimdyti ramybėje ir tylumoje. Taip mažiausiai trikdomas ir eilėraštis, ir aš.
Beje, eilėraščio gimimo metafora, suformuluota
klausime, – labai taikli. Žavi idėja apie vyrišką pradą, kuris irgi gali gimdyti, čia derėtų prisiminti mitą
apie Atėnę, gimusią Dzeuso galvoje. Visas tas vyriškas tekstų gimdymas ir priėmimas kartu ir paprastas,
kartu ir panėšėja į mitą. Priklauso nuo požiūrio.
Tiesa, iš tikrųjų galima pajusti, kaip galvoje
spardosi mintys. Tik va, neretai tekstai gimsta dar
neišnešioti, todėl stalčius atstoja inkubatorių, kur
jie pamažu užauga po stalinės lempos šviesa ir šiluma. Taip pat svarbus dalykas gimusį eilėraštį šiek
tiek pavėdėti, tarkim, iki artimiausio skaitytojo,
publikos.
Visa, kas gimė, nori gyventi ir stengias išlikti,
nori būti priimti.
O tekstai Žuvienė ir Sojos kronika atsirado tiesiog iš buities. Iš mano noro pagaliau sulaužyti tą
posakį, kad poetas turi būti nevalgęs. Tad aš ir laužau tuos stereotipus. Reikia stiprintis ir skanauti,
rašyti apie kulinariją ir virtuvinius kombainus.
Be to, mano tėtis – fanatiškas žūklės mėgėjas –
verda labai skanią žuvienę su rytietiškais prieskoniais. O žuvienė jau prašos eilėraščio.
Ar pastarosiomis dienomis siautėjanti pūga gali būti
pretekstas eilėraščiui?
Manau, kad galėtų būti, svarbu, kad pirštai pūgoje
per daug nesustingtų. Tuoj įsitikinsim ekspromto
būdu:
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Už lango pusto, vėjai įsišėlę
Ir trepsi kiemsargis, tarytum skraistę
Snieguota pažeme velkąs šešėlį.
Aš sėdžiu sau šiltai, skaitau Pašvaistę...
ir taip toliau…
Kokių kitų žalingų įpročių, be eiliavimo, dar turi?
Tikriausiai visi mano įpročiai daugiau ar mažiau
yra žalingi. Blogiausia, kad ne aš vienas nuo jų
kenčiu. Tarkim, su gitara keliu triukšmą. Dažnai
vėlyvu metu. Gerai, kad žmonės tokie pakantūs. Aš
pats tikrai neturėčiau tiek kantrybės.
Pernai buvau kofemanas-kinomanas, dabar esu
tik kinomanas: praleidžiu daug laiko ieškodamas ir
siųsdamasis filmus, po to spoksau į ekraną valandų valandas ir tikriausiai praleidžiu daug gražumų,
kurie dedasi aplink mane.
Apskritai pagalvojęs pamaniau, kad tų įpročių
netgi per daug, kad galėčiau čia išvardinti. Taupydami laiką geriau eikime prie kito klausimo...
Koks mėgstamiausias Tavo poetas?
Sunku būtų ką nors išskirti. Kai jaučiu nenumaldomą troškulį, gelbsti lietuvių poetai: A. A. Jonynas,
V. P. Bložė, A. Marčėnas. Pastarasis poetas buvo vienas pirmųjų didelių kūrėjų, su kuriais teko garbė pasikalbėti, pabendrauti, pasiginčyti. Marčėną laikau
savotišku savo mokytoju, iš kurio aš, dar būdamas
ankstyvoj paauglystėj, išgirdau apie kūrybinio kelio
sunkumus, duobes, kančią ir kurio žodžiuose supratau tą būtinybę išlikti, nenuklysti. Tiesa, tuomet tie
pamokymai atrodė kažkokie iškart nesuprantami,
tačiau vėliau, gana greitai, ir pačiam teko susidurti
su įvairiais „bohemiško“ gyvenimo iššūkiais. Dabar
suprantu ir vertinu tas pamokas.
Iš užsienio poetų mėgstu S. Plath, jos kūrybą
galiu skaityti originalo kalba. Žaviuosi J. Brodskiu,
O. Mandelštamu.

Interviu
Beveik visur mane magiškai lydi Rilke’s poezijos knygelė. Čia poezija pradeda įgauti ir savotišką
„praktinę“ reikšmę – iš jos mėgstu burtis, kai turiu
kokį kankinantį ir ramybės neduodantį klausimą.
Darau šitaip: patikimam draugui į rankas įduodu tą knygelę, mintyse kelis kartus pakartoju tą
patį klausimą, o jis lėtai verčia puslapius, kol pajutęs, kad prieita prie lemiamos vietos, ištariu STOP,
tuomet paklausia: „Puslapis iš kairės ar iš dešinės?“,
aš išsirenku pusę. Mano patikimas laikinasis asis-

Vainiaus Bako eilėraščiai gana įvairūs: nuo
klasikinės silabotonikos iki žaismingų verlibrų.
Manyčiau, kad jis dar blaškosi, ieško savo poetinių formų, miklina plunksną. Mane glumina kitkas: vienokius, dailesnius, eiliukus V. Bakas skaito
garbaus amžiaus provincijos literatams, kitokius,
šmaikštesnius – sostinės bendruomenei. Jis visuomet atkreipia į save dėmesį, tačiau niekada neišsišoka. Tačiau poezija negali būti maloni, patogi,
rastis laiku ir vietoje, poezija yra trisdešimt trečias
dantis, jeigu kalbėčiau Vainiaus simboliais.
Knyga pradedama pakenčiamu ciklu Beldžiant
į avilius. O skyrius Miego skola išvis niekam tikęs.
Parankiniai tekstai miesčionims džiuginti, gimstantys iš nuostatos, kad menas ir grožis yra sinonimai. Todėl neretai man norisi skėstelt rankomis ir

tentas lėtai vedžioja pirštu, kol vėl, nujausdamas tą
vietą, kurioje turi būti atsakymas, pasakau STOP.
Ta knyga man iš tikrųjų atsako. Įvairiais klausimais.
Beje – šiaip jau nesu prietaringas.
Neišskiriant nieko, žinau, kad tikrai nesuklysiu
pasakydamas – Dievas man yra tobuliausias poetas. Būtent iš tos šviesos, ieškojimų ir radimų kyla
viskas. Būtent Jam dedikavau eilėraštį – Laiškas pačiam mėgstamiausiam poetui.

sušukti: „Toks jaunas, o jau pasenęs!..“ Nuo 65-o
puslapio, pradedant tekstu Musių valdovas ima
rastis poezijos, tad skaityti vis įdomiau. O skyrius
Komunalinė kronika – visai pakenčiamas, tik neišvengta tuščiažodžiavimo.
Vainius neblogai tvarkosi su pasirinktais žodžiais, kalba jam noriai tarnauja, kyšteldama taiklių eilučių (pavyzdžiui, „Stebiu pro sukaustytų
pirštų girelę“, p. 32, „Žvirbliai šaudo danguj keturskyles sagas“, p. 120), tos eilutės smagiai gula
viena prie kitos. Pagal šiandienę mūsų poezijos
madą jis sėkmingai skaldo žodžius („bičiu / lis“, p.
12, „ties nakti / mi ir ties“, p. 18), nujaučia, kur
derėtų įterpti pauzę, bet kartais užsimiršta ir kalba
per daug.
Ši knyga nėra koks ypatingas lietuvių poezijos
įvykis, tačiau tai neprastas naujo plunksnos brolio
gimimo liudijimas. Džiugu.
Benediktas Januševičius
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Reportažas

Benediktas Januševičius

Pasisėdėjimas su Vytauto Stankaus
Vaikščiojimu...
Sausio 26 d. į Rašytojų klubą atkeliavo net šeši
poezijos vyrai: Viktoras Rudžianskas, Rimvydas
Stankevičius, Arnas Ališauskas, Donaldas Kajokas,
Domas Razauskas ir Vytautas Stankus. Visi kartu
sunkiai nešė ir vis dėlto atnešė vieną nemažą (net
64 puslapių!) poezijos knygą – Vytauto Stankaus
Vaikščiojimas kita ledo puse, kurią praėjusių metų
pabaigoje išleido žurnalas Nemunas.
Vakarą pradėjo V. Rudžianskas, žmogus pratęs
vadovauti, nurodinėti ir visur kištis, gyrėsi padaręs
viską, kas buvo jo valioje, kad sugadintų šį leidinį.
Jis tikino kartu su dailininke sugadinęs viršelį, ir
dabar šis atrodo daug mažiau intymus. Be to, viršelio praeiviui nublizginęs batus.
V. Rudžianskas suskubo paaiškinti, kaip ir kodėl kiekvienas dalyvis atsidūrė šiame vakare. Pasak
jo, R. Stankevičius buvo pakviestas todėl, kad Nemuno savaitraštyje po poros dienų turį pasirodyti jo eilėraščiai. A. Ališauskas pakviestas palaikyti
barzdočių daugumos. V. Stankus atėjo pats. Knygelės redaktoriui D. Kajokui buvo lemta ištarti tai,
ką nutylėjo V. Rudžianskas, t. y. išvardyti Vaikščiojimo... trūkumus. Pristatęs kalbėtojus Nemuno redaktorius ir Kauno rašytojų vadas šiltai pasveikino
žiūrovus, susirinkusius į Domo Razausko koncertą.
(Čia turiu paaiškinti, kad tarp jaunesnių Vilniaus
poetų kalbama maždaug taip: „Jei nori, kad į tavo
vakarą ateitų publika, pasikviesk D. Razauską.“
Tuomet prisirinks jo gerbėjų, kurie pasiklausys ir
poezijos. Ir vakaro kaltininkas atrodys solidžiau.)
Tačiau pažvelgus į D. Razauską neatrodė, kad
jis pernelyg mėgautųsi savo populiarumu. (Beje,
žiūrovų prigužėjo pilnut pilnutėlė Rašytojų klubo salė.) Domas prasitarė kadaise pralošęs lažybas
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Vytautas Stankus

V. Stankui ir dėl to turėjęs sukurti muziką kuriam
nors jo eilėraščiui. Dėl to Domas jautėsi visiškai
sugniužęs ir prisiekė daugiau niekada nesilažinti.
Aptardamas pristatomą knygą Donaldas Kajokas skundėsi buvęs knygos redaktorius, t. y. prasčiausias skaitytojas, toks skaitytojas, kuris kabinėjasi prie visokių detalių ir pražiopso knygos esmę.
Tačiau ir to, ko D. Kajokui nepavyko pražiopsoti, pakako, kad pripažintų Vaikščiojimų... autorių
esant poetu. Kita vertus, pasak D. Kajoko, knygelėje daug ryškių detalių, įdomių metaforų, tačiau
jis neįsiminęs nė vieno eilėraščio. Baigdamas savo
pasisakymą poetas išreiškė viltį, kad kitose Vytauto
knygose visas tas įdomias detales pagaliau nušvies
stebuklinga būties šviesa.
Arnas Ališauskas trumpam pravėrė dureles į
literatūrinio gyvenimo užkaborius. Ne paslaptis,
kad Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, kasmet
skelbia pirmosios knygos konkursą, galop atrenka
po vieną poezijos ir prozos knygelę ir išleidžia. Ta-

Reportažas

Vakaro dalyviai. Kalba Donaldas Kajokas

čiau niekas negali paaiškinti, kodėl leidykla jau keleri metai
sąžiningai atmeta geresnius autorius ir išleidžia vidutinybes.
Pasibaigus svarstymams Nemuno leidėjai mikliai surenka tuos
atmestuosius, nuramina ir išleidžia. Taigi A. Ališauskas prisipažino dalyvavęs atrenkant Rašytojų sąjungos leidyklos PK ir
iš paskutiniųjų kovęsis už V. Stankaus rinkinį, tačiau palūžo
nelygioje kovoje ir nieko nepešė.
Rimvydas Stankevičius atskleidė dar vieną viešą literatūrinio gyvenimo paslaptį. Pasirodo, jis laisvalaikiu slampinėja po
Vilniaus senamiestį tykodamas jaunų poetų. Pastebėjęs kokį,
kaipmat susipažįsta ir stengiasi įgyti pasitikėjimą, o jau tuomet
imasi dėstyti eiliavimo ypatumus, kuriuos pats teigia perėmęs
iš Donaldo Kajoko. Jeigu jaunasis eiliakalys paklūsta ir tampa
R. Stankevičiaus mokiniu, Rimvydas gausiai apdovanoja jaunėlį šypsenomis ir maloniais žodžiais. Tačiau jeigu šis priešinasi
mokomas arba prastai išmoksta pamokas, – netruks užsitraukti
mokytojo rūstybę. O tuomet tai jau bus!.. Taigi V. Stankus
irgi turėjęs laimės tapti R. Stankevičiaus mokiniu. Tikiuosi, ne
visam gyvenimui.
Pats Vytautas tą žiemos vakarą neslėpė džiaugsmo išleidęs
pirmąją eilėraščių knygą. Jis tiesiog džiaugėsi ir skaitė savo kūrinius iš knygos. Ir nors aš pats ne kaži ką iš jo tekstų įsiminiau,
o jeigu atvirai – tai nieko, tačiau mėgavausi pačiu V. Stankaus
skaitymu, ir buvo aišku, kad bent jis pats, atėjęs prie mikrofono, žino, ką nori pasakyti.

Viktoras Rudžianskas

Rimvydas Stankevičius
Benedikto januševičiaus nuotraukos
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Poezija

Vytautas Stankus

***

vienišieji prasideda miegant

kada kopsi kalvon pažiūrėk kaip sloguoja dangus
iš spalio kaip permerkia lapkritį varva nuo sijų
ir ligota ranka žarsto savo ligotus lapus
dar uždaužo sniegu kad neliktų kam žaisti mesijo

vienišieji prasideda miegant
paklodėj nugarą gręžiant
akimis sienoj – – –
rūkuos
virš išgedusio mėnesio
lapkričio trupintais lapais

jau beveik nubudai tik truputį labiau gelia rankos
vis dažniau sapnuose krenta dantys į dėmę paklodės
aš regėjau kaip dievas skubėdamas krūminius renkas
ir sumurma: „matyt bus karoliams. kaži kaip atrodys“
pasimelsk už mane juk žinau kad bent šitą tau leido
per numėlusio stiklo mozaiką riedėti kur pradžios
kada basos mergaitės taip šoka paviršiuje ledo
nuo kalvos kai žiūri – lyg vilkeliai, – o čia tartum beldžias

vienišieji prasideda naktį
vienišieji prasideda naktį
tykiai plaukiant knygų viršeliais
basom kojom lange minkštimu
ir šviesom kiemuose kaukimu
šitaip giliai garuojant
regėjimams vėstant
ir rytmečiui kopiant
mano paklodė kadugiu
ašarom kvepia
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delnuos šulinio šaltis
ir geliantis (k)artumas
veidą į vandenį merkiant
garavimu?
išrasojus mintims.
–––
taip gimstama.
ir atvirkščiai.

vienišieji prasideda krintant
vienišieji prasideda krintant
žuvimi ir šešėliais
žiopčiojimu smėly vaikų
kastuvėliais
bangavimu šypsant prieš
vėją pavėjui
raukšlėm kaktoje ir
žuvėdrų akutėm tylėjimas
plėšo plaučius
iš vieno buvimo į kitą
–––
keičiant erdves

Proza

Elzė Kmitaitė

Bitės
Papasakosiu tau istoriją apie nuotykius ir sėkmę.
Papasakosiu istoriją apie draugystę.
Ant nedidelės kalvos stovėjo namelis. Jį supo
medžiai ir upės, o vėjai ir audros neleisdavo vilkams atbėgti į kiemą. Namelyje gyveno mama,
tėtis ir trys dukrytės. Mama su tėte labai mylėjo
vienas kitą, mylėjo ir savo tris mažus džiaugsmus.
Vakarais visa šeima susėsdavo prie stalo ir kalbėdavosi apie praėjusią dieną.
– Aš šiandien sugavau va toookią žuvį, – rodydavo tėtis, išskėsdamas rankas, kiek tik leidžia
jėgos.
– O kur, kur ji? Parodyk, – sujaudintos akytės
išsiplėsdavo iš nekantrumo.
– Aš ją paleidau.
– O kodėl? – niekaip nesuprasdavo vaikai.
– Aš norėjau parnešti žuvį vakarienei, bet ji labai prašė ją paleisti, sakė išpildysianti tris mano
norus. Ir aš sutikau, – atsakydavo tėtė.
– O kokie buvo tavo trys norai?
– Pirmasis noras – kad mano mergytės būtų
sveikos ir gražios. Antrasis – kad jų mamytė būtų
žvali ir laiminga. O trečias noras – kad kada nors
mano šeima keliautų į dangų ir visi ten susitikę
amžinai liktume kartu...
Šiam vakarui užteks.
Aš uždariau duris. Emilija miegojo. Penkios
minutės, ir ji jau pučia į akį. Grįžau į virtuvę. Kalnai indų.
– Oho, jie neišsiplovė patys, – murmtelėjau
primerkus akis.

Artūras Mažeika. Mieganti mergaitė. Linoraižinys. 2005.
Mokytoja Vida Jovaišienė

– Jie neišsiplovė patys, nes man teko aštuonias
valandas vaikytis nelemtus konteinerius ir juos surašinėti. Neišsiplovė, nes man reikėjo nueiti į banką ir sumokėti už visas paskolas. Galėtų man algos
nepervedinėti. Kam. Juk visą atiduodu.
Aš nesiskundžiu. Niekada nesiskundžiau dėl
savo padarytų sprendimų. Aš kuriu savo gyvenimą,
rašau kaip knygą, puslapis po puslapio pripildau
naujų žodžių, eilučių. Bet mano knyga darosi nuobodi – aš nebemoku paprastume rasti žavesio, nebesugebu išreikšti ilgesio, geismo. Pasaulis sukasi
apie nešvarių indų krūvas, pasektas ir nepasektas
pasakas, išlygintus ir neišlygintus skalbinius.
Mano istorija mėnuo po mėnesio darosi vis
slogesnė, aš jaučiu atrofiją, bet negaliu prisiversti
sujudėti.
Mano pirštų galai nutūpė ant smilkinių, o balsas – tylus ir aštrus:
13

Proza

Jonas Sidaravičius. Vėjelis. Medžio raižinys. 2002. Mokytoja
Vida Jovaišienė

– Aš suprantu. Aš suprantu. Bet turi suprasti ir
mane. Kiaurą dieną ariu su mokiniais, grįžusi kuopiu namus, darau valgyt. Laukiu tavęs. Aš... aš irgi
pavargstu.
Bosas pažiūrėjo į mane, nusišypsojo ir atsistojo.
– Dieve, nesiskaudink. Atsiprašau. Atsiprašau.
Jis suėmė mano rankas ir pažvelgė į akis.
Prieš aštuoniolika metų tas pats vyras lygiai taip
pat suėmė mano rankas ir pasipiršo. Aš nusišypsojau. Bosas švelniai perbraukė man per skruostą.
– Tu švelni. Tau nereikia arti. Aš atarsiu už mus
abu. Atsiprašau. Atleisk.
Mano vyras apkabino mane ir aš padėjau smakrą jam ant peties.
Kiekviena vasara turi savo kulminaciją. Kartais
tai – karštis ir sausra, kartais tai – liūtis su griausmais. Kartais – žaibo pakirstas medis.
Ši naktis – tarytum aukščiausias šios vasaros
taškas. Ore tvyrojo saldus medaus aromatas iš kibiro po stalu. Pro langą kvėpavo Dievas. Ir mes
buvom čia, šios nakties liudininkai, balansuodami
ant peilio ašmenų, stovėjom apsikabinę vidurvasario slogume. Ir tarp mūsų nebuvo nieko daugiau –
tik mandagi apgavystė.
Savigarba liko užnugary. Kova, ideologijos liko
užnugary, viskas sutriuškinta vieno gesto, manipuliacijos. Manimi.
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Naktį aš sapnavau. Karšta rugpjūčio popietė.
Bažnyčia stovėjo tyli, tik varteliai lėtai girgžčiojo.
Prisėdau ant suolelio prie kapinių sutraukti dūmo
ir pamąstyti. Žvelgiau į gimtuosius namus, į savo
parapiją, tarsi jų nebepažindama. Abejingai kračiau
pigius pelenus ant šventoriaus žemelės, nejausdama
kaltės. Buvo siaubingai karšta popietė. Pro mane
praėjo Staselė, šluostydamasi veidą nosine. Burbėjo sau tyliai, plūdosi, kad, girdi, per tokį karštį
tik po žemėm lįst. Labai negražiai burbat, Stasele,
nusišypsojau aš. Bet ji manęs nematė, praėjo nepažvelgdama. Pabaigiau rūkyti cigaretę, primyniau
kulnu ir pakėlusi numečiau šiukšliadėžėn. Bet eiti
dar taip nesinori. Čia, ant suoliuko, tėvo ąžuolo
pavėsy taip gaivu, taip širdžiai lengva.
Pabudau staigiai, lyg kas būtų riktelėjęs į ausį.
Bosas jau buvo išlipęs iš lovos ir greičiausiai jau išėjęs iš namų.
Niurnėdama atsikėliau. Naktinių petnešėlė
nusmuko ir akimirkai sustingau prieš veidrodį. Į
mane žvelgė vidutinio amžiaus moteris – pilka,
sudžiūvusi, išsunkta. Akys, kadaise buvusios gintarinės, dabar pilkos ir apsiblaususios. Pasitaisiau
petnešėlę, nes buvo gėda žvelgti į apnuogintą save.
Gėda, nes mano inteligencijos nebuvo nė kvapo,
kaukė šią akimirką buvo nusmukusi kartu su naktiniais, visas miesčioniškas egoizmas, viskas, ką tik
aš nešiojuos su savim, buvo dingę. Ir tą akimirką
man buvo gėda savo nuogumo. Savo esmės. Savo
sapno.
Nukiūtinau į vonią ir staigiai palindau po
dušu. Karštas vanduo užliejo veidą, ėmiau busti.
Ilgai stovėjau po dušo srove ir nieko negalvojau.
Nuo šiandien man atostogos. Atostogos – tai
bitės. Atostogos – tai ežeras ir vėjas. Ir aš vėl būsiu
jauna.
Bitės. Jos šoka man – aš šoku joms. Jos kalba man – ir aš jas suprantu. Kiekvienas pūkuotas
rudas kūnelis, besiglaudžiantis prie mano pirštų,
spurda, dega nekantrumu. Degu ir aš. Aš nebranginu žmonių. Jie – lekianti, niekur nespėjanti minia, jie atvyksta ir išvyksta, visi iš pažiūros skirtingi,
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bet iš tikrųjų tokie nuspėjam, kad net koktu. Tuo
tarpu bitės – jos yra vertos. Vertos gerbti, vertos
saugoti. Jos karalienės. Ir kartu karės. Jos skuba,
bet yra nuolatinėje meditacijos būsenoje. Vienoje
šeimoje jų gali būti kelios dešimtys tūkstančių. Ir
kiekviena jų pasiryžusi paaukoti gyvybę, kad apgintų seserį.
Vasarą keliamės į priemiestį. Aš, mano vyras,
duktė ir nesuskaičiuojami būriai draugų, giminių.
Bet kol kas čia tik mes trys. Aš, Bosas ir Emilija. Gegužės pabaiga, termometras rodo 26 laipsnius šilumos, mes išlipam iš mašinos ir įkvepiam
medžių oro. Aplink akis dūzgia mažytės nepiktos
musytės. Nuo ežero pučia atsargus vėjas, atnešdamas mikroskopinius vandens lašelius. Jie tupia ant
mūsų galvų ir, pajutę drėgną jų šilumą, mes galiausiai turim apsiprasti su staiga užgriuvusia gamta.
– Jau galima bus maudytis? Jau galima?
– Negalima, išprotėjai, vanduo dar ledinis.
– Neledinis. Ne! Lauke jau kaaaršta.
– Eik, pakišk rankas po kranu ir pažiūrėk, ar
nori tokiam ežere maudytis.
Ir mažas angeliukas bėga basom kojytėm iki
lauko kriauklės. Atsuka kraną, šis porą sekundžių
pasipuikuoja, bet galiausiai pasiduoda ir Emilytei
ant rankų pasipila ledinis vanduo. Ji klykia, juokiasi ir sako:

Ieva Stasevičiūtė. Pasiklydusios mintys. Linoraižinys.2005.
Mokytoja Vida Jovaišienė

– Ne, dar ledinis, reiks laukt, kol atkarš.
– Atšils, ne atkarš.
Mašina pilna rakandų, vasarai atsigabentų iš
miesto. Galinė sėdynė pilna gėlių, kurias persodinsim į žemę ar pastatysim su vazonais lauke. Emilija
laigo aplinkui kaip mažas kiškutis, neduoda ramybės ir kimba man į sijoną :
– O kiek valandų?
– Trys, – atsakiau.
– O kada eisim pieno?
– Aštuntą.
– O kada bus aštunta???
– Po penkių valandų.
– Aaa.
Mes nešėm maišus daiktų į namą, Emilija
tempė vazoną su begonija, didesne už ją pačią. Aš
nusileidau laipteliais prie ežero. Paskui atiturseno
Bosas. Apkabino mane iš nugaros ir mes stovėjom
nejudėdami, kiekvienas paskendę savo mintyse. Ir
aš jo nemylėjau, o jis nemylėjo manęs, bet mes šypsojomės, nes juk taip lengva būt laimingiems.
Papasakosiu tau istoriją, apie nuotykius ir sėkmę.
Papasakosiu istoriją apie draugystę.

Ieva Tranaitė. Spręsk pats. Linoraižinys. 2003. Mokytoja Vida
Jovaišienė.
Iš Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos fondų

Ant nedidelės kalvos stovėjo namelis. Jį supo
medžiai ir upės, o vėjai ir audros neleisdavo vilkams atbėgti į kiemą. Namelyje gyveno mama,
tėtis ir trys dukrytės...
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Grytė Kuliešiūtė

Ryte

Žiemos pasaka

Mėsmalė mala rūką – verčia debesim.
Horizonte geltono smėlio juosta. Plečiasi tolyn.
Gervės nuo skliauto seno žiburius nurinks,
Byrės juodom skiautelėm į šipulius naktis.

Žali angelai paskęsta vanilinėse snaigėse.
Tai tik dalis deserto... Gal jis jau baigėsi?
Paklausiu cinamono!
Jį alaviniai kareivėliai saujom žarsto iš balkono!

Dumblo gelme kvepės lėlės plaukai,
O ji nemoka plaukt visai...
Bangų nėra. Nebus žinau –
Jau niekuomet daugiau...

Ar ragavai nušalusių cukrinių obuolių?
Jie šviečia tarp šokoladinių vaismedžio šakų.
Štai! Žingsniuoja baltas deimantinis šerkšnas!
Jo pėdos pasilieka žolėje, lyg nutapytos menininko
rankų...

***
Suklinka paukštis!
O gal tik krentanti diena?
Vienatvės aukštis!
Kur nepasieks tava ranka...
Judėjimo metamorfozė –
Gebėt lyg plunksna sklęst ore.
Ar tai nuvalkiota agonija?
Atsakymo mes ieškom savyje.
Pasižiūrėk viršun!
Ten pamatysiu baltą sapną.
Skubėk pagauti. Leisk vidun!
Nuskrido saulė dangumi patrakus!
Sustok! Pasaulis sukasi per greit?
Vadinasi, perdozavai haliucinogenų.
Sutrypk svajones išdavikes ir eik!
Tik neperženki darkart barjero...

Vėl pamiršau paklausti!
Girdėjai, kaip kuždėjo tau į ausį?
Tokia lengva, ir nebyli –
Žiema vadinti ją gali!

Šiuolaikiškai
Eilėraščiai valkiojas šaligatviais primindami tuščias eiles.
Ar tai tik antraštė, ar supasaulėjus aš?
O ne! Tai primena turistų polį kartu su visagale
skrajute!
Juk pamiršti net meno skonį tokiam pa’photoshop’intam
lape...
Į gatvę išlekia kekšelė raudonu viršeliu.
Iliuzijų apgaulė – į prozą visai nepanašu...
Tuštybės mugė – bulvarinė tema.
Tokia šiandieną lektūra!
Kitapus šviesoforo – pamišusi galva,
Žmogelis klykia: „Mūza, apleidai tu mane!“
Pegaso kuinas velkas žingine...
Lygtis išspręs kultūros pabaiga.
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Jerome David Salinger

Vienas vaikis Prancūzijoje
Jerome David Salinger – amerikiečių rašytojas
(1919 01 01– 2010 01 27), geriausiai žinomas kaip
romano „Rugiuose prie bedugnės“ (1951) autorius. Su
šiuo romanu apie jaunimą užaugo ne viena Amerikos
ir Europos karta. Anglijoje romanas buvo išspausdintas nepraėjus nė mėnesiui nuo jo pasirodymo Amerikoje ir sulaukė beveik tokio pat didelio pasisekimo.
Apie rašytojo vaikystę ir jaunystę žinoma nedaug: jis
gimė žydo ir airės šeimoje, pakeitė kelias mokyklas,
mokėsi karo mokykloje, trečiojo dešimtmečio pabaigoje studijavo Europoje, grįžęs išklausė trumpą kursą
Kolumbijos universitete. Tuo metu ir pradėjo rašyti. Paskui dalyvavo Antrajame pasauliniame kare.
Dar išleido apsakymų rinkinius „Devynios istorijos“
(1954) bei „Frenė ir Zujis“ (1961). Paskutinis jo kūrinys publikuotas 1965 metais, o paskutinį interviu
rašytojas davė 1980-aisiais.

Sukimšęs pusę skardinės kiaušinių trynių su
kiauliena, vaikis atsigulė ant pažliugusios po lietaus žemės, skausmingai nuplėšė nuo galvos šalmą ir užmerkė akis. Smegenys išsilaisvino nuo
minčių ir kareivis beveik akimirksniu užmigo. Kai
jis atsibudo, buvo apie dešimta valanda ir šaltas,
drėgnas prancūziškas dangus buvo pradėjęs temti.
Gulėdamas ant žemės, vaikis pamažu atmerkė akis
ir visos įkyrios karo mintys – tos, kurių neįmanoma pamiršti ir kurios niekad nebūna maloniai nereikšmingos – iš lėto, tačiau užtikrintai sugužėjo į
jo galvą. Kai tos mintys užpildė visą nelaimingų
vaikio smegenų tūrį, viršų paėmė viena nelinksma
naktinė mintis: „Susirask vietą nakvynei. Atsikelk.
Pasiimk antklodę. Negali miegoti čia.“

Kareivis kilstelėjo savo purviną, prasmirdusią
nugarą ir iš sėdimos padėties, žiūrėdamas tiesiai
prieš save, atsistojo ant kojų. Susvyravęs pasilenkė, pakėlė ir užsimaukšlino ant galvos šalmą. Tuomet netvirtu žingsniu nuėjo prie sunkvežimio ir iš
krūvos purvinų antklodžių ritinių išsitraukė savąjį.
Ploną ir nešiltą, vaikis sugniaužė jį, pasikišo po
kairės rankos pažastimi ir nužingsniavo per tankiai
krūmais apžėlusį lauką. Jis praėjo pro Herkiną, kuris prakaituodamas gilino savo apkasą, ir jie persimetė trumpais žvilgsniais. Vaikis sustojo prie Yvzo,
kuris taip pat kasėsi sau vietelę nakčiai.
– Budi šiandien, Yvzai?
Yvzas atsisuko ir sumurmėjo: „Taip.“ Nuo jo
ilgos vermontietiškos nosies nuvarvėjo vienas bliz17
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gantis lašas.
– Pažadink, jei prasidės kokia mėsmalė ar šiaip
kas nors, – paprašė kareivis.
– Kaip man žinoti, kur tu būsi? – paklausė Yvzas.
– Aš pašauksiu, kai tik susirasiu vietą, – atsakė
vaikis.
„Šiandien nesikasiu sau apkaso, – pamanė jis
nueidamas. – Nenoriu šiąnakt persitempti, nenoriu kapstyti žemės tuo sumautu kastuvėliu. Manęs
juk neužmuš. Ei, kas nors, neleiskit manęs užmušti! Rytoj išsikasiu pavyzdinę duobę, pažadu. Leiskit tik šiandien, tik dabar, kai man taip velniškai
maudžia visą kūną, kur nors išsidrėbti ir tiek.“ Ir
netikėtai vaikis pamatė tuščią vokišką apkasą, neabejotinai paliktą kažkokio frico šią popietę – šią
lietingą, suknistą popietę.
Nekreipdamas dėmesio kojų į skausmą, vaikis
pagreitino žingsnį ir prisiartino prie apkaso. Kai
pažvelgė vidun, vos nepravirko: apačioje gulėjo
nešvari, tvarkingai sulankstyta amerikietiška striukė, kuri reiškė, jog vieta užimta. Vaikis pajudėjo
toliau.
Greitai jis pastebėjo dar vieną vokišką apkasą.
Kareivis paskubomis nužingsniavo jo link. Apačioje, ant drėgno dugno, jis pamatė pusiau išskleistą,
pusiau suglamžytą pilką vilnonį pledą. Tai buvo
baisus pledas, ant kurio neseniai gulėjo ir sruvo
krauju, ir gal net mirė koks nors vokietis.
Vaikis pasidėjo savo antklodžių ritinį šalia
duobės, nusimetė nuo peties šautuvą, dujokaukę,
kuprinę ir nusiėmė nuo galvos šalmą. Tuomet atsiklaupė ant kelių, palinko žemyn ir ištraukė sunkų,
kruviną, niekieno neapraudoto frico pledą iš apkaso. Suglamžė jį ir numetė atokiau į krūmus. Po
to vėl pažvelgė į apkaso vidų. Dugno žemė buvo
sumišusi su tuo, kas buvo nutekėję nuo frico pledo kraštų. Vaikis išsitraukė iš kuprinės kastuvėlį,
nusileido į apkasą ir neklusniomis rankomis ėmė
nukasinėti apkaso dugną.
Pabaigęs darbą, kareivis išlipo iš duobės, išlankstė savo antklodes, sudėjo vieną ant kitos, tuo18

met sulenkė viską perpus pagal ilgį ir lyg kūdikį
nuleido ant rankų į dugną. Kurį laiką stebėjo, kaip
žemės grumsteliai byra į jo guolį. Po to paėmė šautuvą, dujokaukę, šalmą ir viską atsargiai sudėjo ant
brustvero.
Vaikis pakėlė viršutinius antklodžių kampus,
atlenkė juos šiek tiek į šalį ir purvinais batais įsilipo
į savo guolį. Tuomet nusivilko striukę ir suglamžė
ją į kamuolį. Pamažu atsigulė. Apkasas buvo per
trumpas. Jis negalėjo ištiesti kojų, norėdamas kaip
nors išsitekti apkase, turėjo jas gerokai sulenkti.
Užsiklostęs antklodėmis, kareivis padėjo nešvarią
galvą ant dar nešvaresnės striukės. Vaikis pažvelgė į vakaro dangų ir pajuto, kaip keletas žemės
grumstelių užkrito už apykaklės. Vieni grumsteliai
prilipo prie kaklo, kiti toliau ritosi nugara žemyn.
Vaikis nė nekrustelėjo.
Staiga raudonoji skruzdė įkando jam į koją, šiek
tiek aukščiau antblauzdžių. Vaikis mikliai pakišo
ranką po antklodėmis ketindamas užmušti vabzdį,
tačiau tuoj pat ją atitraukė šnypšdamas iš skausmo,
kai akimirksniu prisiminė ir iš naujo pajuto, kaip
ryte neteko viso nago. Jis prikišo drebančią ranką
prie akių ir prieblandoje ėmė apžiūrinėti sužeistą
pirštą. Tuomet atsargiai, lyg paliegusį draugą, pakišo visą ranką po antklodėmis ir ėmė guostis kiekvienam kareiviui žinomais burtažodžiais.
„Štai dabar aš ištrauksiu ranką iš po antklodžių,
ir nagas bus ataugęs, o rankos bus švarios. Visas
mano kūnas bus švarus. Būsiu apsirengęs švariais
apatiniais ir baltais marškiniais. Būsiu pasirišęs mėlyną kaklaraištį, dėvėsiu pilką eilutę ir būsiu namie,
ir užrakinsiu duris. Užsikaisiu kavos, grotuve suksis
kokia nors plokštelė, ir užrakinsiu duris. Skaitysiu
savo knygas, gersiu kavą ir klausysiuos muzikos,
ir užrakinsiu duris. Praversiu langą, įleisiu vidun
kokią nors žavią ir drovią merginą, – ne Frensę ir
apskritai ne iš tų, kurias anksčiau pažinojau, – ir
užrakinsiu duris. Aš paprašysiu jos šiek tiek pavaikščioti po kambarį ir žiūrėsiu į jos amerikietiškas kulkšnis, ir užrakinsiu duris. Aš paprašysiu jos
paskaityti man ką nors iš Emilės Dikinson – tą, kur
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apie nepatirtus dalykus, ir paprašysiu jos paskaityti
man ką nors iš Viljamo Bleiko, – tą, kur „mažasis
ėriuk, kas tave sukūrė“, – ir užrakinsiu duris. Jos
balsas bus amerikietiškas ir ji neklausinės manęs, ar
aš turiu kramtomosios gumos ir saldainių, ir užrakinsiu duris.“
Kareivis staigiai ištraukė skaudančią ranką iš po
antklodžių, nors ir netikėjo stebuklu. Ir stebuklas
neįvyko. Vaikis atsegė savo nešvarių nuo purvo ir
prakaito marškinių išorinę kišenę ir ištraukė pluoštelį sudrėkusių laikraščių iškarpų. Išsidėliojo jas sau
ant krūtinės, paėmė viršutinę ir pakėlė prie akių.
Tai buvo spektaklių ir kino filmų apžvalgų suvestinė. Tamsoje vos skirdamas žodžius, vaikis ėmė
skaityti:
„Praėjusį vakarą – kokia palaima! – užsukau į
Valdorfą pasigrožėti nuostabiąja Džine Pauers, kuri
dalyvavo savo naujo filmo Raudonos raketų liepsnos
premjeroje. (Nė už ką nepraleiskite. Filmas tiesiog
superinis.) Paklausėme mūsų žaviosios gražuolės
iš Ajovos, kuri, beje, pirmą sykį lankėsi Niujorke,
ką gi ji labiausiai norėtų nuveikti būdama šiame
didmiestyje. „Na, – Pabaisai atsakė Gražuolė, –
dar traukinyje pamaniau, kad būtų nuostabu susipažinti su paprastu, drąsiu ir sąžiningu vaikinu
su kareiviška uniforma. Ir ką jūs manote? Jau patį
pirmą vakarą Valdorfo fojė kaktomuša susidūriau
su Babiu Bimisu! Dabar jis yra ryšių su visuomene
specialistas ir kaip tik apsistojo Niujorke! Tai bent
sėkmė!“ Jūsų korespondentui beliko patylėti. Tam
Bimisui velniškai nuskilo, – pamaniau...“
Vaikis suglamžė iškarpą, susuko ją į mažą drėgną kamuoliuką ir kartu su kitomis iškarpomis išmetė ant brustvero. Jis vėl pakėlė akis į dangų – į
prancūzišką, nesupainiojamą su amerikietiškuoju,
dangų. Tuomet sau pačiam garsiai šūktelėjo lyg su
prislopintu džiugesiu, lyg verksmu: „O lia lia!“
Staiga paskubomis, lyg ką tik atsipeikėjęs, vaikis ištraukė iš kišenės purviną aplamdytą voką.
Iškrapštė iš jo laišką ir ėmė skaityti jau velniaižin
kelintą sykį.

Manaskvanas, Naujasis Džersis,
Liepos 5-oji, 1944 m.
Brangus Beibai,
Mama galvoja, kad tu vis dar Anglijoje, bet aš
manau, kad tu jau Prancūzijoje. Ar Prancūzijoje?
Tėtis sako mamai, kad galvoja, kad tu vis dar Anglijoje, bet aš galvoju, kad jis irgi galvoja, kad tu Prancūzijoje. Tai ar tu Prancūzijoje?
Bensonai šią vasarą anksti atvyko į pajūrį ir dabar Džekė visą laiką sėdi pas mus. Mama atsivežė
tavo knygas, nes galvoja, kad tu šią vasarą jau atostogausi su mumis. Džekė klausė, ar galėtų pasiskolinti
tą knygą apie rusų damą ir dar vieną iš tų, kurias
laikydavai ant savo stalo. Aš sutikau, nes ji pažadėjo, kad neužlankstys puslapių kraštų ir taip toliau.
Mama pasakė, kad ji per daug rūko, ir Džekė pažadėjo mesti rūkyti. Prieš mums atvykstant, ji gavo
saulės smūgį ir gulėjo lovoje. Tu jai labai patinki. Ji,
ko gero, išprotės.
O prieš mums išvykstant mačiau Frensę, besivažinėjančią mano dviračiu. Aš pašaukiau ją, bet ji
manęs negirdėjo. Ji labai pasipūtusi, o Džekė – ne. Ir
Džekės plaukai gražesni.
Šiemet paplūdimyje daugiau panelių nei vaikinų.
Niekad nebūna nė vieno. Merginos daug žaidžia kortomis, viena kitai ant nugaros tepa kremą nuo saulės
ir paskui kaitinasi prieš saulę. Tačiau ir maudosi jos
gerokai daugiau nei paprastai. Virdžinija Houp ir
Barbara Gizer buvo susiriejusios dėl kažko ir dabar
paplūdimyje net nesėdi šalia. Lesterį Broganą nušovė
armijoj, jo pulkas kariavo su japoniukais. Misis Brogan nebesilanko paplūdimyje, nebent sekmadieniais
su misteriu Broganu. Misteris Broganas tik sėdi šalia
misis Brogan, visai neina į vandenį, o tu juk žinai,
koks jis geras plaukikas. Atsimenu, kai kartą judu su
Lesteriu plaukėt iki plūduro ir pasiėmėt mane kartu.
Dabar aš pati plaukioju iki plūduro. Diana Šulc ištekėjo už jūrininko ir jie buvo savaitei išvažiavę į Kaliforniją, bet jis negrįžo, o Diana grįžo. Dabar Diana
vaikšto į paplūdimį viena.
Prieš mums išvykstant iš namų mirė misteris
Olindžeris. Broliukas Timersas užsuko pas misterį
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Proza
Olindžerį į krautuvę, kad tas jam sutaisytų dviratį,
o misteris Olindžeris gulėjo negyvas už prekystalio.
Broliukas Timersas bėgo iki teismo rūmų visą kelią
verkdamas. O misteris Timersas teisme posėdžiavo su
prisiekusiaisiais, bet broliukas Timersas vis tiek įbėgo
į salę ir šaukė: „Tėti, tėti, misteris Olindžeris negyvas!“
Aš išvaliau tavo automobilį prieš mums išvažiuojant prie jūros. Už vairuotojo sėdynės buvo pilna
žemėlapių, kurie liko po tavo kelionės į Kanadą. Aš
padėjau juos tau į stalčių. Ir dar radau moteriškas
šukas. Aš manau, kad jos Frensės. Aš jas taip pat padėjau į stalčių. Tu Prancūzijoje?
Su meile,
Matilda
P. S.: Ar galėsiu kitą kartą važiuoti į Kanadą
kartu su tavimi? Pažadu daug nekalbėti ir neužsirūkyti, prideginėjant tau cigaretes.
Linkėjimai,
Matilda
Pasiilgau tavęs. Greičiau grįžk namo.
Myliu ir bučiuoju,
Matilda
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Vaikis atsargiai įkišo laišką į nešvarų, apdriskusį
voką ir įdėjo jį atgal į marškinių kišenę. Tuomet
šiek tiek pakilo iš savo apkaso ir sušuko:
– Ei, Yvzai! Aš čia!
Ir Yvzas pamatė jį iš kito lauko galo ir linktelėjo.
Vaikis atsigulė atgal į duobę ir garsiai tarė, į nieką nesikreipdamas:
– Greičiau grįžk namo.
Nepatogiai surietęs kojas, vaikis nugrimzdo į
nerimastingą kareivišką miegą.
Iš anglų kalbos vertė Maksimas Ivanovas
Versta iš:
http://www.deadcaulfields.com/A_Boy_In_France.htm
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Vilius Bartninkas

Apie laisvą valią
Šiame tekste bus kalbama apie laisvą valią. Kodėl būtent apie laisvą, o ne tiesiog valią? Valia, kaip
įrankis save realizuoti, negali būti kitokia nei laisva. Valia, atsieta nuo laisvės, pati savaime išnyksta,
praranda galią kurti save ar kitą arba kūrybinę potenciją apskritai, nebesugeba priešintis kitų valiai,
pasiduoda jų tikslams. Bet mes ir neteigiame, jog
pajėgi valia sukuria suverenų žmogų, t. y. nepavaldų kitų valiai. Natūralu, jog žmonės sąveikauja ir
palieka savo įspaudus kitame. Nedera absoliutizuoti sąvokų, tai mus tik paklaidintų. Turėdamas
sąmoningą ar pasąmoningą intenciją, žmogus gali
savo valią nuslopinti ir pasiduoti kūrybinei kitų galiai. Tačiau svarbiausia, ar žmogus, esant reikalui,
sugeba naudoti valią, t. y. ar jis yra vergas ar nėra.
Todėl, kalbėdami apie laisvą valią, mes suprantame, kad žodis laisva čia yra perteklinis, mat valia
savaime yra laisva, tačiau norisi akcentuoti tai, kas
dažnai pamirštama.
Laisvos ir nelaisvos valios debatuose kartais pasitaiko terminas silpna ir stipri valia. Derėtų pastebėti, kad silpna ir stipri yra kokybiniai rodikliai. Pasak
Hannahos Arendt1 stipri valia galėtų būti prilyginta laisvai valiai, mat stiprybės terminas savaime
suponuoja Nietzsche’s valią galiai. O silpna valia
negalėtų būti nei laisva, nei nelaisva. Tai labiau
terminas, pabrėžiantis, jog tokios valios savininkas
balansuoja ant valios praradimo ribos, mat ji gali
būti palaužta kitos valios akto.
Laisva valia savaime neegzistuoja, nes tai nėra
universalija ar kokia nors substancija. Laisva valia, kaip savęs realizacijos įrankis, visada iškyla kaip
veiksmas, kitaip ji neaptinkama. Nesvarbu, į ką ji
nukreipta – į ego drausminimą ar savo nuomonės

įteigimą kitam, tai vis vien yra valiojimas. Kartu
laisva valia yra išskirtinis žmogaus bruožas. Augalai
ir gyvūnai neturi laisvos valios, nes valia yra sąmoningas veiksmas (todėl sietinas su atsakomybe),
išryškėjantis per aš noriu, todėl aš galiu, arba aš noriu, bet galiu susilaikyti2. Deja, šios tiesos yra tapusios tokiomis trivialiomis, kad pasidarė labai lengva
spekuliuoti laisvos valios egzistavimu ir kaip, vėliau
parodysiu, – asmenine atsakomybe.
Ši spekuliacija pastaruoju metu pasikartojo
porą kartų. Įdomu tai, kad savo struktūra tai – iš
tos pačios tendencijos kylančios mintys. Pirmoji
apraiška pasirodė praėjusiame Pašvaistės numeryje.
Tai – Silvestro Polinausko straipsnis apie mirties
bausmę3. Savo tekste autorius bene stipriausiu
argumentu prieš mirties bausmę, kaip man atrodo, laikė teiginį, jog nė vienas žmogus negali būti
visiškai atsakingas už savo veiksmus, nes jo veiksmams visada daro įtaką kiti žmonės. Pavyzdžiui,
žudikai negali būti laikomi kaltais, mat dažniausiai
jų veiksmus sąlygoja tėvų žiaurumas, patyčios mokykloje ir t. t.
Antrą kartą tokio pobūdžio teiginys iškilo visai
neseniai. Gal kuris iš skaitytojų perskaitė Delfi portale publikuotą straipsnį apie Stalino gyvenimą4,
kuriame paminėtos įvairios Stalino jaunystės detalės: jo tėvo smurtas, nelaimingi atsitikimai, ligos,
pašaipos, muštynės gatvėse ir t. t. Jos sukuria įvaizdį, jog būtent gyvenimo aplinkybės nulėmė tokį
tirono būdą. Viena mano draugė tarstelėjo, jog galbūt ne tik Stalinas yra kaltas dėl įvykdytų nusikaltimų, bet ir bendruomenė, kuri suformavo tokią
asmenybę. Norėčiau pastebėti, kad ir pirmuoju,
ir antruoju atveju kaltė perkeliama nuo individo
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Jorė Janavičiūtė.
Matuojant skliautus,
2009

pečių ant bendruomenės. Taip panaikinama bet
kokia laisva žmogaus valia, jis tarsi nebeatsakingas
už savo veiksmus. Kiekvienas žmogus tampa kitų
žmonių valios projekcija.
Norėčiau parodyti platesnį tokio mąstymo paveikslą. Tardami, kad asmuo neturi laisvos valios,
mes teigiame, kad jis yra veikiamas visuomenės ir
negali jai atsispirti. O dar tiksliau – joks jo veiksmas nėra ir negali būti autentiškas, visi veiksmai
tarsi savaime nulemti visuomenės. Kalbėdami apie
žudiką iš pirmosios istorijos ar Staliną iš antrosios
(nors, tiesą sakant, ironiška Staliną atskirti nuo žudiko), mes kildiname jų ydas iš bendruomenės, o
bendruomenės ydos tokiu pat principu perduodamos iš kartos į kartą. Tad pagal tokį grandininės
reakcijos modelį galiausiai prieiname prie išvados,
kad visi kalti dėl visko, kitaip tariant, sutepta yra
žmogaus prigimtis, o ne visuomenė ir juolab ne
konkretus žmogus.
Tad lygtis yra tokia: individas nėra atsakingas,
nes neturi laisvos valios, nes yra veikiamas visuomenės valios, todėl visuomenė yra atsakinga už
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individą. Tai jau iš pat pradžių skamba nelogiškai,
mat jei nėra laisvos valios, kaip mes galime kalbėti
apie valią apskritai? Kartu yra nelogiška, nes visuomenė, mūsų nuomone, – individų visuma, o
ji yra atsakinga už pavienį individą. Tai reiškia, jog
kiekvienas individas, kaip visuomenės narys, yra
atsakingas už kitus, bet ne už save.
Norėčiau pastebėti, kad toks mąstymo būdas
priveda prie teisingų išvadų, bet priima klaidingus
sprendimus. Teiginys, kad ne konkreti visuomenė
ar konkretus žmogus yra sugadintas, o prigimtis
yra sutepta, yra visiškai teisingas. Kita vertus, klaidinga, kaip sako Silvestras Polinauskas, atimti iš asmens atsakomybę ir perkelti ją bendruomenei. Juk
teigdami, kad visi yra kalti dėl visko, mes nebegalime kaltinti nė vieno konkretaus žmogaus, nebent
pačią žmogaus prigimtį. Todėl, būdamas nuoseklus, mirties bausmės priešininkas turėtų kaltinti
prigimtį ir ją teisti. Žinoma, tai yra absurdiška.
Išties, esame šiokioje tokioje aklavietėje. Tad
kaip derėtų elgtis? Juk mes žinome, kad žmogaus
prigimtis yra nuodėminga. Kartu mes norime teig-
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ti, kad laisva valia yra. Taip pat norime, kad už valios aktus būtų teisiamas veiksmą atlikęs asmuo, o
ne bendruomenė. Tačiau juk bendruomenė irgi turi
įtakos jo veiksmams. Tad kaip derėtų elgtis su ja?
Tai, jog laisva valia tikrai yra, nepaisant prigimtinės nuodėmės diktato, yra lengvai įrodoma tuo,
jog žmogus sugeba peržengti savo ydas, sugeba atsispirti pagundai ir paklydimams ir puoselėti savo
dorybes. Tad dar kartą grįžtame prie teiginio, kad
valiojimas yra savotiška kova su gyvūnu žmoguje – naikinimas ydų, ugdymas dorybių. Tai ir daro
žmogų žmogumi – asmens potencialo tapti tikru
žmogumi įgyvendinimas.
Čia mes prieiname krikščionišką žmonių santykių suvokimą. Dievas mums suteikė laisvę pasirinkti, nors galėjo ją atimti ir priversti jėga, autoritetu,
mistika, stebuklais paklusti Sau5. Taigi tapdamas
laisvas, pats turi rinktis ir prisiimti atsakomybę. Tu
tampi savo laisvės vertas tuo atveju, jeigu išlaikai
gyvenimo siųstus išbandymus – apie tai ir kalbama
Šventajame Rašte. Arba būsi išganytas, arba tavęs
laukia amžinas pasmerkimas.
Atsakomybė čia yra visiškai susieta su valios
veikimu. Veiksmas sąlygoja pasekmes. Už pasekmes atsakomybę turime prisiimti mes. Būtent taip
veikia įstatymai teisinėje valstybėje. Gali kilti klausimas, o kaipgi žmonės, turintys silpną valią, arba
įvairūs nusikaltėliai – gal jų valia yra palaužta kitų
ir todėl jie neturėtų prisiimti atsakomybės? Tiesą
sakant, tai – procedūrinis klausimas. Juk teismo
terminą nepakaltinamas puikiai tiktų išversti į bevalis. Tai tik reiškia, kad asmuo yra visiškai praradęs savo valią, kuri yra, kaip jau minėjau, susieta su
žmogaus sąmoningumu.
Paskutinė detalė šioje mozaikoje yra kolektyvinė atsakomybė. Sutinku su Edmundu Burke’u,
jog tauta (arba bendruomenė) yra tokia bendrija, kuri „jungia ir gyvuosius, ir mirusiuosius, ir
gimsiančiuosius“6. Bet šią atsakomybę, kaip sako
profesorius Jokūbaitis, dera sieti ir su asmenybės atsakomybe „kitam žmogui“, ir su kultūriniais, socialiniais ir politiniais įsipareigojimais7. Kadangi pas-

tarieji šiame kontekste yra neaktualūs, kalbėsime
tik apie atsakomybę kitam žmogui. Dera pastebėti,
kad profesorius čia iškart nubrėžia individualios atsakomybės santykį. Taip yra ne be reikalo. Kalbėdami apie kolektyvinę atsakomybę, mes nuklystame
į savotišką žodžių poeziją. Tai yra ta pati „poezija“,
kurią naudojant buvo padaryta klaida per Versalio
taikos sutartį. Kaltinti vokiečių tautą dėl karo buvo
taip pat beprasmiška, kaip kaltinti lietuvius dėl sovietinio režimo įsigalėjimo. Ir karas, ir režimas buvo
pradėti konkrečių asmenų – jie ir turėtų būti teisiami arba išteisinti. Sutinku, kad kiekvieno piliečio pareiga yra puoselėti pilietiškumą, kuris turėtų
būti išreiškiamas dalyvaujant viešajame valstybės
gyvenime, bet tai kokybiškai skiriasi nuo važiavimo į Maskvą Stalino saulės parvežti. Kitaip tariant,
bendruomenė niekad netampa monolitiniu kūnu,
kuris daro veiksmus, priima sprendimus, todėl ji
negali prisiimti atsakomybės, tai įmanoma nebent
utopinėje-totalitarinėje valstybėje. Ją prisiima konkretūs asmenys, kurie atlieka veiksmus.
Tardami, kad žmogus turi laisvą valią, mes neteigiame, jog jis negali būti veikiamas kitų žmonių, t. y. kad laisvos valios turėjimas sukuria tokią
autonomijos būklę, kai esi absoliučiai laisvas nuo
aplinkos poveikio. Laisva valia kur kas labiau siejasi su sąmoningu pasirinkimu, atsakomybe. Laisva
valia taip pat yra priešprieša vergovei, visų pirma
instinktams. Ji iškyla ir per ekstremalias situacijas,
ir per kasdienę manifestaciją.
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Hannah Arendt. Tarp praeities ir ateities. Aštuoni politinės
filosofijos etiudai. – Atviros Lietuvos Fondas, 2009, p.
180.
Ten pat, p. 179.
Silvestras Polinauskas. Nėra žmogaus – nėra problemos? –
Pašvaistė, Nr. 8, 2009, p. 23–24.
Eglė Digrytė. Stalino veidai: mamos lepūnėlis, pirmūnas,
gangsteris, paleistuvis, intrigantas ir paranojikas. – Delfi,
2010 01 16.
Fiodor Dostojevskij. Broliai Karamazovai, I tomas. –
Vaga: Vilnius, 1986, p. 262–281.
Edmund Burke. Apmąstymai apie Prancūzijos revoliuciją. – Žara, 2009, p. 84.
Alvydas Jokūbaitis.Verrtybių nykimas? Rimtas požiūris į
atsakomybę // Tautinė valstybė ir atsakomybė. – Demokratinės politikos institutas, 2008, p. 25.
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Nuomonė

Silvestras Polinauskas

Piliečiai, prašome žengti
į šviesų rytojų/rojų!
Dažną diskusiją nutraukia sakiniai, po kurių lyg ir nelieka, apie ką toliau diskutuoti. Užtenka pasakyti, čia tik tavo nuomonė arba nepirškit
mums savo nuomonės, ir diskusija griūva. Savo
nuomonę turėti galima, bet šiukštu nepiršti kitam.
Kiekvienas turi savo įsitikinimus ir juos reikia gerbti. Osama bin Ladenas turi savo, Mousavi – savo,
Ratzingeris – savo, Baukutė – savo... Tad, jei Alcapone turi savo, tai ko čia ir pykti? Rodos, į viską
galima būtų atsakyti: „Čia tik tavo nuomonė.“ Tik
keistai atrodytų, jei po ultrakompetentingo teisėjo nuosprendžio atsistotumėte ir tėkštumėte: „Na,
gerai, čia tavo nuomonė, o dabar einam namo.“ Ne
kiekvieno nuomonė yra teisinga, bet dabar yra taip:
jei mano manymas man yra teisingas – tai mano
manymas yra „tiesa“. Kadangi nuomonių pliuralizmas yra inspiruotas liberalizmo, šioje vietoje
negaliu nepacituoti Marko Aurelijaus: „Gerokai
laisvesnis yra tas, kuris pripažįsta darantis klaidą ir
ją ištaiso, o ne tas, kuris ja vadovaujasi.“
Įrodinėjimas ir nuomonių užginčijimas gali būti
pavadintas egoizmu ir kitų nuvertinimu. Bet Slavojus Žižekas taikliai pastebi, kad sakymas, jog tai, ką
teigiu, jokiu būdu nėra nepaneigiama ir besąlygiška,
ir tai tik spėjimas ir t. t., yra labai arogantiška pozicija, o tiesiog aiškus ir gan dogmatiškas savo pozicijos išsakymas atveria kelią į nuoširdumą ir galimybę
būti paveiktam kritikos. Tu turi surizikuoti turėti
savo poziciją. Išankstinis pasakymas, kad čia mano
nuomonė ir ji tikrai gali būti klaidinga – tai noras
įsiteikti visiems. Tai, net sakyčiau, yra arogantiška,
be to, kartais parodo žmogaus silpnumą ir bailumą.
Toks radikalus linkimas į nuomonių įvairovę
dažnai yra inspiruotas ištrūkimo iš Sovietų Są24

jungos, kur tavo nuomonė, esanti opozicijoje su
sovietine „tiesa“, buvo nepageidaujama. Antitolerancija, kurstomas bukas konformizmas, kritinio
mąstymo slopinimas padarė kai kuriuos tos kartos
žmones pernelyg jautrius griežtiems teiginiams. Atgavę nepriklausomybę postsovietiniai žmonės staigiai ir aklai perėmė vakarietišką toleranciją, kuri
irgi gimė dėl trauminės patirties – šiuo atveju dėl
Antrojo pasaulinio karo. Iššokę iš pirties nėrėme į
ledinį vandenį, bet permanentinės kondicijos atžvilgiu abi terpės yra kraštutinės. Žodžiu, džiaugiamės pliuralizmu vien dėl jo. Kaip smagu: tu manai
vienaip, kitas kitaip, o Juozas net šitaip... Ir VISI
galim kalbėtis, ir niekas nieko nešaudo. Tačiau čia
pamirštame, kad kiekviena ideologija iš esmės yra
totalitarinė. Jei liberalas nori laisvės, jis nepasitenkina savo namuose susikūręs liberalizmo rojų, jis nori
primesti liberalizmą ir kitiems. Įdomu, kaip būtų
su nuomonės sakymu, jei būtumėt žmogus, kuris
turėtų priimti sprendimą dėl mirties bausmės? Jūsų
nuomonė nebūtų svarbi – mums reikėtų tiesos.
Jokia ideologija negali tęstis amžinai. Slavojus Žižekas sako, kad ypač neįdomu gyventi, kai
visi tolerantiški. Nemažai socialistų po revoliucijos tampa konservatoriais. Panašiai įvyko ir Lietuvoje – po nepriklausomybės daug liberalų tapo
konservatoriais. Jei yra laisvės – jos nebenorime,
jei nėra – trokštame. Karlas Marxas neatsirasti negalėjo, tai buvo reagentas į tuo metu vykstančius
socialinius pasikeitimus (tik Marxo veikalai turėjo
milžinišką emocinę detonaciją). Manau, teisinga
ir tokia Slavojaus Žižeko mintis, kad mes visą laiką gyvenam kova. Kovodami už laisvę, mes jau
esame laisvi, kovodami už laimę mes jau esame
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laimingi. Antanas Škėma savo romane
Balta drobulė iškėlė tokią mintį, kad tą
pačią akimirką, kai patektumėme į rojų,
jis nebebūtų rojus. Nors Garšva sako,
kad jis nori kančios, iš tiesų jis nori laimės, bet svajoti apie laimę – tai ir yra
laimė. Sigmundas Freudas teigia, kad
mūsų gyvenime gerokai daugiau neigiamų išgyvenimų nei laimingų akimirkų.
Taigi mes gyvename viltimi, kad viskas
bus gerai, kad kažkas pasikeis, pasitaisys
(kad galėsim kovoti). Vos tik užkopiam
technikos laipteliu aukštyn, kuris palengvina gyvenimą, jau gyvename vizija, kaip mes vėl lipsime aukštyn. Nors
technokratine prasme esam labai toli Jorės Janavičiūtės nuotrauka
nuo Antikos žmogaus, bet laimės nė trupučio nepadaugėjo. Manot, būrai buvo nelaiminkentėjimas“. Vienoje reklamoje pasakyti žodžiai
gesni už mus? Tad tiesiog infantilu tikėti rojumi,
puikiai suveikė kaip legali propaganda, joje buvo
kuris ateis pakeitus įstatymus. Kada Lietuvai buvo
sakoma: „Kartą paragavęs negali sustoti.“ Šis sakigerai? Po sukilimų (represijos), tarpukary (krizė),
nys labiausiai tinka kalbant apie kontempliatyvų
po karo (represijos), pirmais nepriklausomybės
filosofinį mąstymą. Friedrichas Nietzsche šioje
metais (krizė), prezidentaujant Paksui? „Tada buvo
vietoje paklaustų: „Jei tiesa mus pavertė žmonėgeriau“, – šis pasakymas atsiranda dėl pasąmonimis, ar tiesa gali mus vėl paversti gyvuliais?“ Kitaip
nio praeities idealizavimo, nes, norint pabėgti nuo
sakant, ar galime nebemąstyti, nebekurti ir nebeneigiamų emocijų, bloga informacija išstumiama
kritikuoti?
iš atminties.
Mes gyvename neigime, permanentinėje revoNemanau, kad brandus politikas tikrai mano,
liucijoje. Ypač jaunystėje turime būti futuristai,
kad Lietuva ar visas pasaulis kada nors bus laiminutopistai – jei taip nėra, vadinasi kažkas blogai
gesni. Taip sakoma, nes minia reikalauja duonos,
(Sigitas Geda). Mes protestuojame, nes tai yra
pamirkytos opijuje. Čia maždaug taip: masėms –
linksma. Pasąmoningai laukiame, kada bus nusireligija, elitui – filosofija. Kūrybiška mažuma veda
žengta tam, kad jaustume moralinį pranašumą ir
inertišką daugumą sekdama pasakas. Jacques’as
turėtumėme pateisinimą, kuris uždengtų tikrąją
Lacanas kalbėdamas mūsų agoroje būtų mažų
protesto intenciją. Tikrų komunistų LKP buvo
mažiausiai nušvilptas. Mokykimės ir gyvenimas
nedaug, bet tikrų patriotų Sausio 13 d. irgi netaps lengvesnis (!), bet mokslas juk ir sukelia tas
buvo daug. Juozas Girnius čia pasakytų, kad, net
problemas, kurias spręsdami patiriame frustracinę
jei ir darydamas žygdarbį, darai tik dėl savanaubūseną. Peteris Sloterdijkas rašo, kad mokslas tik
diškų paskatų, tu vis vien esi didvyris. Ir kartais
sunkina mūsų gyvenimą – juo toliau einame, tuo
tie, kurie paskutinę akimirką viešai neišdavė savo
daugiau kyla klausimų (sunkumų). Būtent taip
įsitikinimų, nebūtinai buvo drąsuoliai ir tikėjo
galima suprasti ir Arthuro Schopenhauerio žotuo, ką daro... Gal jie tiesiog gėdijosi kalbėti, kai
džius „juo tobulesnis organizmas – tuo tobulesnis
visi klauso...
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Giedrė Kriaučionytė

Nacionalinis (be) dramos (be) teatras
Kiekvienas teatras turi savo istoriją, išgyvena
lūžius, pakilimus ir sąstingius. Sąstingis gali trukti
mėnesį, metus... keliolika metų, tuo tarpu gabūs
teatro žmonės ima plauti grindis, skaičiuoti per
kasą maisto produktus ar mėgina emigruoti.
Kalbant apie Nacionalinį dramos teatrą nebežinia, ar skaičiuoti dvylika milijonų, išleistų mechaninei teatro daliai (scenos apšvietimui) suremontuoti, ar kalbėti apie išnykusią Miltinio teatro
tradiciją, ar tiesiog pasižiūrėti į apipelijusį repertuarą, kuris sudaromas nežinia kokiais kriterijais
vadovaujantis.
Teatro vadovas atsakingas už teatro likimą,
o Nacionalinio dramos teatro veidas jau beveik

Judita Urnikytė spektaklyje Išlaisvinti Žaną.

26

penkeri metai yra Adolfas Večerskis (per Kalėdas jis pradžiugina žiūrovus savo nuotrauka internetinėje svetainėje, kurioje šypsosi pasipuošęs
kalėdine kepuraite, o dažniau jį galite išvysti per
televizorių).
Šis teatro direktorius prieš kiek laiko rodytoje
laidoje Paskutinė instancija puikiai apibūdino savo
darbo teatre pobūdį. Į faktą, kad teatro scena yra
neįperkama net pripažintiems ar apdovanotiems
teatro režisieriams, Adolfas Večerskis nė nemirktelėjęs atšovė: „Atsiprašau, apie kokius režisierius jūs
čia kalbate, tai Nacionalinis dramos teatras – valstybinė įstaiga, kaip režisieriai gali čia repetuoti?! Jie
čia negali repetuoti!“ (Gal Operos ir baleto teatras
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turėtų būti per brangus baleto artistams?) Tačiau
išdidžiai pareiškė, kad šioje salėje vyko beveik visų
partijų pobūviai: LDDP, Tėvynės sąjungos, Tvarkos ir teisingumo ir t. t.
Juozas Miltinis vienas pirmųjų pradėjo kalbėti
apie teatro tradiciją – teatras gali gyvuoti tik tuomet, kai senieji aktoriai dirba išvien su jaunaisiais.
Dabar tai galime išvysti nebent Rimo Tumino ar
Eimunto Nekrošiaus darbuose, kurie nebijo jauniems aktoriams patikėti sunkių ir rimtų vaidmenų, kad jie galėtų mokytis ir tobulėti. Neseniai,
susirgus Nekrošiaus spektaklio Idiotas aktoriui,
pagrindinį vaidmenį perėmė režisieriaus mokinys – antrakursis studentas. Nors tai prieštaringas
veiksmas, sulaukiantis daug kritikos, tačiau jis įrodo, kad spektaklis yra gyvas procesas, nuolat besikeičiantis, todėl aktualus ir įdomus. O jauniausias
Nacionalinio dramos teatro aktorius yra laidos Tuzinas auksinių vedėjas Marius Jampolskis, didelio
talento aktorius, tačiau dabar labiau atpažįstamas
kaip televizijos veidas. Vaikas, pamatęs šį aktorių
scenoje, gali paklausti: „Mamyte, atėjom laimėti
milijoną?“
Lietuvos teatro padėtį labai gerai nusako tik ką
Muzikos ir teatro akademijos duris užvėrę menininkai, kurie įdomiai ir aktyviai dirba, tačiau rezultatą galime išvysti vos keletą kartų mažoje Menų
spaustuvės salėje. Nuostabus pavyzdys yra Atviro
rato aktorė Judita Urnikytė, kuri savo monospektaklyje Išlaisvinti Žaną kaip dekoracijas panaudoja
tik kėdę, du kibirus ir skudurą. Drįstu suabejoti,
kad tokį meninį sprendimą ji padarė vedama idėjos, o ne aplinkybių. Gal Kultūros ministerija tuos
dvylika milijonų turėtų skirti kultūrai, o ne politinių partijų atstovų plikėms apšviesti?!

Marius Jampolskis – Juokdarys spektaklyje Karalius Lyras.

Scena iš spektaklio Meilė pagal grafiką.
Dmitijaus Matvejevo nuotraukos
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Kino istorija

Marija Kavtaradzė, Kasparas Vidūnas

Keturi šimtai smūgių,
arba Nematomas berniukas
1932 metais netekėjusiai septyniolikmetei
Paryžiuje gimsta sūnus. Berniukui išrenkamas
François vardas. Savo tėvo, Rolando Levy, jis niekuomet nepamatys, tad jam tenka pasipuošti kito
Rolando – naujojo mamos vyro pavarde – Truffaut. Tiesa, vos gimęs François nepradeda gyventi su savo mama bei patėviu, iki dešimties metų
jį augina močiutė, kuri berniukui ir įdiegia meilę
knygoms, muzikai ir ypatingą jautrumą bei „meno
alkį“. Po jos mirties François apsigyvena su „tikrąja
šeima“ mažame butuke Paryžiuje. Tiesa, jo tėvai
daugiau laiko praleidžia kopinėdami į kalnus nei
bendraudami su sūnumi. Jau vėliau, komentuodamas savo debiutinį filmą Keturi šimtai smūgių,
Truffaut pasakos: „Mano mama negalėjo pakęsti
triukšmo, nors, tiesą sakant, ji negalėjo pakęsti ir
manęs. Kad ir ką darydavau, turėdavau likti nematomas, sėdėti ant kėdės ar skaityti, aš neturėjau teisės išleisti jokio garso. Turėjau priversti ją pamiršti,
jog egzistuoju.“
François dažnai paliekamas namuose vienas, jis
ima skaityti Balzacą, domėtis filmais ir vogti iš namiškių nedideles pinigų sumas. Nors yra neblogas
mokinys, berniukas pamažu ima nusivilti mokykla,
praleidinėti pamokas. Jis vis labiau pasineria į kiną,
literatūrą ir vis mažiau kreipia dėmesio į pamokas,
tad išmetamas iš kelių mokyklų. François nusprendžia lavintis pats. Jo sau išsikelti „uždaviniai“ buvo
per savaitę perskaityti bent tris knygas ir per dieną
pažiūrėti bent tris filmus. Tiesa, šis kino mylėtojas
turi ne itin daug pinigų, tad į filmus mėgina prasmukti nemokamai. Ir jam tai pavyksta. Žinoma,
jam neužtenka vien spoksoti, jis gilina savo kino
žinias skaitydamas apie režisierius, net turi tam
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tikrus užrašus, kuriuose grupuoja informaciją apie
paskirus kūrėjus, jų darbus, recenzijas.
1948 metais Truffaut įkuria savo Kino klubą,
kuriame susipažįsta su būsimu Cahiers du cinema
leidėju ir Naujosios bangos „tėveliu“ André Bazinu. Tuomet jis dar nežino, koks svarbus jam taps
Bazinas, tikriausiai didingiausias to meto filmų
teoretikas ir kritikas.
Truffaut, paskendęs aistroje filmams, nesiliauja maištauti prieš ne tokią žavią realybę, jis bėga
iš namų, meluoja tėvams. Patėvis po vieno jo pabėgimo neapsikentęs nuveda jį į policiją. François
praleidžia dvi naktis areštinėje su prostitutėmis ir
vietiniais nusikaltėliais, kol galiausiai išsiunčiamas
į Paryžiaus priemestyje esančią jaunimo koloniją.
Kas jį iš čia ištraukia? Ne, ne tėvai, jie atsisako berniuko globos, jo gelbėtoju tampa jau minėtas André Bazinas. Po dvejų metų A. Bazinas vėl gelbės
Truffaut, šįkart nuo karinės tarnybos, jis ne tik sumokės už jį užstatą, bet ir priims jį pagyventi savo
namuose net dvejiems metams ir, galima sakyti,
taps tėvu, kurio François niekuomet neturėjo.
Dabar nebebūtų prasmės aprašinėti pirmojo pilnametražio režisieriaus filmo Keturi šimtai
smūgių siužeto, nes tai – jau aprašyti jo pauglystės prisiminimai: konfliktai su šeima, mažas butas,
mokykla, kurioje dominuoja žiaurūs despotiški
mokytojai, panirimas į filmus, Balzaco romanai,
Naujosios bangos autorių mylimas Paryžius…
Keturi šimtai smūgių – labai autobiografiškas ir
asmeniškas Truffaut filmas, kuris konstatuoja režisieriaus mintį: „Kinas išgelbėjo mano gyvenimą.
Jeigu panirau į kiną, tikriausiai nebuvau patenkintas savo gyvenimu būdamas jaunas. Man 1941 me-
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tai – svarbi data: tai laikas, kai aš pradėjau žiūrėti
daug filmų. Nuo dešimties iki devyniolikos metų
aš buvau tiesiog apsėstas kino.“
Kaip ir kiti Naujosios bangos kūrėjai – JeanLuc Godard, Éric Rohmer, Jacques Rivette –
François ne tik sinefilas, nuolat sėdintis Paryžiaus
sinematekoje, bet dar ir aistringas (gal kartais netgi per aistringas) filmų kritikas. Dėl aštrių apžvalgų, jis praminamas „prancūzų kino laidotoju“ ir
1958 metais užsitarnauja „garbę“ tapti vieninteliu
prancūzų kino kritiku, nepakviestu į Kanų kino
festivalį.
Truffaut filmams būdinga lengva ironija ir komiškos, kiek nepatogios situacijos. Būtent tokia
situacija ir nutinka jau kitais, 1959 metais, kai jis
ne kur kitur, o būtent Kanų kino festivalyje yra
apdovanojamas prizu už geriausią filmą. Žinoma,
Truffaut suprato, kokia rizika yra taip aršiai kritikavus kitus, pristatyti savo filmą ir per premjerą
sėdi įsitempęs bei išblyškęs... Netrukus autorius
yra nuraminamas audringos žiūrovų reakcijos ir
aplodismentų, kurie palydi kai kurias jo scenas dar
jam nesibaigus. Žmonės greitai pamilsta asmenišką
ir nuoširdų filmą bei pagrindinį jo veikėją – Antoiną Doinelį. Augant pagrindiniam aktoriui, JeanPierre’ui Léaud, Truffaut sukuria visą ciklą su tuo
pačiu herojumi Doineliu, kuris, kaip yra paties režisieriaus alter ego.
François Truffaut komedijoje Pavogti bučiniai,
tas pats Antoine’as Doinelis, žvelgdamas į savo atvaizdą veidrodyje, nesustodamas kartoja savo vardą
ir pavardę. Ši scena yra juokinga ir nuotaikinga,
drauge ji labai gerai atskleidžia François Truffaut
kūrybą – herojus, žvelgdamas į veidrodį ir kartodamas vis tuos pačius žodžius, klausia, bet nelaukia
atsakymo. Truffaut kūryba kupina pokštų, komiškų situacijų, lengvos ironijos, o kartu persmelkta
gilaus, nors ir neslegiančio liūdesio. Liūdesio, kurio tikriausiai niekuomet negalėtų nusikratyti nematomu stengęsis tapti berniukas.

Geriau pažinti Truffaut padės:
Keturi šimtai smūgių (Les Quatre Cents Coups),
Amerikietiška naktis (Le Nuit Americaine) – šie filmai įtraukti į žurnalo Times geriausių šio amžiaus
filmų šimtuką.
Taip pat: Žiulis ir Džimas (Jules et Jim), Kišenpinigiai (L‘argent de poche), Farenheitas 451 (Farenheit 451).
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Interviu

Mandalos – lyg Visatos
muzikos spalvos

Jolanta Kaulakienė kalbina menininkę Angelę Jonelienę, tapančią mandalas.
Tibeto vienuoliai mandalas kuria medituodami.
Jos yra piešiamos arba jų sudėtingi ornamentai
supilami ar sudėliojami iš įvairiaspalvio smėlio,
akmenukų, smulkintų džiovintų gėlių žiedų, maltų ryžių. Senovėje mandalos buvo puošiamos ir
įvairiais mineralais: turkiu, jaspiu, koralais. Dažniausiai mandalos būna ryškios ir be galo sudėtingos, labai kruopščiai kuriamos devynias dienas.
Paskutinę dieną įspūdingiausių raštų smėlio mandala sumaišoma ir supilama į tekantį vandenį. Toks
ritualas atspindi Rytų filosofiją apie pasaulio ir gyvybės laikinumą.
Dabar mandalų piešimas panaudojamas ir psichoanalizėje. Bene pirmasis Vakarų kultūroje apie
tai prabilo psichoalitikas C. G. Jungas. Jis sako,
kad mandalų piešimas – tai savotiška meditacija,
padedanti atskleisti vidinius klodus, įveikti daugybę emocinių, psichologinių problemų. Garsusis
psichoanalitikas ir pats kasdien piešdavo mandalas.
Jis sako, kad tai padeda rasti kelią į vidinę tvarką,
pažvelgti, kas mūsų vidiniame pasaulyje yra chaotiška, nedarnu. Mandalos tobulumas – tai ir kelias
į vidinę pilnatvę.
Ką reiškia paslaptingas žodis – mandala?
Mandala sanskrito kalba reiškia „apskritimas“, „ratas“ ir „centras“. Tai yra geometrinė apskritimo, o
budistinėje tradicijoje – kvadrato – formos kompozicija.
Iš tiesų mandala – senovinis tibetiečių menas ir
meditacija, ritualas šventyklose, kai ant grindų be30

riamas spalvotas smėlis. Vėliau mandalas imta piešti ant sienų, drobės, naudojant dažus ir kitas technikas. Iš tiesų, kiekvienos tautos mene atrasime šį
simbolį – apskritimą, pamatysime jame išdėstytus
kitus simbolius, figūras, ženklus.
Kodėl pradėjote piešti mandalas?
Šiuolaikiniame mene daug destrukcijos, chaoso,
nusivylimo. O mes visi ilgimės darnos, vidinės
ramybės. 2001–2005 metais gyvenau Amerikoje,
ten ir gimė paveikslų ciklas Mandalos. Gal iš vienatvės, iš ilgesio gimtajam kraštui, šeimai, draugams
ėmiau piešti? Kartais mums nutinka tai, kuo stebimės ir patys – atsiveria nauji gebėjimai, ateina
kūrybinis įkvėpimas. Į rankas paėmiau teptuką ir
pradėjau piešti mandalas. Net pati nustebau, kodėl būtent jas… Lyg kažkas iš aukščiau mane vedė.
Mandalos – tai kaip Kūrėjo prisilietimas, ryšio su
subtiliuoju Pasauliu patvirtinimas.
Kas įkvepia kūrybai?
Stebiu pasaulį, visur bandau įžvelgti Gėrį, suprasti, ko moko Gyvenimas. Tiesiog pajuntu
kūrybinį polėkį ir piešiu, iš anksto nebūnu sugalvojusi, suplanavusi. Tik tuomet, kai mandala
nupiešta, pati pamatau rezultatą ir imu aiškintis
simbolius, reikšmes ir bandau juos suprasti. Galiu
prisipažinti, kad kelionės, nauji potyriai, patirtis
jose, mane praturtina ir yra lyg kūrybos variklis.
Mėgstu keliauti. Buvau Indijos kalnuose, Jeruzalėje, lankiausi atsiskyrėlių vienuolynuose Armėnijos kalnuose, Meksikos piramidėse. Visa tai turbūt
sugrįžta į mandalas ženklais, simboliais, spalvomis.
Tartum padėka, dovana toms vietoms. Praėjusį ru-
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Angelė Jonelienė. Erdvės 2

Angelė Jonelienė. Grigališkasis choralas

denį mandalos ėmė nebetilpti apskritime, išpiešiau
ir aplink jas esantį foną, jos išsiplėtė į begalybę. Kodėl – nežinau... Kartais koncerte klausausi gyvos
muzikos ir matau nuostabius vaizdus – spalvotos
mandalos… Tie patys kosminiai virpesiai, ta pati
Dieviška simfonija.

jamos meditacijoms. Ko mus gali išmokyti meditacija su mandala? Pirmiausia pradėti nuo centro,
t. y. nebijoti pažvelgti į savo vidų, atrasti savo tiesą,
esančią širdyje, įsiklausyti į savo vidų, o po to, kaip
ir piešinyje, taip ir gyvenime: pradedame piešti
nuo centro (širdies) ir gražiai rikiuoti savo mintis,
norus, pastangas, svajones. Kitas ratas – taip pat
harmoningai rinkti žodžius, stebint, ką kalbi, kad
tai nebūtų melas, pyktis, nežeisti kitų; dar kitas ratas – veiksmai. Šis ratas plačiausias – labai svarbu,
ką ir kaip darote, koks susiklosto piešinys, nes tai
jau realu, tai jūsų Gyvenimo mandala.

Ar mandalų piešimas atitinka jūsų gyvenimo filosofiją?
Mūsų vidinė darna atsispindi ir išoriniame pasaulyje. Kai tai pastebėsi, viskas klostysis sėkmingai ir
puikiai. Vienas būdų tai patirti – imti piešti mandalas. Mandala simbolizuoja dvasinę ir kosminę
tvarką. Tad jos piešimas – lyg tam tikra apeiga,
meditacija. Tikslas – pasiekti ypatingą dėmesio,
proto koncentraciją ir taip harmonizuoti vidinę
būseną. Geometrinių figūrų kompozicija, itin
tvarkingas jų išdėstymas atspindi ir simbolizuoja
Visatos sandarą bei vidinę žmogaus darną. O ko
reikia, kad žmogus būtų laimingas? Darnos ir
pilnatvės. Tuomet gali daryti tai, ką mėgsti, supranti savo pašaukimą. Galima sakyti, kad tai ir
gyvenimo būdas – skubėdamas ir sumaištyje kažin
ar galėtum ilgai susitelkti ties daug kruopštumo ir
susitelkimo reikalaujančiu darbu.
Apskritimas – tai matomas išorinis pasaulis,
o centras – vidinis, nematomas, siekiantis pačią
giliausią mūsų esmę. Dažniausiai mandalos naudo-

Ką reiškia jūsų mandalų simboliai?
Pagrindinės geometrinės mandalos figūros: centrinis
taškas, apskritimas-ratas, kryžius, kvadratas, trikampis. Mano mandalose tarp simetriškai, atsikartojančia tvarka išdėstytų spalvingų figūrų matyti ir gėlių
žiedų, dangaus kūnų, gamtos stichijų formų, įvairių
raštų. Pastebėsite ir skirtingų šalių – Egipto, Indijos
bei kitų šalių – kultūrų simbolių, ir Zodiako ženklų. Kiekvienas simbolis skleidžia tam tikrą energiją,
atsineštinę išmintį bei informaciją. Mus tai net nesąmoningai veikia. Apskritimas – Visatos, Kosmoso
tobulumas, o visa kita – mumyse slypintis kūrybinis
lobynas, kuris atsiskleidžia pagal nuotaiką, būseną,
patirtį. Kai visos emocijos išsiveržia į išorę, sielos
kertelėse palengva įsivyrauja dvasinė harmonija.
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Armas Rudaitis

Lietuva ir aš
Lietuviais esame mes gimę,
Lietuviais norime ir būt!
Tą garbę gavome užgimę,
Jai ir neturim leist pražūt!
S. Zauerveinas

Nepriklausoma Lietuva šiemet švenčia dvidešimtąjį gimtadienį. Penkis dešimtmečius išbuvusi SSRS sudėtyje, prieš dvidešimt metų Lietuva
vieningumu ir net pralietu krauju išsilaisvino iš
sovietų gniaužtų. 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos
Respublikos Aukščiausioji Taryba paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktą. Nuo tol
Lietuva, kaip nepriklausoma valstybė, eina savo
laimės ieškojimo keliu. Pabandykime įsivaizduoti,
koks būtų dabartinis lietuvis, jeigu jame tilptų visa
Lietuva su visais jos gyventojais? Sąlygiškai pavadinkime jį Jonu.
Jonui šiemet sukaktų dvidešimt metų, tačiau
didelės gimtadienio šventės jis nerengtų, nes ir taip
pakanka įvairiausių valstybinių ir nevalstybinių
progų šventėms. Juo labiau, kad visai neseniai Jonas
persirgo kiaulių gripu. Jis – dar tik jaunuolis, bet
jau turi sukaupęs ilgaamžės patirties. Jo gyslomis
teka sudėtingos istorijos užgrūdintas kraujas, bet
jis tuo labai nesididžiuoja. Dažniau mėgsta skųstis.
Skųstis dėl gyvenimo. Dėl mokamo mokslo. Dėl
blogos valdžios ir blogo oro. Jonas jaučiasi bene
nelaimingiausias Europoje, tačiau ničnieko nedaro, kad kas nors pasikeistų. Na, nebent keiksnoja
valdžią, kad ji ko nors imtųsi. Ir visai nesvarbu, kas
toj valdžioj būtų: socialdemokratai, konservatoriai
ar liberalai – visi vienodai blogi.
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Jonas suvokia, kad prieš dvidešimt metų tūkstančiai žmonių kovojo už jo laisvę ir nepriklausomybę. Jis ir pats būtų už save kovojęs, bet dabar
gyvena taip, tarsi tai būtų seniai pamiršta. Laiką
dažniausiai ramiai leidžia žiūrėdamas rusiškai
dubliuotą Discovery kanalą. Bet Jonui vis dar rūpi
Lietuva. Siemens arenoje per krepšinio rungtynes
kartu su visa minia garsiai skanduoja: „Lietuva,
Lietuva, Lietuva!“ Jis – tikras krepšinio aistruolis.
Tiesa, kartais, skanduodamas savo šalies vardą, vis
gurkšteli alaus iš plastmasinio bokalo. Ne, Jonas
nėra alkoholikas. Ir vairuoja jis saugiai, o jei netyčia kas nors vis dėlto atsitinka, sumoka policininkui kyšį ir taip išsprendžia savo problemas. Panašiai Jonas elgiasi ir kitose gyvenimo situacijose. Jis
taip įpratęs.
Jonas – protingas žmogus ir kartais nueina ne
tik į krepšinio rungtynes, bet ir į kokį kultūrinį
renginį. Na, bent Euroviziją pasižiūri kasmet. Tačiau į rinkimus Jonas nevaikšto, nes nežino, už ką
balsuoti. Tiesa, už Dalią Grybauskaitę jis balsavo,
nes nekenčia oligarchų ir tiki, kad ši „geležinė ledi“
su jais susidoros. Jonas – studentas, jau senokai ieškantis darbo, bet jo nerandantis. Baigęs studijas jis
galvoja emigruoti, kaip jau padarė tūkstančiai jo
tautiečių.
Norėtumėte susipažinti su Jonu? Pakanka pažvelgti į save patį, ir bent keletas savybių tikrai
sutaps. Mes visi esame jonai, o visa Lietuva yra didžiulis Jonas. Nejučiom norisi paklausti: „Gal jau
laikas keistis?“ Tačiau šis klausimas atrodo paimtas
iš alaus reklamos, kuri anksčiau dažnai sukdavosi
eteryje. Ką nors tikrai švento šiais laikais sunkiai
besurasi. Neatrodo, kad gyvename tokioje Lietu-
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voje, dėl kokios kovojome... Kad tai suvoktum, užtenka kiekvieną vakarą įsijungti televizijos žinias.
O gal geriau pakeliaukim laiku? Nagi, pirmyn!
Įsivaizduokime tą patį Joną 2030-aisiais. Jis staiga atsiduria baltame kambaryje, pilname įvairaus
amžiaus besišypsančių žmonių. Žmonių, kuriems
nieko netrūksta, kurie jaučiasi taip gerai, kad geriau jaustis tiesiog neįmanoma. Be galo laimingų
žmonių. Jonas prieina prie vieno iš jų ir paklausia:
„Kur aš esu?“, tačiau atsakymo nesulaukia. Jis prieina prie kito žmogaus ir paklausia to paties, bet šis
taip pat nežino atsakymo. Visi šie laimingi žmonės nieko nežino. Visiškai nieko. Jie neturi savo
ideologijos. Neturi savo vertybių. Neturi net savo
minčių. Jie neturi nieko, kas jiems trukdytų būti
absoliučiai laimingais Lietuvos gyventojais.
Norėtumėte gyventi tokioje Lietuvoje? Tai tik
mano sukurta ateities antiutopija. Utopija, kurios
link juda pasaulis, – jame gyvenantys žmonės tik
tenkina savo poreikius ir ieško patogumo. Utopija, kuri būtų priimtina daugeliui tų, kuriems svarbiausia materialinis apsirūpinimas. Utopija, kuri

sugriautų ideologijas ir vertybes, bet paverstų visus
be išimties laimingais.
Tikrai nenorėčiau, kad tai virstų realybe. Tikiu,
kad mes patys kuriame savo ateitį ir kad ta ateitis kuriama jau šiandien. Nepaisant visų globalių
reiškinių, Lietuva yra mūsų rankose ir ji bus tokia, kokią patys sukursime. Dramblys tūkstančius
kartų didesnis už skruzdę, bet jis niekaip nepastatytų skruzdėlyno. Nebūkime drambliais. Būkime
skruzdėmis ir statykime savo skruzdėlyną. Savo šalį
turime ir galime sukurti patys. Sukurti tokią, kokios norime ir kokioje būtų gera gyventi visiems.
Gimiau Lietuvoje ir vien už tai esu jai skolingas.
Savo ateitį sieju su ja. Veikiausiai daug kas mane
pavadintų idealistu, bet aš nelaikau savęs svajojančiu kankiniu. Tiesiog keistis turime pradėti nuo
savęs, nes viskas priklauso nuo kiekvieno iš mūsų
mąstymo. Tad norisi pabaigti pamąstymus Jono
Basanavičiaus žodžiais: „Ištvermingai darbuokis,
neieškok tuščios garbės ir būk naudingas – venk
kovų su vėjavaikiais – mažiau žodžių, daugiau darbų – visada turėk prieš akis tikslą, kurio sieki!“

Šviesoforas. Monikos Baukytės nuotrauka
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Rugilė Kazlauskaitė

Apie žmones su nepadžiūvusia ranka
Gaiviai minkštas buvo vasario šeštosios rytas.
Atrodytų, visai nekaltas metas kokiam nors savaitgalį dirbančiam piliečiui, kuris eina į darbą pas savo
kolegas. Tuo tarpu Katedros aikštėje rinkosi keistas
būrelis žmonių, kurie vieni kitus labai giliai pažįsta
ir tuo pat metu nėra matę kai kurių veido. Taip,
atspėjai, emancipuotasis skaitytojau, erdvė, kurioje
žmonės pažįsta, bet ir nepažįsta vieni kitų, yra ne
kas kita, o internetinis kosmosas. Tikiuosi, kad tas,
kuris paėmė šį Popierinį Žurnalą į rankas, yra tiek
pat ironiškas kiek ir aš ir kartais tarsteli sarkastišką
komentarą girdėdamas apie dar vieną iš milijono
internetinių blogų bei portalų, kuriuose žmonės
viešina savo egzistencines idėjas mėgėjišku formatu. Išlaikydama žmogiškąją pagarbą nurysiu ir dabar visas tas mintis, nes kalbu ne apie visus, o labai
konkrečiai apie vieną portalą: www.pertrauka.lt. Iš
padoraus papratimo ne vienerius metus purkštavau ant didžiųjų pertraukos.lt „webmasterių“, ant
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piktų paaugliškų komentarų, ant pasiskirstymo
slapyvardžiais ir šiokiomis tokiomis pozomis. Ir vis
dėlto tenka pripažinti, kad bebaigdama savo dvylikametę moksleivio kadenciją nejučia išteisinau
jį ir netgi pajutau meilę. Kodėl? Labiausiai todėl,
kad ten žmonės auga. Todėl, kad kai sukryžiavęs
rankas žiūri į ekraną ir galvoji „tegul jie sako, ką
tik nori“, po savo tekstu dažnai perskaitai ne paliaupsinimą ar pasiuntimą velniop, o labai vertingą
ir kompetentingą kritiką. Todėl, kad ten neretai
užsuka profesionalai, rašytojai, suvokiantys, ką
reiškia būti jaunam ir mokytis kurti. O be to, tenai
vedė paprastas smalsumas pažvelgti į žmonių mintis, norus, idėjas ir tikslus. Kad ir kiek purkštaučiau, pertraukoj randu kur kas daugiau išmintingų,
mąstančių jaunuolių nei daugely kitų vietų. O gal
tiesiog tie, kurie daugelyje kitų vietų žiūri į batus ir
niekam neatskleidžia savo minčių Pandoros skrynios, kaip tik čia išsako tai, kas jų jaunose galve-
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lėse sukasi. Štai tokia mano pasiteisinimo įžanga
ir paaiškinimas, kodėl apie tai rašau. Na, o dabar
grįžkime prie vasario šeštosios.
Tai buvo rytas, skirtas nusimesti slapyvardžius,
atsirišti akis, susirinkti tiems, kurie dar nekrito
kovoj prieš visokio plauko krizes, o ypač, žinoma, baisią literatūrinę džiovą, kuri dažnai pakerta
jaunus rašytojėlius. Jie brūkšteli vieną kitą tekstelį
paaugliškos depresijos mėnesiais, o vėliau paklysta
kažin kur tarp karjeros perspektyvų, barų, vyrų ir
moterų. Jie įsigyja namus, šunį, bilietą į miesčioniškas pramogas, paskui vaiką, vaiko šunį ir vaikiškas miesčioniškas pramogas. Ir neberašo nei dienoraščių, nei metafizinių eilėraščių, tad išblunka
tykiai ir nepastebimai kur kas anksčiau nei savo
vaikui nuperki antrą šunį. Kodėl apie tai kalbu?
Todėl, kad tai gresia mums visiems, šimtams jaunų
žmonių, kurie rašo tyliais vakarais, publikuoja savo
rašliavas portale pertrauka.lt, o prieš užmigdami
pasvajoja apie Nobelio premiją už literatūrą. Tai
natūrali kova už būvį – vienas rašo visą gyvenimą,
kitą ištinka literatūrinė džiova ar tiesiog laikinas
išdžiūvimas. Turiu prisipažinti, kad ir pati atėjau
į trečiąjį pertraukos gimtadienį jausdamasi panaši į
mano pamėgtą herojų iš Evangelijos pagal Luką –
žmogų su padžiūvusia ranka. O kad manoji atgytų
priešais popieriaus lapą, panorau susitikti su tais
kitais, kurie irgi naiviai vadina save bent jau rašliavotojais. Saujelė besimokančių ir jau baigusių
mokyklą susirinkome į portalo pertrauka.lt gimtadienį. Turėjome garbės susipažinti arba vėl susitikti
su portalo moderatore rašytoja Rūta Brokert, Naujosios Romuvos ir Pašvaistės redaktoriais Andriumi
Konickiu bei Audrone Daugnoriene.
Viskas prasidėjo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose. Mūsų grupė per statybinius
griuvėsius leidosi į Žemutinės pilies šerdį, kur kadais
vaikščiojo pats kunigaikštis Gediminas. O paskui
per spalvotas menes ir balkonus į bokštą, kad pamatytume Vilnių iš aukštybių, kaip jį matė valdovai.
Tokia tat ekskliuzyvinė, estetinio grožio kupina ekskursija paprastiems jauniems intelektualams. Nemo35
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ku aprašyti architektūros, galgi ir pamatyti deramai
jos nemoku, o dar visi ekonominiais konfliktai, neduodantys ramybės valdovų rūmams (gal ne veltui).
Ir vis dėlto daug kas priminė jausmą iš kažin kada
skaityto D. Kajoko eilėraščio: „Sugrįšim į bendrąją
menę, sudėsim ant kelių rankas, sėdėsime, angele
mano, kaip du nepažįstami kas.“ Kaip tik tokiose
menėse it žvakės tirpdavo karališki gyvenimai...
O paskui kelionė per įšalusį Vilnių į svetingus
Venclovų namus, kuriuose vyko svarbiausioji gimtadienio dalis – skaitymai. Burtas buvo mestas ir
kiekvienas skaitė atsitiktinai trauktą kito žmogaus
kūrinį. Taip ir kitaip paminėjome daugelį tų, kurie per šiuos metus ką nors gražaus parašė, laimėjo
konkursus, dalyvavo įvairiuose pertraukos renginiuose bei projektuose. Tikriausiai dera net ir šiame straipsnyje pasveikinti Ieva Toleikytę bei Vainių
Baką, anksčiau buvusius portalo narius, o dabar jau
knygų autorius. Kai išgirsti, kiek daug visko įvyko,
kai paskaitai, kiek kokybiškos kūrybos prirašyta, pagalvoji, kad šis projektas labai gyvas. Portalo moderatorė Rūta mane įtikino, kad verta turėti vietą, kur
savo darbus be jokios atrankos gali publikuoti visi
norintys moksleiviai. Šiaip ar taip, tokiame puslapyje didesnė tikimybė užtikti jauną talentą nei parke
ant suoliuko ar miške grybaujant. O be to, gal ir žodis „talentas“ tėra fiktyvus, gal vienas vaiko kūrybinis eksperimentas kokiam skaitytojui duos daugiau
sielos peno nei visi F. Dostojevskio romanai?
Belieka padėkoti renginio organizatoriams už
du dalykus. Pirma, už labai gerai parinktus gimtadienio tortus. Antra, už beprotišką atsidavimą
ir pasiaukojimą. Finansavimas mąžta, tačiau projektas auga ir duoda vaisių. Taip yra todėl, kad
moderatoriai, kultūrinių žurnalų redaktoriai, o ir
baigę mokyklą studentai aukoja savo laiką, dėmesį
ir jėgas be jokio atlygio leisdami vakarus prie vaikų
ir paauglių eilėraščių, prozos tekstų bei eksperimentų. Vien iš pagarbos jiems norėčiau, kad koks
nors jaunas lietuvis vis dėlto laimėtų literatūrinę
Nobelio premiją. Jūsų dėka padžiūvusios ir dar nesuvaldytos rankos atgyja.
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