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Audronė Daugnorienė

Kodėl negalvoji?
Dažniausiai viskas prasideda visai netikėtai.
Taip pat ir žurnalo kūrimas. Kai bičiulė baisiausiai
išgyrė vieną aktorių, nusprendžiau būtinai pama
tyti monospektaklį, kuriame jis vaidina. Paskui pa
siūliau pažiūrėti jį porai moksleivių, besidominčių
teatru (skaitykite jų nuomones p. 22–26). Spektak
lis apie jaunuolio, augusio vaikų globos namuose,
išgyvenimus ir patirtis. Mintis apie vaikystės svarbą
neapleido tą vakarą ir dar kelias dienas – psicho
logai sako, kad visą tavo gyvenimą ir nulemia vai
kystė. Lyg ir žinome tai, bet nenorime tuo tikėti.
Pernelyg baisu. Juk negali savo vaikystės pakeisti.
O paskui netikėtai sulaukiau skambučio, kad
gausiu rašinį apie vaikų globos namus.
Ar žinai, kiek Lietuvoje yra našlaičių? O kiek to
kių, kuriuos tėvai tiesiog pametė?.. Mane labiausiai
šokiravo žinia, kad tuose pačiuose globos namuo
se gyvena bene aštuoni tos pačios motinos vaikai.
Paskaityk Aurelijos, gyvenančios šalia tokių namų,
rašinį (p. 4–9) ir galbūt sužinosi, ko dar nežinojai.
Kam tau tai žinoti, paklausi. O gal aš ar tu galė
tume ką nors pakeisti? Pakeisti kieno nors vaikystę?
Prieš keletą metų išgyvenau įvykį, kurio nepa
miršiu iki mirties: artimo žmogaus dukra, būdama

maždaug septynerių, kartą paprašė: „Būk mano
mama...“
Ką galėjau jai atsakyti? Mergaitė nėra našlaitė,
turi abu tėvus, tik vienas beveik nesirūpina ja, ki
tas irgi turi mažai laiko – daug dirba... Statistika
byloja, kad tėvai vaikui skiria maždaug 7 minutes
per dieną. Maždaug tiek rūkai vieną cigaretę...
Paskui numeti nuorūką ant žemės po gyvenamojo
namo langais – močiutė iš pirmo aukšto tai stebi
kasdien per kiekvieną pertrauką – ir grįžti į pa
mokas: pavyzdingas mokinys, nerūkantis moky
klos teritorijoje ir dalyvaujantis akcijoje Darom –
renkantis šiukšles kur nors Neries pakrantėje.
Arba atvažiavęs automobiliu į gimnaziją sustoji
po gyvenamojo namo langais ir valandą klausaisi
bumčiko visu garsu. O gal trečiame aukšte gyvena
gydytojas, kuris budėjo naktį ligoninėje, o rytoj
operuos tavo mamai širdį? Gal mama tuo metu
migdo savo kūdikį, negali užmigdyti, supyks
ta, apšaukia jį ir sujaukia jo vaikystę? O prie to
prisidėjai ir tu. Jei tai žinotum, ar taip darytum?
Nežinai ir nereikia?
Kodėl negalvoji apie kitą žmogų? Kodėl negal
voji? Ar dėl negalvojimo irgi kalta vaikystė?
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Ugnius Babinskas

Lietuviška mentaliteto versija
Mentalitetas. Šį žodį žinau jau seniai, tačiau
tik pastaruoju metu ėmiau suvokti, kokį svarbų
vaidmenį jis atlieka žmonių gyvenime. Juk būtent
mentalitetas yra visos visuomenės, kaip gyvosios
sistemos, ir pavienių asmenų brandumo rodiklis
ir pagrindas. Mentalitetas yra ne tik tradicijų, pa
pročių, aplinkybių ir auklėjimo sukurtas žmogaus
minties lygis ir moralė, bet ir vertybių sistemos,
mąstymo būdo bei tolerancijos atspindys. Tik
aukšto mentaliteto asmuo gali visavertiškai atlikti
savo, kaip brandaus visuomenės nario, pareigas ir,
supratingai bendraudamas su aplinkiniais, vystyti
tvirtus pamatus turintį bendradarbiavimo aparatą.
Kaip šis aparatas funkcionuoja mūsų šalyje, ma
nau, ne kartą teko įsitikinti kiekvienam ir tikriau
siai skaudžiai nusivilti lietuviškąja kultūra.
Nesvarbu, ar laukiu eilėje pašte, ar regiu žmonių
abejingumą matant vienas kito nelaimę, tarkim,
sveikatos apsaugos įstaigoje, įžvelgiu, kaip aistringai
tarp mūsų plinta savanaudiškumo tendencija, kuri
jau pavirto nacionaline patologija. O kur dar oli
garchų savivalė, valdininkų atstovavimas neaiškių
grupių interesams, itin plačiai išsikerojusi korup
cija, nusikalstamumas, savižudybių rekordai? Visa

tai šiandieninė Lietuva. Močiutės retoriškai klausia:
„Ar apie tokią šalį svajojo tautininkai, kai siekėme
laisvės, kai gimtąjį mūsų kraštą spaudė Sovietų Są
jungos kumštis“? Panašių demagogiškų ir tuščios
didaktikos prisodrintų klausimų girdžiu kasdien
ir tai jau tampa tarytum pakaitalu temai apie orą,
kai pašnekovai (ne tik senjorai) neranda bendros
temos. Ir atvirai pasakysiu: man tai jau ima įgristi.
Ar ne per daug skundžiamės ir per mažai dirbame,
kad jaustumėmės gyvenantys pagal sąžinę? Klausiu
to jaunų gabių žmonių, kurie turi visas galimybes
realizuoti savo idėjas, tačiau dėl aktyvumo stokos ir
senosios kartos skiepijamų stereotipų gausos riboja
saviraišką. Sakysite, palankios aplinkybės yra svar
biausia ir vien vidinio potencialo neužtenka? Tokiu
atveju paklausiu: ar padarėte viską, kai turėjote tam
galimybę, ar pasinaudojote viskuo, kuo galėjote?
Ar iš tiesų turite teisę dabar skųstis? Ar turite teisę
dejuoti, kaip turėtų būti, bet nėra? Manau, kad tik
išnaudojęs savo šansą, pasitelkęs savo protą ir visas
jėgas bei kūrybingumą, žmogus gali ieškoti kaltų ar
nuogąstauti dėl prasto gyvenimo. Žinoma, nesakau,
kad visi tik verkia susikūrę blogo gyvenimo ir blogų
žmonių iliuziją, o realybėje viskas it ramunėm nu

Marija Jurpalova. Iš ciklo Beginning+...+exit.
Linoraižinys. Diplominis darbas. 2005 m. Vadovė
Eglė Vertelkaitė. Iš Vilniaus Justino Vienožinskio
dailės mokyklos fondų.
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Darja Nikolajeva. Iš ciklo Memento morte.
Linoraižinys. Diplominis darbas. 2005 m.
Vadovė Eglė Vertelkaitė. Iš Vilniaus Justino
Vienožinskio dailės mokyklos fondų.

klota. Tačiau nebūtina į viską žiūrėti pesimistiškai,
ypač jaunajai kartai.
Svarbu atsižvelgti į tai, kad mūsų valstybė vis
dar gyvena skirtingų laikotarpių kultūrinėje sandū
roje. Komunistų valdymo metais įskiepyta „prole
tarinė vertybių sistema“ – nors jau dvidešimtmetį
dilinama Vakarų įtakos – vis dar išlieka piktybiniu
mūsų kultūros augliu. Esame nelengvoje padėtyje
jau vien šiuo aspektu, ką jau kalbėti apie ekono
minius, energetinius, geopolitinius, demografinius
veiksnius, nuolatos lemiančius praktinį kiekvieno
lietuvio gyvenimą. Ir vis dėlto, ką daryti, kad gy
venimas taptų bent kiek geresnis? Vyriausybė siūlo
naujus biudžeto deficito mažinimus planus, eko
nomistai teikia jiems alternatyvas, Nomeda vyk
do gerumo akcijas, Europos struktūriniai fondai
teikia paramą... Atrodytų, šis bei tas vyksta. O aš
manau, kad nevyksta nieko. Įlipęs į autobusą aš vis
dar matau pavargusius veidus, kalbėdamas su žmo
nėmis vis dar jaučiu niūrią neviltį, naktį eidamas
gatve vis dar apsidairau išgirdęs rusiškus riksmus,
iš mokyklos draugų vis dar sulaukiu pasiūlymų
eiti prisigerti... Tarytum visi aplinkui būtų sustirę,
sustabarėję, tarytum jie būtų lavonai. Galimas kri
zinio fondo kaupimas gal padės kitos krizės metu
išvengti beveik 12% nedarbo lygio, tačiau tikrai
neatgaivins tų negyvų akių, kurias matau kasdien.
Norint būti laimingesniam, manau, visų pirma
reikia atsikratyti perdėto pesimizmo. Galbūt lie
tuviškas gyvenimas ir purvinas, bet nepabijokime
susitepti rankų ir pradėkime ką nors keisti. Pradėki
me keisti save, o vėliau ir kitus. Patriotizmo mums

nereikia. Mums reikia optimizmo, o su juo ateis ir
atsakomybė. Atsakomybė ne tik už savo veiksmus ir
asmeninę gerovę, bet ir už artimą, už pažįstamą, už
kitą. Antra, mums būtina brandinti potencialiausią
Lietuvos investiciją – naująją jaunimo kartą, kuri
šiuo metu vis labiau ir pernelyg vienareikšmiškai
perima vakarietišką kultūrą visai pamiršdama gim
tąją. Ugdydami jaunų – ir visai nesvarbu, ar talen
tingų ir aktyvių, ar pasyvių ir abejingų – žmonių są
moningumą, ruošiame dirvą žmogiškąsias vertybes
puoselėjančiai, pilietiškai Lietuvos kartai, o tai savo
ruožtu yra ilgas ir varginantis procesas. Tai reikalau
ja jėgų, atsidavimo, o svarbiausia – kantrybės.
Taigi, brangūs broliai, draugai, jaunieji lietu
viai – susiimkim! Kudirkos ir Donelaičio postringa
vimams seniai išdilus, sukurkime naująją lietuviško
portreto versiją, pradėkime rašyti šiuolaikiškai in
terpretuotų vertybių knygą. Nepamirškime senojo
tautininkų entuziazmo, tačiau nesivadovaukime
pasenusiu patriotiniu modeliu. Išlikime darbingi,
tik šįkart ne su arklu rankose, o su idėja galvoje
ir ryžtu jai įgyvendinti; išlaikykime vienybę ne tik
talkose ar priespaudos metu, bet ir klestėjimo lai
kotarpiu bei krizės metu. Nesivadovaukime masės
stereotipais, bulvarinės žiniasklaidos skiedalais,
netapkime viena kryptimi žvelgiančia vartotojiška
visuomenė. Būkime kritiški, ugdykime moralumu
ir bendrine gerove grįstą mąstymą. Arba tiesiog
praktiškai pritaikykime seną gerą patarlę: „Elkis
su kitu taip, kaip norėtum, kad elgtųsi su tavimi.“
Tik tada jausimės laimingesni ir galėsime džiaugtis
mūsų visų mentalitetu.
3

Publicistika

Aurelija Baltikauskaitė

Ne tik balta ir juoda
Remiantis statistiniais duomenimis, mūsų pla
netoje gyvena 143 milijonai našlaičių (tačiau ma
noma, kad iš tikrųjų jų yra daug daugiau, nes ne
visos šalys skelbia tokią statistiką), 16,2 milijono
neturi abiejų tėvų. Kas dvi sekundes vis kitas vaikas
Žemėje netenka vieno iš tėvų, kiekvieną dieną vi
siškų našlaičių gretas papildo beveik 6 tūkstančiai
likimo draugų.
Tėvų netektis tampa gyvenimo žlugimo pra
džia, nes net išgyvenę ir sulaukę pilnametystės, iš
spirti iš vaikų globos namų, daugelis tampa krimi
nalinio pasaulio atstovais arba visiškai degraduoja.
Vien Rusijoje ir Ukrainoje 60 procentų merginų
našlaičių savo gyvenimą susieja su prostitucija, 70
procentų vaikinų tampa nusikaltėliais.
2008 metais Lietuvoje buvo beveik 13 tūkstan
čių be tėvų globos likusių vaikų, iš jų daugiau nei
pusė buvo globojami šeimose, 39 procentai – įvai
riose vaikų globos įstaigose. Šiuo metu 96 vaikų
globos namuose gyvena daugiau kaip 5 tūkstančiai
vaikų (Na, tiek žmonių gyvena Lazdijuose). Tik aš
tuntadalis beglobių vaikų yra našlaičiai, kiti į vaikų
globos įstaigas pateko dėl tėvų girtavimo, smurto
šeimoje ar kitokių priežasčių.
Rašysiu apie vienus didžiausių globos namų
Lietuvoje. 1970 metais įkurtoje įstaigoje (kapitaliai
suremontuotoje 2005 metais) šiuo metu gyvena
100 vaikų iš asocialių šeimų ir tik 8 našlaičiai. 52
auklėtiniams nustatyta nuolatinė globa – tai reiš
kia, kad jie negali vykti namo per atostogas ir tik
rai nebus grąžinti gimdytojams. Kiti vaikų globos
namuose gyvena laikinai, kol tėvai „susitvarkys“,
pagerės gyvenimo sąlygos namuose ar gimdytojai
grįš iš įkalinimo įstaigų, bet tai daugiau formalu
mas – daugeliui tokių vaikų sąlygos tikruosiuose
namuose nepagerėja iki pat jų pilnametystės.
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Tačiau ir pabėgę nuo skurdo ir patekę į vaikų
globos namus vaikai negali jaustis saugūs lyg tvirto
vėje, kaip turėtų būti, nes čia labai dažnos vagystės.
Žinoma, vagia vieni iš kitų... Kaip gali jaustis sau
gus, kai net eidamas į tualetą privalai užrakinti savo
kambario duris? Vis dėlto, jei reikia rinktis tarp
tvarto ir ne visada saugių, bet užtat švarių namų, –
laimi antrieji. Sakoma, kad kiekvienus namus sau
go tiek angelų, kiek juose gyvena žmonių. Įdomu,
kur pasislepia šių šimto aštuonių vaikų angelai ir ar
jiems užtenka vietos...
O kas tada, kai vaikų globos namai jiems pa
sako „sudie“ ir išspiria pro duris. Geriausiu atve
ju, jei tęsia mokslus, jie gauna 9000 litų išeitinę
išmoką – jei tėvams atimtos tėvystės teisės arba
teismas nustato, kad šie negali jais toliau rūpintis.
Ir kas mėnesį, visą mokymosi laiką, po 500 litų.
Na, o jeigu nesugeba ar nenori toliau mokytis ir
jei neturi pažymos, kad tėvai nesugebės suteikti
jiems reikiamų sąlygų? Neseniai buvęs vaikas, ku
riuo visi rūpinosi, per dieną turi tapti suaugusiu,
kuriam savo reikalus reikia tvarkytis pačiam. Ne
žinau, kokia yra kitų žmonių nuomonė, bet man
tai atrodo absurdiška. Tik gimtadienis trunka vie
ną dieną. Gyvenime nebūna taip, kad vieną dieną
tu esi vaikas, o kitą – jau suaugęs. Tačiau įstatyme
parašyta būtent taip.
Įsivaizduokite žmogų, kuris nežino, kaip atro
do sviesto pakelis parduotuvėje (sviestą anksčiau
matydavo tik supjaustytą ir padėtą ant lėkštutės),
kad į arbatą, jog ji būtų saldi, reikia įdėti cukraus...
Neįsivaizduoja, kaip išsirinkti batus parduotuvėje,
nes anksčiau viskas būdavo paduodama, kai tik ko
prireikdavo. Dar vakar turėjęs namus tampa bena
miu – neturi, kur gyventi, bet tai niekam nerūpi,
nes jis jau suaugęs, pilnametis...

Publicistika
Prieš kelis mėnesius iš globos namų išėjo vai
kinas. Už gautus 9000 Lt jis nusipirko seną au
tomobilį, kuris po kelių dienų sugedo. Dabar jis
gyvena name, kuriame nėra nei langų, nei durų,
valkatauja, nes neturi ko valgyti. Jokių pajamų,
jokio tikslo, gyvenamosios vietos, maisto, darbo –
visiškai nieko.
Dienos vaikų globos namuose slenka niūriai ir
monotoniškai. Vaikai keliasi, pusryčiauja, eina ar
važiuoja į mokyklą, grįžta, pietauja, ruošia namų
darbus, vakarieniauja ir eina miegoti. Pagal mais
tą ir dirbančius auklėtojus galima atspėti, kuri
savaitės diena, pagal besikeičiantį mišką, regimą
pro langą, – pažinti metų laiką. Atrodytų, šių vai
kų gyvenimas – nuobodus ir pilkas, tačiau iš tiesų
kiekvieno išgyvenimai verti filmo ar net serialo
scenarijaus.
Vienos merginos pasakojimas primena Pelenės
istoriją. Iš pradžių ji gyveno su mama ir patėviu,
buvo kito vyro vaikas, todėl nemėgstama ir išnau
dojama. Kaip vyriausioji, rūpinosi jaunesnėmis se
sėmis ir broliuku. „Pardavėjos mane pažinojo, todėl
man, septynmetei, parduodavo alkoholio, kurio
liepdavo nupirkti mama, nes žinojo, kad, grįžusi be
„vaišių“, būsiu sumušta“, – iš lėto pradeda pasakoji
mą mergina. Po kurio laiko mama net neperspėjusi
išvyko į Angliją. „Nuvedžiau seses ir brolį į darželį,
pati nuėjau į mokyklą, kai grįžau, jos jau nebebu
vo. Po kelių dienų atvažiavo vaikų teisių apsaugos
pareigūnai ir nuvežė mane pas tetą, seses ir brolį – į
kūdikių namus“, – tęsia istoriją žvelgdama į tolį.
Gyvenimas pas naująją globėją mergaitės taip
pat nelepino. Jai būdavo liepiama vienai tvarkyti
namus, gaminti valgį, pildyti biologinių tetos vai
kų užgaidas. „Prisimenu, kartą teta pasakė, kad
sutvarkiusiajam kambarį duos šokoladą. Aišku, su
tvarkiau aš, nes kiti tingėjo, bet teta prizą atidavė
savo dukrai, nors žinojo, kas iš tikrųjų viską sutvar
kė“, – prisimena dar vieną išgyventą neteisybę. Jos
pusseserei buvo skiriama ne tik daugiau dėmesio,
jai buvo perkami drabužiai ir papuošalai, o mūsų
herojei – nieko.
Po dvejų metų teta sumanė atsisakyti globoti
nės. Taip mergina atsidūrė pas močiutę. „Tai buvo

geriausias mano gyvenimo tarpsnis, – savo išgy
venimais pasidalino mergaitė, – močiutė manimi
nuoširdžiai rūpinosi, jaučiausi kaip tikroje šeimoje,
bet po pusantrų metų ji sunkiai susirgo ir nebega
lėjo manęs tinkamai prižiūrėti. Tada patekau čia.“
Dabar mergaitės senelė jau iškeliavusi amžinybėn.
Atvykimu į vaikų globos namus ,,Pelenės“
gyvenimo etapas nesibaigė. Ji – viena geriausių ir
pažangiausių mokinių klasėje. Stengiasi kabintis į
gyvenimą, ištrūkti iš užburto rato, besisukančio jos
giminės istorijoje. Dėl šių savybių turi net keletą
globėjų – žmonių, norinčių jai padėti. Bėda tik ta,
kad ne visada tų geradarių vaikai pritaria tokiam
tėvų sprendimui. „Kartą nuvažiavau pas globėjus,
kurie turi aštuonmetę dukrą. Ši sudaužė vazą ir pa
reiškė, kad, jei nepadėsiu jai paruošti namų darbų,
pasakys tėvams, kad tai – mano darbas“, – pasa
kojo šių laikų Pelenė. Globotinės istorija primena
muilo operų scenarijų ir tikrai gali pasirodyti nere
ali, bet po netikėto susitikimo su minėtąja globėjų
dukra patikėjau...

Akvilė Valentaitė. Galvok, 2009
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Akvilė Valentaitė. Tripper, 2010

Jau tapo įprasta, kad kiekvienais metais šiuose
vaikų globos namuose pastoja paauglės. Prieš ke
lis mėnesius viena pagimdė. Po gimdymo tokios
paauglės turi tik vieną pasirinkimą – atiduoti savo
vaikutį į kūdikių namus, o pačios – grįžti į savuo
sius. Bet minėtajai merginai pasisekė – ją priglaudė
teta, kuri dabar rūpinasi mažyliu, nes buvusi glo
botinė mieliau laiką leidžia girtaujančių draugų
kompanijoje nei globodama savo kūdikį. Tačiau
žinant jos gyvenimo istoriją – negali teisti...
Vaikų globos namuose mergina su sesėmis
augo nuo mažens. Nebuvo kuo nors išsiskirian
ti, na, nebent mielomis strazdanomis ant nosies,
tačiau bėgant metams viskas keitėsi. Ji ir vyresnė
jos sesė brendo, darėsi vis moteriškesnės, o stoko
damos meilės ir šilumos pradėjo paguodos ieškoti
vyresnių vaikinų glėbyje. Tada prasidėjo bėgimai iš
vaikų globos namų, savaitiniai negrįžimai, polici
jos iškvietimai, draugių išprievartavimo bylos...
Vieną kartą grįžusios iš tokios „ekskursijos“
mūsų herojė ir jos draugė pradėjo rauti viena kitai
plaukus. Jos draugė šaukė: „Mane prievartavo, o tu
žiūrėjai!!!“ O jaunoji mama atsakė: „O man pasise
kė, nes dabar menstruacijos!“
Šios ir dar keturios merginos buvo vadinamos
„keliautojomis“, nes paprastai jų nebūdavo, grįž
davo tik nusiprausti ir rūbus pasikeisti (kas porą
savaičių). Gaila, bet auklėtojai tokioje situacijoje
buvo bejėgiai, merginas gynė visi vaikų teisių ap
saugos įstatymai. Deja, nebuvo ir nėra įstatymų,
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turinčių jas apsaugoti nuo jų pačių. Ir tai dar ne
viskas: merginos mama susilaukė vaiko, kurio tė
vas – vyresnės jos sesers sužadėtinis, o jos kūdikio
tėvas – nežinomas... Pati nepatyrusi šilumos ir mei
lės, nesupranta, kaip tai dabar svarbu jos vaikeliui.
Ne visos paauglės ryžtasi gimdyti. Mokslo metų
pradžioje viena globotinė sužinojo esanti nėščia. Ši
„mama“ vaikų globos namuose turi aštuonias seses
ir penkis brolius. Gimtuosiuose namuose negyvena
jau labai seniai, o prieš metus ten apsilankė pirmą
kartą nuo patekimo į vaikų globos namus. Iki aš
tuntos klasės buvo vienas sunkiausių vaikų visoje
įstaigoje, bet staiga kažkas kardinaliai pasikeitė.
Ji pradėjo mokytis, stengtis ir pastaraisiais metais
tapo viena pažangiausių ir geriausių auklėtinių. Ta
čiau... pastojo. Iš pradžių nutarė gimdyti, džiaugėsi
būsima šeimynine laime, bet vėliau persigalvojo.
„Jei pagimdysiu, man vaikinas nebepirks žaislų,
pirks tik vaikui...“ – bene vienintelis ir svarbiausias
buvo jos, pačios dar vaiko, argumentas. Draugės ir
jaunesnė sesė, kuri pokalbio metu vis kartojo: „To
vaiko širdelė jau plakė“, bandė įtikinti, kad net ir
be tėvo galima užauginti vaiką, bet jaunoji „mama“
jau buvo tvirtai apsisprendusi ir viešai motyvuoda
ma tuo, kad pagimdžiusi nebegaus valstybės para
mos, paskutinę nėštumo savaitę, kai dar buvo gali
ma, pasidarė abortą, už kurį pareikalavo sumokėti
savo globos namų.
Dabar ji bijo atvykti į šią įstaigą, nes dauguma
gyventojų ją pasmerkė, geriausios draugės nebeno
ri jos matyti, o sesės išsižadėjo.
Jei serialų ir kino filmų scenarijų autoriai pa
klausinėtų tokių vaikų apie jų likimus ir panaudo
tų surinktus faktus kūryboje, televizijos žiūrovams
nereiktų kasdien žiūrėti telenovelių, kurių atomaz
ga būna aiški jau po pirmos serijos.
Prieš trejus metus vaikų globos namai į sava
rankišką gyvenimą išleido tris auklėtinius – dvi
merginas ir vaikiną, išsiskiriančius nepaprastu
noru mokytis ir sugebėjimu visur įžvelgti teigiamų
dalykų. Net tarp mokyklos vaikų jie išsiskirdavo
savo emocijomis – šypsena visada puošdavo jų vei
dus. Mano atmintyje įstrigo toks vaizdas: po mate
matikos brandos egzamino visi abiturientai išeina

Publicistika
pavargę, susimąstę, nuleidę galvas, ir staiga iš to pa
ties egzamino išeina Artūras (tebūnie toks vaikino
vardas), kaip visada susišiaušęs plaukus, linksmas
ir atsipalaidavęs, nors gerai žino, kad nuo to egza
mino priklauso jo ateitis: jei nesurinks pakankamai
procentų, neįstos į norimą specialybę, o pinigų už
mokslą sumokėti jis neturi.
Visi trys auklėtiniai sėkmingai baigė mokyklą,
įstojo į aukštąsias mokyklas, bet... Kad pasiektum
savo tikslą, privalai jo siekti visomis jėgomis. Mer
ginoms pritrūko stiprybės ir užsispyrimo, dabar
jos, kaip ir daugelis mūsų tautiečių, dirba Didžio
sios Britanijos aptarnavimo sferoje, o jų likimo
draugas sėkmingai stengiasi susikurti ateitį Lietu
voje. Tačiau kad ateitis būtų nors kiek šviesesnė, jis
privalo įdėti labai daug pastangų.
Penkių šimtų, kuriuos jam kas mėnesį skiria
valstybė, nepakanka sumokėti už bendrabutį, nu
sipirkti būtiniausių priemonių ir maisto, todėl jis
nuo pirmo kurso dirba draudimo konsultantu.
Darbas prastai apmokamas, bet kitos išeities nėra.
Artūras vaikų globos namuose atsidūrė dar
kūdikystėje, čia mokėsi ir vyresnioji jo sesuo bei
trys jaunesni broliai. Nors čia gyveno visą, dažnam
sunkų, paauglystės laikotarpį, nė karto nebuvo
„prisiviręs košės“, su visais elgėsi pagarbiai, o tai
matydami auklėtojai duodavo jam daugiau laisvės
savaitgaliais. Šviesiaplaukis, giliomis žydromis aki
mis, atviro veido, plačios nosies ir šiltos šypsenos
vaikinas turi begalę draugų – ir bendraamžių, ir
vyresnių žmonių.
Man teko daug bendrauti su Artūru ir galiu
teigti, kad tokių sugebančių į bet kokią kompaniją
įsilieti žmonių – labai nedaug. Tačiau didžiausias
jo gyvenimo pasiekimas yra tai, kad jis sugebėjo
„išsikapstyti“. Tokių beglobių vaikų labai nedaug...
Apie 80 procentų sulaukę pilnametystės pasuka
biologinių tėvų keliais. O kiek dar tokių, kurie pa
lūžta vėliau?
Paradoksalu, bet kitas, beje, irgi buvęs vienu
geriausių globos namų auklėtinių, jau du kartus
buvo patekęs į nepilnamečių koloniją. Pirmą kartą
jis įkliuvo už penkias vagystes, antrą – už chuli
ganizmą. Dabar vaikinui septyniolika, o į vaikų

globos namus jis pateko prieš dvejus metus, kai su
sipyko su savo globėja (teta). Jo mama mirusi, tė
tis – nežinomas, pats vaikinas sako, kad, jei sutiktų
jį gatvėje, nedelsdamas užmuštų... Su jaunesniuoju
broliu ir trylikos metų sesute jis bendrauja mažai.
Kaip pats sako, pirma norįs pabaigti mokyklą, pra
dėti mokytis aukštesniojoj mokykloj ir susirasti
darbą, nes dabar negalintis nieko jiems pasiūlyti.
Turiu pripažinti, kad per šiuos dvejus metus,
kai vaikinas gyvena globos namuose, jo elgesys la
bai pasikeitė.
Su juo susipažinau pirmą jo atvykimo dieną.
Prisimenu, buvo kalėdinių renginių maratonas ir
man teko vieną iš jų organizuoti. Reikėjo pastatyti
dekoracijas, todėl paprašiau vaikino, tuomet dar
nepažįstamo, pagalbos. Po koncerto buvo vakaro
nė, tada geriau susipažinome, pasisakė esąs Tadas,
ką tik atvykęs.
Su drauge pradėjome domėtis jo gyvenimu,
kaip jis čia pateko, kodėl. Tada pašnekovas pasi
rodė labai nuoširdus ir šiek tiek išsigandęs. Jo akys
buvo tokios liūdnos ir pavargusios...
Vėliau jo nematėme. Po metų paaiškėjo: jis
kalėjo. Grįžo, bet neilgam. Greitai vėl „sėdo“. Kai
ėmiau iš jo interviu, jis buvo neseniai grįžęs iš ne
pilnamečių kolonijos, o didžiausias jo išvaizdos pa
sikeitimas – akys. Tokios sulaukėjusios ir žiaurios,
tokios nuožmiai piktos...
Ar gali papasakoti, koks buvo pirmas jausmas,
kai sužinojai, kad teks gyventi nelaisvėje? Kaip tai
sužinojai?
Oho... Buvo teismo posėdis, tikrai nesitikėjau,
kad pateksiu į nelaisvę, pareigūnai sakė, kad man
greičiausiai skirs porą parų areštinėje ir paleis, bet
buvo kitaip... Iš pradžių labai išsigandau, bijojau,
bet paskui nusiraminau, pagalvojau, kas bus, tas.
(Jo ištartas ,,oho“ ir piniginės segiojimas viso
interviu metu leido man suprasti, kad ne tokio pokalbio, ne tokių klausimų jis tikėjosi, kai sutiko apie
tai pasikalbėti. Apie gyvenimą areštinėje ir Lukiškių
kalėjime jis stengdavosi užsiminti kiekvieną pokalbio
minutę, kad kuo mažiau reikėtų pasakoti apie Kauno
nepilnamečių koloniją.)
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Na, patenki į koloniją ir kas tada? Ten vyksta pamokos? Bausmes kartu atlieka ir vaikinai, ir merginos?
Kokia yra įprasta kalinio diena tokioje kolonijoje?
Tave užregistruoja, paskiria kambarį, apsigy
veni ten. Pamokos vyksta kaip ir normaliose mo
kyklose, ta mokykla net vadinama kaip paprasta –
Kauno pirmoji vidurinė mokykla. Kolonijoje tik
vaikinai, merginos bausmes atlieka moterų patai
sos namuose. Ryte būna „strojus“ (įspėjamasis žen
klas, po kurio būtina kuo greičiau prisistatyti pri
žiūrėtojui, savotiška ugdymo priemonė – A. B.), po
to visi išsirikiuojame, tada pusryčiaujame. Vėliau
einame ruoštis į mokyklą, su „strojumi“ visi vėl su
sirenkame ir tada einame į mokyklą. Po pamokų
papietaujame ir vėl – „strojus“, visi išsirikiuoja, o
prižiūrėtojas skaito pavardes, kas eina dirbti į ke
pyklą, o kas – į dirbtuves. Tie, kurie eina į kepyklą,
kartu su prižiūrėtoju eina prie vartų. Prižiūrėtojas
paskambina, vartai atsiveria, einame į labai gražų
pastatą. Jei būna teorijos pamoka – rašome, jei
praktikos – kepame.
(Beje, man paklausus, kas yra tas „strojus“, Tadas
net sutriko. Garsiai to nepasakė, bet iš mimikos galima buvo suprasti: kaip gali nežinoti tokio dalyko?)
O jums leidžia paragauti pačių pagaminto maisto?
Tai aišku, viską mes ir suvalgome (juokiasi).
Keliese gyvenote viename kambaryje, kokiomis
sąlygomis?
Įvairiai: nuo 3 iki 7. Sąlygos normalios, tikrai
pakenčiamos, ne taip kaip Lukiškėse iki remonto.
Kambaryje galima turėti televizorių.
O internetas, mobilieji telefonai?
Ne, vienintelė susisiekimo priemonė su išori
niu pasauliu – laiškai.
Filmuose rodoma, kad kalėjimuose egzistuoja savos taisyklės, grupuotės... Ar taip yra?
Taip, jei nemokėsi už save pakovoti, neįrodysi,
kad esi stiprus, gali apsiginti, teks atlikti visus dar
bus už vadus, tave žemins, muš, būsi kaip mazgotė.
Patekus ten, reikia suprasti, kad gyveni džiunglių
sąlygomis, esi vienas ir kovoji tik už save.
8

O kaip ten su cigaretėmis, juk turbūt daugelis kalinčiųjų rūko? (Uždavus šį klausimą pirmoji jo reakcija buvo: „Oi, jei tik galėčiau tau viską papasakoti...“)
Viena cigaretė ten kainuoja dvidešimt litų, todėl
reikia suktis. Gali iškeisti keturis muilus ar Fa dušo
želė į vieną cigaretę. Negaliu čia dabar visko pasako
ti, bet cigaretės į koloniją patenka arba su gaunamais
daiktais arba su labai gerų žmonių pagalba.
O iš kur jūs ten gaunate pinigų?
Reikia suktis: nori rūkyti – reikia ką nors da
ryti, niekas neateis ir nepaduos. Man padėjo drau
gai, esantys laisvėje, atnešdavo pinigų, daiktų. Pats
apgaudinėdavau naujokus, jie dar nelabai patyrę,
todėl iš jų galima išpešti pinigų.
Ar kolonijoje yra karceris, kur atsiduri, kai padarai kažką bloga?
Taip, yra. Vienutė. Kai patenki ten, negali nie
kur išeit. Visą dieną sėdi ir skaitai arba žiūri į lubas.
Ar besėdėdamas ten ir perskaitei visas teisės knygas? (Auklėtojai stebėjosi grįžusio auklėtinio teisinėmis žiniomis.)
Taip. Kai kalėjau antrą kartą, žinojau, kad bū
siu neilgai, todėl dariau, ką norėjau. Nuobodu ka
lėti paprastai, karceris paįvairina gyvenimą.
Turėjai ten draugų? Juk be bendravimo galima
išprotėt?
Žinoma, turėjau daug draugų, geriausiam buvo
devyniolika metų.
Už ką jis kalėjo?
Už žmogžudystę.
(Tą akimirką visiškai sutrikau. Na, naujokų reketavimas dėl cigarečių – tarkim, būtiniausių poreikių
patenkinimas, bet žmogžudystė... ir dar dviguba...)
Jis buvo bendrininkas? Stebėjo, kaip žudo kiti ar
pats žudė? Kokiomis aplinkybėmis: buvo išgėręs, apsvaigęs nuo narkotikų ar iš įtūžio?
Jis pats vienas žudė. Įsilaužė į namus, o namo
šeimininkai jį išgirdo, tuomet jis juos nužudė.

Publicistika
Ir tau nebaisu buvo su juo bendrauti? (Uždaviau
šį klausimą vos girdimu balsu, tad pašnekovas turbūt
suprato, kad esu šokiruota, nes pakeitė kalbėjimo manierą iš „man tas pats“ į „taip jau būna“.)
Tau, nepripratusiai, tai atrodo baisu, bet ten
visi tokie, jo nusikaltimas toli gražu nėra baisiau
sias. Kolonijoje dauguma kali už žmogžudystes.
Ar kaliniai nebando žudytis?
Bando. Kai kalėjau pirmą kartą, buvo toks vai
kinas. Jam turėjo po poros dienų sukakt aštuonio
lika, kalėti buvo likę treji metai. Bet jis nusižengė
ir už tai jam būtų tekę dar septynerius metus kalėti
jau normaliame – suaugusiųjų – kalėjime. Todėl
jis, kai dirbo kepykloje, pasiliko visko sutvarkyti
ir pasikorė. Ten labai greitai pastebi, kai kurio nors
nėra. Nubėgę sargybiniai dar spėjo jį išgelbėti, bet
jis metus išbuvo komoje ir, kai buvau ten antrą
kartą (po metų), savižudis buvo ką tik grįžęs iš li
goninės.
Uždavus šį klausimą, pro duris įėjo mano tėtis,
šių vaikų globos namų auklėtojas, ir Tadas su pa
lengvėjimu atsiduso. Tėčio paklaustas apie ateities
planus, prižadėjo daugiau ten nepatekti (tą patį
aš jau buvau girdėjusi po pirmojo jo sugrįžimo).
Tada pasakojo, kad nori tapti juvelyru ir mes pa
sijuokėm, kad tai būtų tas pats, kas lapę į vištidę
įleisti...
Nors visų mano kalbintų herojų likimai labai
sudėtingi ir skirtingi, vieną dalyką kartojo visi:
„Noriu įrodyti visiems, kad ne visi, išėję iš vaikų
globos namų, tampa bomžais... O viena mergaitė
žadėjo: „Užaugusi aš tapsiu šių namų auklėtoja,
kad galėčiau vaikams suteikti tai, ko jiems labiau
siai reikia ir ko daugelis dabartinių auklėtojų mums
nesuteikia.“
Ar šiais metais būsime tokie patys ar geresni,
priklausys nuo mūsų. Ar sugebėsime naujoje gyve
nimo atkarpoje pasidalinti šiluma, patirtimi ir gy
venimo pamokomis su tais, kuriems to labiausiai
trūksta? Ar sugebėsime angelams grąžinti sparnus?

Ievos Gudmonaitės nuotraukos

9

Esė

Algirdas Grigaravičius

Laikas ir skausmas
Eidamas gatve sutiksi šypsulingų, džiugių akių,
regėsi ir liūdnas, nusiminusias, pamatysi ir tokių,
kurios nereaguoja į mažus aplinkos įvykius, tiesiog
sumedėjusių, išverktų, įraudusių po nemigos. Akys
ne tik regi, bet ir praneša apie tave pasauliui. Kas
dieniški reginiai einant tarp žmonių, skubant su
reikalais, pareigomis ir įsipareigojimais, suminko
kartu su visais, sulygina masėje ir paskutinių amžių
primestos tapatybės paskandina žmogiškąją pri
gimtį. Ši, virtusi asmenybe, konfliktuoja su gyvų
jų pasaulio tvarka. Esame ne statulos ir patiriame
mažų ar didesnių nusivylimų, nesėkmių, netekčių,
susvetimėjimų, priverstinių išsiskyrimų, vedančių
įvairių atspalvių kančių ir kentėjimų link. Tai žmo
guje sukelia „žemės drebėjimus“, skatina pabėgti
nuo artimųjų ir draugų, pasiskleidžia sutrikimu,
abejingumu, pykčiu, įtūžiu. Prieš šimtmetį sūnus
eidavo vagoje paskui tėvą, mėgdžiojo ir geidė kuo
greičiau suaugti, kad tai, ką veikia gimdytojas, ga
lėtų daryti pats. Dabar tėvas gali daug ko išmokti,
stovėdamas už sūnaus, maigančio kompiuterinę
pelę. Prieš tūkstančius metų patyrusio senolio mir
tis bendruomenei buvo tolygi gaisrui bibliotekoje,
bet žmonės išmoko patirtį išsaugoti pasitelkę žen
klus. Atkampioje vietoje, sutikęs žmogų, nesilan
kiusį dideliame mieste, nustebsi, nes pats esi ke
liavęs už šimtų kilometrų. Gana apie geografiją ir
socialinius saitus, tiesiog pabandyk suskaičiuoti, su
keliais žmonėmis bendrauji, pasikalbi ar labinies.
Vadinasi, ir konfliktų patiri daugiau. Stipriausi
susiję su artimąja aplinka – šeima, kiemu, klase,
draugais. Tai – mūsų kasdienė terpė. Čia tyko su
svetimėjimas, kai nėra apie ką kalbėtis, nelaukiama
užuojautos ir gailestingumo dėl klaidų ir nesėkmių,
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artimų ir mylimų netektis, sukelianti sielvartą, ati
tolinantį nuo žmonių emociškai, sutrikdantį elgesį.
Pradedi ant visų pykti, juos kaltinti. Tačiau jis gali ir
sustiprinti ryšius su užjaučiančiais. Kada nors išgir
si: negalvok, kad tavo nelaimė didžiausia. Bet savas
skausmas skaudžiausias. Valstybei žuvęs žmogus
tik statistinis vienetas, o artimiesiems – tragedija.
Kai palei nosį prašvilpia apkvaitęs greituolis, tavo
reakcija aplinkiniams gali sukelti šypseną, o tu po
kelių minučių patirsi šoką. Prieš keliasdešimt metų
lietuvis gydytojas Paryžiaus oro uoste spaudos kon
ferencijoje pasakojo apie žiaurumus Balkanų kare
ir rodė aukų nuotraukas, tačiau išvydo tik vieną
susijaudinusį veidą. Tai būta moters, gimusios tose
vietose. „Žmonės mokosi tik iš savo klaidų“, – pa
komentavo kaimynas. Nesiginčijau. Jeigu mumis
kas nors tiki, pasitikime ir savimi. Troškimas būti
pripažintam įgimtas, kad ir ką sakytų labinamas
pažįstamas, kad jam nesvarbi aplinkinių nuomonė,
žinokite – tai gal ir nuoširdi, bet kiek bravūriška
mintis. Labiausiai žeidžia draugo išdavystė, bet po
kiek laiko ir tokie sukrėtimai priblėsta, užsimiršta.
Aštresnių išgyvenimų sulauki nusivylęs gyvenimu,
pasauliu. Viskas tampa nemiela, erzina ir trikdo.
Prarandi pasitikėjimą savimi ir aplinka. Visiška ne
viltis ir juodžiausios mintys užplūsta galvą ir širdį.
Gali padėti kelionė, sunkus fizinis darbas, atiman
tis energiją, išsikalbėjimas su atsitiktiniu žmogumi,
kai nereikia nieko slėpti, net tokių dalykų, apie
kuriuos baisu prisipažinti mamai ar artimam drau
gui. Negali pakeisti aplinkybių, keisk požiūrį į jų
reikšmę, bet tikra tai, kad bet kokioje situacijoje
privalai rasti, kuo galėtum tikėti ir pasitikėti. Ki
taip įklimpsi į pykčio ar liūdesio bedugnę.

Poezija

Laura Ragaišytė

Vienatvės sonetas

Pavirtę medžiais

Iš nemigos trumpų naktų nupynei skraistę –
Minčių voratinklį plonyčiu vąšeliu.
Delnuos supai, norėjai man išskleisti –
Pakilt rūku virš išsausėjusių kreivų pečių.

Prinoko vakarai –
ant smilgų mažas saules varstom.
Sakai man: „Negerai,
juk raškom uogas nuo dangaus apsiausto.“

Bet mano miestas amžiams užrakintas,
Jį supa sienos, dulkini dangaus skliautai,
Esu valdovė mažo labirinto –
Savi įstatymai ir anglimi piešti dievai.

Dievybės kąsniai ant mirtingų lūpų –
nepaisom žemėj sukurtų tiesų.
Aš lietų surenku išnuogintu lig pusės kūnu,
tu veltinius veli iš šimto pluoštų debesų.

Ir nesurasi žemėj mano sielos namo –
Stiklinio žvilgsnio nebylių akių...
Ar nematai, kad nebėra nė vieno kelio?

Ir taip kasdien po sūkurį spalvingų dūmų
drugiais įtraukiame pilnus plaučius...
Šventus namus statai užu erškėčių krūmo –
žiedų kvapuos išmirkęs mūsų guolis bus.                              

Tad nebarstyki veltui savo trupinių.
Jau toks likimas didelių karalių:
Pražilt laike už durų vienišų.

Visus ginklus užglaistėm vandenynais,
taika pakrikštijom savus jausmus.
Aš baltą veidą priglaudžiu prie tavo kūno,
ligi aušros dėvėkime nakties rūbus.

Įkvėpimas
Per audrą ateini –
užu tavęs visas žymes nuplauna,
kad žemė neišduotų,
koks lankosi manuos namuos svetys.
Mačiau, skylėtos tavo rankos,
nes mingant veliasi į mano plaukus
ir glamonėja tyčia naktimis...
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Esė

Marijuš Antonovič

Apie toleranciją
Turbūt nemažai Pašvaistės skaitytojų žino1, kad
mokausi Anglijos Voriko (Warwick) universitete.
Jau seniai ketinau aprašyti savo įspūdžius iš Albi
ono, bet nenorėjau tiesiog pasakoti apie studijas
ar šiaip studentišką gyvenimą, nes literatūros šia
tema yra be galo daug. Laukiau ko nors tikrai verto
atskiro teksto. Ir pagaliau visai neseniai pasitaikė
tokia proga.
Dar net nepradėjęs mokytis buvau pasiryžęs
lankyti debatų klubą, nes Lietuvoje tam neturėjau
laiko ir galimybių. Taigi įsitraukiau į Voriko debatų
klubą ir pradėjau dalyvauti turnyruose. Paskutiny
sis vyko Mančesteryje. Deja, mūsų komandai tur
nyre nepasisekė, bet bent jau susitikau su senu geru
draugu. Po turnyro sekmadienį išsiruošiau namo.
Gavęs draugo instrukcijas, anksti ryte išsiruošiau į
traukinių stotį.
Pakeliui, Upper Brook gatvėje, iš tolo pamačiau
apgriuvusią bestogę bažnyčią. Pirmas klausimas,
kuris atėjo į galvą: „Nejaugi jie dar nuo Antrojo
pasaulinio karo nesugebėjo susitvarkyti?“ Priėjęs
arčiau, pamačiau neogotikinę bažnyčią. Ji buvo la
bai apleista: įėjimą apaugo krūmai, tvora pasvirusi,
vitražai išdaužyti… Tačiau bažnyčią juosė pasto
liai ir aiškiai buvo matyti, kad stogas ir dalis sienų
buvo nugriauti. Paėjėjęs toliau, pastebėjau bažny
čios priestatą, iš kurio išėjo islamo dvasininkas (tai
supratau iš jo aprangos). Galiausiai pamačiau šalia
bažnyčios ir jos priestato užrašą: „Islamic Acade
my“. Pagalvojau: „Nejaugi Anglijoje leista musul
monams griauti bažnyčias?“
Grižęs namo plačiau pasidomėjau keistu objek
tu. Pasirodo, bažnyčia buvo pastatyta 1837–1839
metais. Iš pradžių ji buvo naudojama laidojimo,
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vedybų ir krikšto apeigoms. 1928 metais ji buvo
parduota ir naudojama Velso baptistų. Nuo 1974
iki 2006 metų bažnyčioje veikė mečetė, bet dėl
prastos pastato būklės 2006 metais teko nugriau
ti stogą, tad šiandien veikia tik šalia esanti islamo
akademija2. Pastatą bandė išpirkti islamo bendruo
menė, bet Mančesterio savivaldybė atmetė pasiū
lymą.
Viena vertus, tai labai praktiška. Juk net ir
krikščioniška save vadinanti Lietuva turi nenaudo
jamų bažnyčių. Vilniuje Šv. Kotrynos bažnyčioje
dabar veikia koncertų salė, buvusioje Šv. Mykolo
bažnyčioje įkurtas bažnytinio paveldo muziejus.
Kadangi tikinčiųjų mažėja, tikrai nebereikia tiek
daug bažnyčių kaip ankstesniais laikais. Tad iš pir
mo žvilgsnio šis sprendimas atrodo logiškas: duoti
žemės tiems, kuriems jos reikia, ypač kai Anglijoje

Esė
ryškėja per didelės populiacijos sukeltos proble
mos. Tačiau šis objektas sukėlė gilesnių pamąstymų
apie krikščionybės santykį su šiuolaikiniu pasauliu,
religinę toleranciją ir dabar labai plačiai paplitusį
multikultūralizmą.
Kiekvienas, bent kiek susipažinęs su Europos
kultūros ir politikos istorija, supras, kad Europos
kultūra prasidėjo nuo krikščionybės3. Tačiau kar
tais atrodo, kad Europa tai pamiršo ir pasiduoda
mažumų diktatūrai. Bet koks priminimas apie tai
sykles, normas ir idėjas, kuris visada buvo Europos
gyvenimo pagrindas, virsta mažumų teisių pažei
dimu. Europa tapo politinio korektiškumo įkaite:
priminimas apie tradicijas, kultūrinį paveldą ar ele
mentarus patriotizmas iš karto kritikuojamas ir tau
lipdoma ksenofobijos etiketė. Multikultūralizmas
tapo antieuropietiškumu. Mes visi esame sutarę,
kad negalima tyčiotis iš žydų, pasmerkėme antise
mitizmą, gerbiame kitas kultūras, bet leidžiame kai
kuriems žmonėms atvirai tyčiotis iš krikščionių,
naudoti krikščionių simbolius komercijai. Bet kuo
nusikalto krikščionybė ir kuo ji skiriasi nuo kitų re
ligijų? Kodėl tikintis katalikas negali būti apsaugo
tas nuo tyčiojimosi kaip ir žydas ar musulmonas?
Visų pirma bažnyčios atidavimas visiškai sve
timai kultūrai parodo, kad yra pamirštamas kul
tūrinis paveldas ir bet kokias visuomenės vertybes
peržengė praktiškumas. Bažnyčios tapo dar viena
finansine našta. Kartais buvimas kataliku laikomas
tamsybės, iracionalumo ir indoktrinacijos įrody
mu, o dar dažniau girdimas raginimas katalikams
pasilaikyti savo pažiūras privačioje sferoje ir „ne
brukti savo nuostatų kitiems“. Taigi, netolerancija
yra siejama su senąja bažnytine visuomene, o se
kuliari šiandienos visuomenė įsivaizduojama kaip
tolerancijos triumfas.
Turbūt ne vienas mūsų turime draugų ateistų,
kurie Bažnyčiai meta būtent tokius kaltinimus ir
visais įmanomais būdais bando ją smerkti. Bet ar
tai yra tolerancija? Juk ateizmas tėra viena iš tikė
jimo formų, todėl jinai neturi jokios teisės smerkti
kitų tikėjimų. Beje, kodėl katalikas yra tamsuolis,

o musulmonas – kultūros atstovas? Kodėl krikščio
nis neturi teisės būti kultūros atstovu? Deja, ten
ka apgailestauti, kad daugelis ateistų konstitucinę
nuostatą „valstybinės religijos nėra“ ir sekuliariz
mą suvokė kaip leidimą be jokio atodūsio žeminti
krikščionis. Sekuliari valdžios forma reiškia, kad
religija nesikiša į valstybės valdymą, o tikėjimas
lieka privačiu dalyku, todėl ateistinis fanatizmas iš
esmės prieštarauja konstituciniams principams.
Daugelis krikščionybės kritikų puola Bažnyčią
primindami, kaip ji valdė protus, paskatino eiti į
Kryžiaus žygius bei persekiojo visuomenę pasitelk
dama inkviziciją. Bet šie požymiai niekur nedingo
ir iš šiandieninio gyvenimo. Kuo skiriasi Kryžiaus
žygių kova vardan Kristaus Kapo išvadavimo nuo
invazijos į Iraką, Afganistaną, Vietnamą vardan
demokratijos ir laisvos rinkos? Ar negalima teigti,
kad kariai buvo apgauti kaip ir per Kryžiaus žygį?
Ar CŽV kalėjimai daug kuo skiriasi nuo inkvizi
cijos? Manau, kad panašumų šiose situacijose yra
daugiau nei skirtumų. Šiandieninė liberalios de
mokratijos ir teisių ideologija lygiai taip pat gali
būti indoktrinuojanti, temdanti protą ir varžanti
racionalų mąstymą. Bet kokia ideologija ar religi
ja reikalauja išlaikyti blaivų protą, kad tai nevirstų
fanatizmu.
Norėčiau pabrėžti, kad šie kuklūs pamąstymai
yra paremti mano patirtimi studijuojant Anglijo
je. Aš jokiu būdu neteigiu, kad reikia išvaryti visus
kitataučius, kitatikius iš Europos žemyno. Nenei
giu valstybės ir bažnyčios valdžios atskyrimo ir net
neketinu smerkti kitos kultūros atstovų. Tiesiog
norėčiau, kad eilinis katalikas (čia nekalbu apie
dvasininkus, tai – atskira tema) irgi būtų toleruo
jamas ir gerbiamas kaip normalioje demokratiškoje
visuomenėje. Deja, man yra tekę sutikti Anglijoje
žmonių, kurie katalikus laiko protiniais ligoniais.
1

2

3

Jorė Janavičiūtė. Pirmoji diena užsienyje. – Pašvaistė,
Nr. 8.
http://en.wikipedia.org/wiki/Upper_Brook_Street_Cha
pel,_Manchester
Pijus Krūminas. Krikščionybės ir Vakarų civilizacijos
santykis. – www.politologas.lt
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Poezija

Tadas Zaronskas

Nakties motyvai, arba Beldimas į širdį

Svarbiausias pasaulyje kablelis

Išdulka žvyrkeliai dulkių šunis mėnesienoj
Jie staugia tave į mane, kol išdylu į jauną
Ir pjautuvu smingu krūtinėn, lyg basas per sniegą
Lyg švelniai suliečiam riešus ir jaučiam, kaip skauda.
O delnas į delną, susipina lūpos ir žvaigždės
Ir vienas kitu apsikrėtę be teisės pagyti
Iškrypstame patys, net truputį iškreipiam laiką
Ir pulso beldimas nurimsta, nes atidaryta.

Kopų parabolės blyksi
Ir tyla
Ir blunka
neaišku

***
Aš ieškau, nes rudenys veriasi, šiaurė artėja,
Nes noriu ieškoti, kai lyja, kol dar nepasnigo,
Kol tiesia nuo Grįžulo sruogom Bermudų alėją
Senamiesčio naktys, voratinkliuos kabo nemyliu.
Bet kas man nemyliu, kai taškos pasaulis į langus
Ir kas man pasaulis, kai miestas po šonkauliais tyli.
Lengva paranoja, padegsiu ir bėgsiu į kalnus,
Aš ieškau paslėpęs į delną senamiesčio giją.

Naivumai (dviese)

Ne kampuota erdvė, tik pakampėse nerimas želia,
Įsipjovę visi subriaunėja, bet kas, jei ne Buda,
Tobulai apvalus, ir putlutėmis savo rankelėm
Išminkytų tave į pirmykštį materijos būvį,
Kur geltonai žalių pievų matrica, sinusų liūtys
Ir kiti padriki algoritmai be jokio siužeto
Susipynė į pynę – aritmiškai kapsinčią būtį,
O mes užverčiam galvas ir bandom paaiškinti lietų.
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Ar dyla langeliai
ar sinus
Ar tyliai rašyti tau laiškus
Subtiliai nutrūkstant nuo alfa
Kampu išsilenkusio kūno
Bet tai tik teorija
žinom
Kad kopose šitaip nebūna
Kad kopose viskas kvadratais –
Negalima tiesiai žiūrėti
Į lūpas truputį pravertas

Bučiuoti nemoku kentėti.

Poezija
***

Trapu

Tai tik vakaro dūžis į prieblandos toną,

Skleidžias akmenys trikampiais
jei nori

Dovanosiu už pažadą –
pilką degtukų krantinę
Su laivais ir žvejais, ir kiekvieno jų laukiančia
žmona
Užrašyti ir rėkti,
kol žmonės saulėtai patvinę
Susipras, kad tai vėjas
ir nerimas kaupiantis lietui
Mums supustė sekundę
dabar tau taip tyliai
nutiksiu
Tai tik vakaro dūžis į prieblandos toną iš lėto
Veda smėlio takeliais
iš proto ir klaikiai be tikslo.

***

tįsta
Rausvos gijos ir popieriaus gėlės
Toks žaislinis pasaulis toks
tikras
Prieš gatves ir niūrias pribuvėjas
Ant laužų – kam jos šitiek pribuvo
Net mane
vien cenzūra
vien žvyras
Plaukuose tarp dantų
jei be rūbų
Jei rūkai lietuje šitas rytas
Tik muiluota plėvelė tik
plaukas
Nenutrūksta
todėl taip ir kybau
Iš čia viskas kitaip
lyg pagautas
Dievo balsas kai ištarė
klydau.

į kampus susibėga tamsa ir nariuoti šešėliai
išsislapsto vis pokšteli koks sąnarys
iš smalsumo
aš išnarstau ir lieka
taip tuščia lyg niekad negėrei
arba tuščia nes gėrei gerokai prieš tai kai sugriuvo
ir sugrįžo
laiškai karštos gilzės net žiemos
dar į pabaigą grįžo šešėliai ir parako kvapas
pats save miškuose išsišaudei po vieną
o man liko tik pėdsakai
lauko išvaikščioto
ratais
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Poezija

Simas Čelutka

tyloje

Pojūčiai

Šopeno vakaro nata tyloj iš lėto supas
vienintelėj šiąnakt kupė –
švelnus kutena
rūkas

trečią ryto žvelgdamas į nurimusį tolį
matau, kaip baigia mirksėti kaimyno
imtuvas
o ten toliau
miegamajame
užgęsta jau tris dešimtmečius
tuo pat metu išjungiama šviesa
ir aš visu kūnu galiu pajusti užmiegančią
lietuvą
lygiai po trijų valandų susigrūsiančią
viename ankštame autobuse
kuriame iš vieno galo į kitą bus
siunčiamas visos lietuvos bilietėlis išdraskomi
visi nemokami dienraščiai kuriuos skaitysime mes:

šventos ramybės apsupty gyvenimą prisimenu:
menu
kai pamačiau ją Krokuvoj
balti pečiai... vėjuoti plaukai
pakeliui į universitetą
pasidarė žvarboka
ji irgi manęs ieškojo
kai antrą ryto išgirdome pirmąjį verksmą
iš pradžių netikėjome atrodė neįmanoma
norėjau apsaugoti vaikus jai nesakiau nieko
išėjęs į gatvę išsyk supratau
ir skriejo bombos
jos irgi manęs tykojo
kaip prieš metus klūpodamas ant
vyriausiojo sūnaus kapo
patyliais beveik nejučia
keikiau save ir praėjusį laiką
grįždamas skaičiau Remarką
skaičiau garsiai rėkiau buvo nė motais
vienintelėj šiąnakt kupė –
švelnus Šopeno rūkas
o priešais sėdintis jaunuolis
susikaupęs ir rimtas
tyliai sau rašo naują meinkampf

ir sėdintys, ir stovintys, ir prispausti.
nes visi tam pačiam gyvenimo kamštyje
2008, balandžio 14

***
brėkštantis Vilniaus barokas ar
gimstančio pavasario štrichai
galbūt Grynojo Daikto
daiktiškumas ar banalios
universitetinės dramos turėtų kamuoti
mane ir tapt šio eilėraščio pagrindu bet
pati supranti
jog
ne tai
man rūpi dabar
tik begalinis noras žengti pirmąjį žingsnį trapiais
tavo sielos turėklais

2008, gegužės 23
2010, kovo 16

16

Interviu

Miestas – koliažas –
gyvenimo atspindys

„Sugalvokite penkis žodžius, kylančius jūsų galvoje išgirdus žodį „miestas“, – vos susirinkus „Lietuvos aido
galerijoje“ į auditoriją kreipėsi parodos „Miestas –
koliažas – gyvenimo atspindys“ autorius Rimvydas
Markeliūnas. „Gatvė... namai... stresas... urbanizacija... sistema...“ – pasigirdo pavienės susirinkusiųjų
mintys. Tačiau R. Markeliūnas miestą supranta kitaip. Pristatydamas savo parodą menininkas noriai
atsakinėjo į Viktorijos Navickaitės klausimus:

Parodoje eksponuojami kūriniai – koliažai arba nutapytos koliažų kopijos, kuriomis išreiškiate savo ir
miesto santykį. Kodėl pasirinkote būtent tokį būdą
miestui vaizduoti?
Esu tikras miestietis ir miesto kultūra man yra ar
tima. Kiekvieną miestą sudaro detalės – jame pilna
pramogų, skubėjimo, etikečių, prekių ženklų, ju
dėjimo, įvairių istorijų. Visa tai savotiškai primena
cirką, o tiksliau – daugiasluoksnį prasmių koliažą.
Darbus kūriau iš įvairiausių medžiagų – iš rengi
nio, kavinės, baro į dirbtuves parsinešdavau įvai
riausių popierėlių, etikečių, kurias vėliau mėgin
davau panaudoti darbuose. Štai viename koliažų
vaizduojama besileidžianti saulė, pagaminta iš ka
nalizacijos šulinio dangčio įspaudo popieriaus ma
sėje. Kituose darbuose galima atpažinti 1983 metų
žurnalų viršelių, nuorodų į šiuolaikiškai pateikia
mą biblinį meną, banko afišų ir kt. Visos darbuose
panaudotos medžiagos atėjo iš miesto ir susiklijavo
į skirtingus koliažus, šitaip jį atspindėdamos, per
teikdamos, mano manymu, jo dvasią.

Tačiau parodoje galima pamatyti ne tik „suklijuotų“
darbų...
Žinoma. Koliažų ir tapybos sąveika leidžia man at
rasti miesto virpesius, tad parodoje eksponuojami
ir keli tapybos darbai, kuriuose vaizduojami se
niau sukurti mažesnio formato koliažai, padidinti
ir pertapyti drobėje. Vienas įdomiausių parodoje

Perėja
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Interviu

Triptikas I, II, III

eksponuojamų darbų – triptikas Miestas pagal koliažą, kuriame stengiausi perteikti tris skirtingus
objektus – žmogų, miestą ir sieną su antspaudu,
nes juk kiekvienas miestas žmogų tarytum pažen
klina, palieka įspaudus. Atkreipkime dėmesį, kaip
skiriasi skirtinguose miestuose gimę žmonės. Kaip
skiriasi priemiestyje ir centre, taip pat ir skirtin
guose miesto rajonuose gyvenantys žmonės, ką jau
kalbėti apie gimusius mieste ir kaime. Triptiku sie
kiau pabrėžti, pagauti, perteikti žmogaus jauseną,
būseną, vidinius išgyvenimus tam pasitelkdamas
abstrakcijas, pabrėždamas plokštumą, nes mies
tas – tai plokštumų vieta: namų sienų, grindų, vi
trinų ir kt. Paveikslas taip pat yra plokštuma, bet
jau estetinių įspaudų ir patirčių vieta.

Kas jums yra miestas? Apibūdinkite savo miesto sampratą penkiais žodžiais.
18

Man miestas visų pirma yra labai intensyvių ir ka
leidoskopinių–koliažinių patirčių galimybė, tačiau
kiekvieną miestą reikia prisijaukinti. Eidamas per
miestą tampu vaizdo bulimiku – sugeriu, suimu
viską į save, o vėliau tai virsta kūriniais. Talpinda
mas miesto sąvoką į penkis žodžius turėčiau pa
minėti plokštumą, judėjimą, paslaptį, nuotykį ir
kūrybinę saviraišką. Miestas mane įkvepia.
Koks jūsų santykis su gamta?
Gamta man pirmiausia yra ramybė, tyla, gal labiau
pirmykščiais instinktais išgyvenama ir įgyjama patir
tis. Būdamas gamtoje, galiu išnykti pats sau, tačiau
tuo metu užplūsta galybė minčių. Gamtoje man pa
vyksta savas mintis tarytum išgryninti iki pamatinių
sąvokų ir idėjų, kurios, grįžus į miestą, atgimsta, bet
jau įvilktos į miesto vaizdus, ornamentus kūrinio
plokštumoje ir virsta sudėtingais pavidalais.

Interviu
gyvenime jam daugiau nieko nebuvo. Meninin
kams taip nutinka – ilgą laiką praleidęs kūrybos
procese ir pakėlęs galvą apsidairyti tu vis vien matai
tik kompozicijas, kadrus, medžiagas... Ir nors tuo
metu P. Picasso meno niekas nesuprato, bet pri
pažino, o šiandien jo paveikslai vargiai įkainojami.
Kas yra menas? Juk tai – nei tiesa, nei netiesa. Tai
tam tikra tam tikru būdu išreikšta mintis, jausmas,
sąvoka, kuriai išreikšti menu ir suvokti reikia dė
mesingumo, išprusimo, galų gale – to paties įkvė
pimo. Kiekvienas menininkas turi būti pasiruošęs
netikėtumams, pasiruošęs kažką atrasti. Atradi
mo džiaugsmas kūrybos procese dažnai ir tampa
postūmiu judėti tolyn. Ar tai galima tapatinti su
įkvėpimu? Dar nežinau. Bet bandau atsakyti savo
kūriniais.

A. Škėma yra pasakęs, jog pašaukimas – romantikų
išmonė. Kas jums yra pašaukimas?
Pažįstu daug menininkų, norinčių kurti ir laukian
čių įkvėpimo, tačiau jo vis neatrandančių. Ne vie
nas menininkas, atrodo, jo taip ir nesulaukė... Ne
sakau, kad pašaukimas nėra reikalingas – žinoma,
norint kurti kažkoks postūmis į proceso pradžią
turi būti. Tačiau, mano nuomone, tikrasis įkvėpi
mas yra pastovus dėmesingumas kiekvieną akimir
ką, kai pats esi intensyvaus santykio, dėmesingumo
su tikrove būsenoje. Tada kūryba pagauna proceso
metu, diena iš dienos kuriant ir gyvenant savo kū
riniais, kūrybos procesu. Tada aš jaučiu savo įkvė
pimą ir pašaukimą. Kaip įkvėpimu tampa mano
įkvepiamas deguonis. Klausimas: jeigu nekuri, tai
kodėl kvėpuoji. Prisiminkime P. Picasso – juk jis
gyveno kūryba, todėl gatvėmis vaikščiojo lyg ap
svaigęs – o paskui dirbtuvėje gimdavo šedevrai, nes

Cirkas, 2010
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Saulius Vasiliauskas

Kito-kio gyvenimo iliuzija
Prieš jūsų akis šventojo Sauliaus eseistika. Ne
to, kurs iš pradžių buvo Paulius. Nedalyvavau fil
muojant Bibliją. Tada dar nebuvo pudros ir filmai
atrodė per daug realūs. O aš nemėgstu būti realus
ir gauti daug pagiriamųjų žodžių, komplektuo
jamų su subanalėjusiom rožėm. Šiandien buvau
koncerte. Dūdavo pagiringas Vilniaus dūdininkas.
Bet gėlių negavo, krizė akivaizdi netgi filharmoni
joje. Rašytojai visada gauna gėlių vien dėl to, kad
nedūduoja. Gauna net tada, kai kirmija po nemen
ku žemės sluoksniu, ant kurio kas nors vis vien pa
sodina egzotikos. Tam, kad kitas kas nors ateitų ir

Akvilė Valentaitė. Sagos, 2009
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palaistytų. Tam, kad vyktų procesas. Dabar man
sunku, nes bandau galvoti. Įdomu, ar bus lengviau,
kai ant manęs sodins baltus narcizus. Chei, koks
galvotas stilius. Kaip ir aš. Nubausk, jei gali. O jei
ne – žiūrėk pro langą.
Autoriaus teisės didesnės nei skaitytojo. Ypač
Sausio 13ąją, kai kiekvienas žmogus jaučiasi esąs
nepriklausomas. Net ir tas skustagalvis kalėjime,
besinaudojantis nelegaliu telefonu ir rūkantis per
tvorą atkeliavusią žolę. Jis žino, kad už tokį elgesį jį
paleis anksčiau. Čia Lietuva. O valdžia, sudaryta iš
šoumenų, tvirtai suplanavusi, ko mums reikia. Ypač

Esė
tvirtai – kad nereikia protingų studentų. Pi
nigingi daug vertingesni. Seimas drįsta kelti
hipotezę, jog filosofai ir mokslininkai jau iš
rado per daug, kad mes pajėgtume suprasti.
Pinigai svarbesni už nesuprantamus išradi
mus. Gatvės stilius užvaldo jaunuomenę ir
Olandų gatvę. Nusikaltimai plūsta srauniai,
kaip ir alkoholio upės. Visiems patinka, kad
gatvės netuščios. Nesvarbu kuo, svarbu, kad
užpildytos. O tokios gatvės gali progresuoti,
ypač kai normalūs studentai nebeturės gali
mybės mokytis. Universitetai sprogs, o Sei
mas statys dar ir trečią prezidentūrą. Vien
tam, kad pinigų nėra. Kur dėti.
Pažvelkime į situaciją pro langą, už kurio
vyksta gyvenimas. Bet aš jame negyvenu. Kas
būtų, jei atsisėsčiau ant palangės – tarp savęs
ir gyvenimo? Tarp dangaus ir žemės? Turbūt
nieko. Tik susidaryčiau progą nukristi. Bet
geriau nekrisiu, nes ten, apačioje, kitas gyve
nimas. Next level, kaip teigiama videožaidi
muose. Geriau juos ir pažaisiu, kitas gyveni
mas palauks. O štai žaidimai dingsta iš mano
stalčiaus. Nesuprantu kodėl. Nesuprasdamas
ir vėl juos išmetu. Pro langą. Kažkur, į kitą
gyvenimą. Gal kas nors iš ten pagaus ir pra
dės žaisti.
Už lango čiuožinėja snaigės. Jos tokios
nekaltos. Netgi musės neužmuštų. Žinoma,
dėl to, jog musės miega, kai snaigės čiuožinė
ja. Jeigu netyčia pabustų, pats ją pritrėkščiau.
Nenoriu, kad sugadintų baltas pačiūžas ant
įkaitusio asfalto. Nenoriu, kad nuzystų į kitą
gyvenimą. Musių ir taip daug, užteks joms
turėti po vieną gyvybę. Žmonių tiek, kad net
po vieną per daug. Todėl žudikai ir žudo, kad
mano ilgiau gyvensiantys. O aš nežudau, nes
ką tada veiktų žudikai.
Lango kiaurymė skiria mane nuo kito
gyvenimo. O aš ją skiriu nuo savęs. Mėgstu

Ievos Gudmonaitės nuotrauka

skyrybą. Keista, bet šioje pastraipoje tas pats motyvas,
ta pati nelogiška logika, tas pats langinės tekstas. Jeigu
nueičiau į virtuvę – pamatyčiau mergaičių persirengi
mo kambarį nerangioje sporto arenoje. Mergaitės iš
kito gyvenimo, tad nepamatys manęs. O aš jas matau,
nes. Nes. Nes – aš ne mergaitė. Jeigu būčiau, mane ste
bėtų. Todėl ir nesu.
Įdomu, ar kitas gyvenimas pasikeis, kai įdės plastiką
vietoj medinuko? Nes dabar tai niekaip nesikeičia. Mel
džiu, maldauju, netgi zyziu kaip musė (turinti vieną gy
vybę), kad tik pasikeistų. Kad galėčiau drąsiai kristi be
jokios egzistencinės rizikos. Mane pagautų kito gyveni
mo rėmai ir iliuzija. O realiau šnekant – mane, nelygi
nant katę, gaisrininkai iš medžio išluptų. Aš nesakyčiau
miau, aš nieko nesakyčiau. Kitame gyvenime aš bijosiu
kalbėti.
O dabar aš daug šneku. Tikslai kitokie, gyvenimas
irgi. Švietimo sistema manęs nepakeis ir aš baigsiu lietu
vių filologiją. O tu, skaitytojau, vertas tų rausvų rožių dėl
to, kad nenuėjai į dūdų koncertą po pirmos pastraipos ir
pasilikai čia, su manimi. Iki pabaigos. Kuri ir bus tokia
paprasta kaip Holivude. Pasakysiu koniec ir atsisėsiu ant
jaukios palangės. Šiąnakt stebėsiu kitą gyvenimą, o rytoj
vėl sugrįšiu. Nelauk, dovanų neparnešiu. Aš ne Kalėdų
senis, aš tik netikras šventasis, kuris apsireiškė ir tau. Ne
pasakok niekam, ką matei. Vis vien nepatikės, kad už
lango kitas gyvenimas. Kas patikėjo, jau seniai iššoko.
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Armas Rudaitis

Apie gaidį ir Teatrą
Teatras – tai ašarų ir juoko mokykla, laisva tribūna, iš kurios žmonės gali pasmerkti pasenusią
arba melagingą moralę ir gyvu pavyzdžiu atskleisti širdies ir jausmo amžinuosius dėsnius.
Jonas Jurašas

Seniai seniai vištytė ir gaidukas išėjo riešutauti.
Gaidukas įsilipo į lazdyno krūmą ir riešutus lesa. O
vištytė po lazdynu bėgioja ir prašo gaiduko duoti
ir jai riešutėlį. Gaidukas metė riešutėlį ir pataikė
vištelei į akį. Pravirko vištelė ir nubėgo pas senelę
pasiskųsti, kad jai gaidukas akelę išmušė. Pašaukė
senelė gaiduką ir bara, kam jis vištelei akelę išmušė,
o gaidelis teisinasi, kad lazdynas kaltas, nes tokius
didelius riešutus užaugino. Lazdynas apkaltino
ožką, kuri jį pagraužė, ožka apkaltino piemenį, ku
ris jos neganė, piemuo apkaltino vilką, kurio visi
piemenys bijo, o vilkas apkaltino... Nebepamenu,
ką apkaltino vilkas (bet jeigu jis gyventų šiais lai
kais, veikiausiai apkaltintų valdžią).
Ką tik pasekiau jums vieną mano vaikystėje
labai mėgtą pasaką prieš miegą. Lietuvių liaudies
pasakose itin dažnai pasirodantis ir veikiantis gai
dukas visai neseniai atgijo ir įgavo naujų spalvų
Nacionaliniame dramos teatre vaidinamame mo
nospektaklyje pagal Emos Ashley pjesę, kuris taip
ir pavadintas – Gaidukas. Dėl kalėjimuose susi
formavusio ir necenzūriniu rusicizmu dvelkiančio
žargono įtakos žodis „gaidys“ mūsų sąmonėje yra
virtęs keiksmažodžiu, reiškiančiu silpną, menką,
pagarbos nevertą ir kartu nuolat linkusį peštis
žmogų (tikroji kalėjimo žargono reikšmė dar gero
kai riebesnė, bet šiame tekste jos geriau neminėsiu,
kad negąsdinčiau skaitytojų).
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O juk iš tiesų žargono gėdingiausiu paukščiu
paverstas gaidys įvairiose kultūrose simbolizuoja
kur kas didingesnius dalykus, tokius kaip aušra,
budrumas, atgimimas ir kova (Basanavičius drą
siai galėjo pirmąjį lietuvišką laikraštį pavadinti ne
Aušra, o Gaidys). Be to, gaidys nuo Galijos laikų
yra pagrindinis Prancūzijos simbolis, tačiau dabar
Prancūzija neturi oficialaus valstybės herbo, o štai
Kenijos herbe iki šiol puikuojasi itin kovingai nu
siteikęs gaidys (pakelta koja, laikančia kirvį). Taip
pat gaidžio simbolis pavaizduotas Šarlerua miesto
(to, kuriame Vilniaus Lietuvos rytas laimėjo ULEB
taurę), Rusijos Tomilino gyvenvietės, Švedijos ka
rinio laivyno ir kituose herbuose. Dėl tokios gai
džio įvaizdžio keliamų asociacijų painiavos sunku
vienareikšmiškai vertinti šį naminį paukštį, tokį
įprastą lietuviškame kaime. Bet visas šias asociaci
jas stebint spektaklį geriausia apskritai pamiršti.
Sąmoningai kol kas nepaminėjau spektaklio re
žisieriaus bei aktoriaus. Tebūnie tai paslaptis, kurią
atskleisiu šių pamąstymų pabaigoje (ir nedrįskite
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dabar skaityti paskutinės pastraipos!). Dar nieka
da neteko į jokį spektaklį taip ilgai lipti laiptais.
Mažoji Nacionalinio dramos teatro salė įsikūrusi
taip aukštai, kad nebepamenu, kiek aukštų teko
suktis aukštyn, kol ją pasiekiau. Įsispraudęs kėdė
je ir šiaip ne taip sulankstęs kojas, kurioms vietos
palikta išties ne per daugiausiai, įsistebeilijau į vie
nintelę spektaklio dekoraciją – didžiulę medinę
kėdę. Dar kelios akimirkos šurmulio ir spektaklis
prasidėjo. Iš pradžių suskambo muzika, o tuomet
scenoje pasirodė pagrindinis ir vienintelis spektak
lio aktorius. Jis lyg mažas vaikas įsitaisė didžiulėje
kėdėje ir pradėjo pasakoti istoriją. Niekam nereika
lingo berniuko iš internato istoriją apie brendimą
ir moterų pažinimą. Aktorius ir yra tas berniukas,
pasakojantis savo gyvenimo istoriją ir įsijaučiantis
kone į kiekvieną personažą, kad ir kas jis būtų –
griežta internato virtuvės šefė, mikčiojantis stalius
ar gaidys. Į pastarąjį vaidmenį aktorius įsijaučia
itin meistriškai. Papūsta krūtinė, suglausti sparnai,
palenkta galva, pakelta koja ir įtikinantis kakarie
kavimo garsas. Tiesa, stebėtis nėra ko – mėgdžioti
gyvūnus aktoriai mokosi dar pirmame kurse.
Spektaklio pasakojimas dažnai atrodė ironiš
kas, o kone pilnutėlė salė leipo iš juoko po kiekvie
no „apsisisiojo“ ir kitokių fiziologiškų užuominų
(kurios turinio prasme visai nebuvo vertos juoko).
Ironija, panašiai kaip XX a. lietuvių kūrėjų Balio
Sruogos, Antano Škėmos ar Jurgio Savickio kūry
boje, tampa tuo vieninteliu ginklu prieš beviltiško
gyvenimo absurdiškumą, kuriuo ginasi ir pagrin
dinis Gaiduko herojus. O gal jis tiesiog įsijaučia į
įvairius bręstančio vyro gyvenimo tarpsnius ir tai
daro be lašo ironijos? Nežinau. Tai galima vertinti
labai įvairiai, o aš net nebandau pretenduoti į viską
žinančius ir išmanančius meno kritikus.
Šį monospektaklį galima pavadinti monodra
ma, kurią išgyvena vienintelis jos herojus. Remian
tis literatūros teorija, dramos herojus yra žmogus,
suprantantis ir išgyvenantis savo tragiškumą. O
Gaiduko herojus tai išgyvena. Jis tiesiog alsuoja
kiekviena savo gyvenimo akimirka. Kita vertus,

bene kiekvieną dramą galima pavadinti mono
drama, nes visose dramose yra vienas pagrindinis
herojus. Ir visai nesvarbu, ar jis Hamletas, ar Maž
vydas, ar karalius Oidipas.
„Aš turiu net dvi ausis, kuriomis galiu klausyti,
klausyti, klausyti... ir dvi akis, kuriomis galiu ma
tyti tai, ką klausau“, – sako berniukas. Ir jis klauso.
Klauso, kaip knarkia užsnūstanti Bronė, kuriai jis
trina pėdas, klauso, kaip ant jo rėkia stalius, mo
kantis jį taisyklingai laikyti lentą, mėgaujasi iš šefės
lūpų girdėdamas stebuklingu burtažodžiu virstan
čius žodžius: „Eik praustis, eik valgyt, gal dar ko
nori?“ Ničnieko valgyti dažniausiai negaunančiam
ir savo namų neturinčiam vaikui tai saldžiausia, ką
įmanoma išgirsti. „Tada aš viską supratau“, – vis
kartoja berniukas, išmokstantis naujas gyvenimo
pamokas apie moteris, kurių jis turės ne vieną.
Tiesa, kone visos jos daug vyresnės internato dar
buotojos, nelabai kreipiančios į jį dėmesį. Vienas
esminių dalykų, kuriuos supranta berniukas, yra
tai, kad „tikru vyru tampama tik tarp moterų“.
„Visa, kas įvyksta vaikystėje, paauglystėje ir pra
žydusioje jaunystėje, mes visą gyvenimą mažais ar
batiniais šaukšteliais skanaujame ir deriname kaip
gyvybės eliksyrą“, – tokį tekstuką galima rasti ant
reklaminio spektaklio bukletuko. Net nebandysiu
sugalvoti literatūriškai gražesnio sakinio, išsakančio
pagrindinę spektaklio idėją. Spektaklio pradžioje
po truputį įsijaučiantis aktorius pabaigoje išrėkia
savo nuomonę apie „transcendentinę vienatvę“,
„individo būtį“, pavadindamas tai bereikšmėmis
sąvokomis, ir sušoka visiškai sutrikusio žmogaus
„šokį“. Išties pagarbos vertas aktoriaus sugebėjimas
pusantros valandos kone rėkte išrėkti visą tekstą. O
vaidinimas baigiamas netikėta vaizdine instaliaci
ja – aktorius leidžiasi tais pačiais ilgais laiptais, ku
riais tenka užkopti į Mažąją salę, ir pasiekia lauką,
taip tarsi išsiverždamas iš scenos ir teatro ribų.
„Teatras – viena reikšmingiausių priemonių
kuriant tėvynę, tai barometras, rodantis jos didybę
ir monopolį. <...> Tauta, neprisidedanti prie teatro
kūrimo, yra arba mirusi, arba merdėjanti. Bet jeigu
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teatras juoku ir ašaromis neužčiuopia visuomenės
pulso, jos istorijos, savo liaudies dramos, tikrųjų
gimtojo peizažo spalvų, neišreiškia tautos dvasios,
tai jis neturi teisės vadintis teatru. Jį reikia vadinti
lošimo namais arba vieta, kur begėdiškai užmuša
mas laikas.“ Tai citata iš LSSR kultūros ministerijai
skirto viešo režisieriaus Jono Jurašo laiško, kurį jis
parašė dar 1972 m., protestuodamas prieš sovieti
nę konjunktūrą. Tame pačiame laiške Jurašas teigia,
kad negalįs dirbti cenzūros sąlygomis ir priimti tiesų,
primetamų iš šalies, nes „menininkas, įkūnydamas
svetimas „tiesas“, tampa svetimas sau“. Nuo šio laiš
ko parašymo prabėgo beveik keturiasdešimt metų,
o šiemet minime jau dvidešimtąjį nepriklausomos
Lietuvos gimtadienį. Kas pakito per tiek laiko?
„Lietuvos teatrai labai pažeidžiami, nes nėra te
atrinės rinkos ir gyvename nykštukinėje valstybėje.
O tai reiškia, kad žiūrovas dažnai mums diktuoja.
Jis nėra geriausias diktatorius. Na ir, aišku, valsty
bės požiūris į kultūrą verčia gerai pasistengti, kad
nemirtum badu ar nenusigertum iš nevilties. Svetur
mūsų valstybė pristatoma menininkų darbais, bet,
kai reikia mums padėti, politikų parama dingsta
ir mums belieka prisitaikyti prie žiūrovo kaprizų.
Tai veda į komerciją“, – tai Gaiduko režisieriaus,
kurio pavardę jau tuoj atskleisiu, mintis, pasakyta
pastačius šį spektaklį. Atrodo, kad sovietinę dikta
tūrą pakeitė kita, bet neką menkesnė – Komercijos
diktatūra, tironiškai diktuojanti savo sąlygas. Tiesa,
šis režisierius elgiasi labai panašiai kaip pačioje pra
džioje pasektos pasakos personažai – jis kratosi atsa
komybės ir dėl visko apkaltina ką nors kitą – šiuo
atveju valdžią (tarsi būtų šių laikų vilkas). O lietuvių
liaudies išmintis mus aiškiai moko, kad tokie kalti
nimai niekur neveda, nes senelė taip ir neišsiaiškina,
kas kaltas, kad vištytei buvo išmušta akelė.
Rašau šį tekstą kovo 27-ąją (garbės žodis, neme
luoju). 1962 metais XI Tarptautinio teatro instituto
kongrese kovo 27-oji buvo paskelbta Tarptautine
teatro diena. Todėl skiriu šį tekstą kaip duoklę Tea
trui (didžiąja T) ir nuoširdžiai linkiu Jam Lietuvoje
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nevirsti Jono Jurašo minėtais „lošimo namais“, puo
selėti amžinas vertybes ir kartu visada judėti į priekį.
Šventės proga savo tekstą noriu užbaigti smagia gai
da. Internete radau 2003 m. Teatro dieną surengto
„nesankcionuoto ultraradikalios Teatro partijos 3
MŪRZOS steigiamojo suvažiavimo“ metu paskelbtą
dokumentą. Štai pagrindinės jo „pezės“:
• Nuo kiekvienų metų kovo 27 dienos metams
įvedamas Teatro meno diktatas.
• Panaikinamos visos ložės (įskaitant masonų),
paliekant tiktai ložes teatruose.
• Nuo šiol šviesoforai sankryžose, posūkiuose
ir kryžkelėse rodys žalią šviesą tik į Teatro
meno įstaigas.
• Nuo kovo 27 d. įvedama komendanto valan
da. Po 17 val. rodytis gatvėse neturint bilieto
į Teatrą – draudžiama. Visi neturintys tokio
bilieto bus sulaikyti ir privalės atlikti privalo
mus darbus kultūros baruose.
• Kiekvienas Lietuvos pilietis metų pabaigoje
privalės deklaruoti savo išlaidas, kurias skyrė
Teatrų lankymui (ne mažiau, kaip 33% nuo
BVP, KGL, NEBL, DMB).
P. S. galiausiai atėjo laikas atskleisti, kas gi
yra aprašytojo spektaklio Gaidukas režisierius ir
vienintelis aktorius. Ogi tai du televizijos taip iš
populiarinti veidai, kad net nesinorėjo jų minėti
teksto pradžioje, nes veikiausiai būtų dingęs noras
skaityti jį toliau (o gal atvirkščiai?). Spektaklio re
žisierius – Jurijus Smoriginas. Taip, taip, tas pats
įžūlus pasipūtėlis Smoriginas, kuris drasko visiems
akis įvairių laidų komisijose. O vienintelis akto
rius – Marius Jampolskis. Tuzino auksinių vedėjas,
visai neseniai šmaikštavęs Triumfo arkoje, o šiuo
metu dalyvaujantis Žvaigždžių duetuose ir spaudoje
dažnai tituluojamas visų Lietuvos moterų numylė
tiniu. Tikrai įdomu šį jauną aktorių pamatyti visai
kitokiame amplua ir įsitikinti, kad talento jam tik
rai netrūksta. Ir net kyla įtarimas, ar tik nebus šis
aktorius taip įsijautęs į Gaiduko personažą, kad kai
kuriuos jo bruožus jau pradėjo taikyti gyvenime...
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Giedrė Kriaučionytė

Grįžti į vaikystę?
Visai neseniai Nacionalinio dramos teatro
repertuaras praturtėjo ne tik nauju spektak
liu, bet ir nauju režisieriumi. Pjesės autorė
Ema Ashley pati susirado Jurijų Smoriginą ir
pasiūlė jam statyti spektaklį pagal jos parašytą
pjesę. Tai monospektaklis, kuriame pagrindi
nį vaidmenį atlieka Marius Jampolskis. Šios
pavardės iš tiesų pritraukia pilną salę žiūrovų,
o patys spektaklio kūrėjai savo darbą pristato
tokiu sakiniu: „Visa, kas įvyksta vaikystėje,
paauglystėje ir pražydusioje jaunystėje, mes
visą gyvenimą mažais arbatiniais šaukšteliais
skanaujame ir deriname kaip gyvybės eliksy
rą.“ Smoriginas lyg ragina atsigręžti į vaikystę,
nes visiškai nesvarbu, kokia ji buvo, vargana
ar net tragiška, tačiau tai – gražiausias žmo
gaus gyvenimo tarpsnis.
Gaidys – tai vyriškumo simbolis, jis išdi
dus, tvirtas, nes privalo apginti pulką vištų.
Todėl pavadinimas akcentuoja vyro ir moters
skirtumus, kurie išryškėja aktoriaus monolo
ge. Tai pasakojimas apie berniuką, kuris gy
vena vaikų namuose ir ten yra priverstas susi
durti su įvairiausia patirtimi, o visų svarbiausi
išgyvenimai – pažintys su moterimis. Berniu
kas ima suvokti save ir gyvenimą pažindamas
moteris. Čia išryškėja krikščioniškasis moty
vas – žmogus tampa vyru šalia moters, o mo
teris šalia vyro.
Ryškus režisieriaus sprendimas, tai berniu
ko pasakojimo metu atsirandančios pauzės,
kurių metu, aktorius, skambant dramatiškai
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muzikai, ištiesia ranką ir mėgina pasiekti tai,
ko neįmanoma, tai ir tampa panašu į tikrojo
vyriškumo, pažinimo šauksmą.
Jurijus Smoriginas visuose interviu mini,
kad spektaklyje daug plastikos ir judesio, ta
čiau tai reikėtų suprasti metaforiškai – no
rėdamas išgyventi sunkumus privalai būti
plastiškas ir lankstus gyvenime.
Spektaklio scenografija minimali, mažo
ūgio aktorius įsitaiso akivaizdžiai per dide
lėje kėdėje ir ima vaiko akimis pasakoti savo
gyvenimą iki momento, kai tapo vyru. Pa
didinta kėdė tarsi aliuzija į vaikystės pasaulį,
kai tu buvai labai mažas, o pasaulis ir daiktai
gerokai didesni nei pasirodė užaugus.
Pabaigoje rodoma videomedžiaga, ku
rioje nufilmuota, kaip aktorius išeina iš sa
lės, teatro ir patenka į gatvę, kur tampa bet
kuriuo iš mūsų. Taip režisierius mėgina pa
sakyti, kad mes kiekvienas turim dar gyvą
dalelę vaiko, kuriuo kadaise buvome. Ir šis
prisiminimas, kad ir koks būtų, mums gali
sukelti šypseną.
Pati pjesė turėtų sukurti nostalgišką
vaikystės prisiminimų nuotaiką, tačiau to
pasiekti režisieriui nepavyko. Įdomią pjesę,
kurioje nagrinėjami ir svarbūs socialiniai
klausimai, režisierius pateikė sausai. Geras
aktorius suvaidino gerą pjesę, tačiau pritrū
ko režisieriaus išmonės esminiams pastaty
mo sprendimams, kurie ne tik sukurtų nos
talgišką atmosferą, bet ir užduotų klausimų,
leistų plačiau atskleisti pjesės idėją. Vis dėlto
šį spektaklį iš tiesų verta pamatyti vien dėl
puikaus teksto ir geros vaidybos.

Dmitrijaus Matvejevo nuotraukos
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Maksim Ivanov

Žiūrime į save pačius
Šiemetinis, jau penkioliktas, Vilniaus Kino pavasario festivalis žiūrovams pasiūlė net dvidešimt
septynis naujus lietuvių filmus. Tarp jų buvo ne
tik šviežiausi didžiojo lietuvių kino atstovų – Gy
čio Lukšo, Igno Miškinio, Vytauto V. Landsbergio,
Mariaus Ivaškevičiaus ir kitų pripažintų kūrėjų –
filmai, bet ir mažojo lietuvių kino pavyzdžiai – pa
rodytos net trys LMTA kino režisūros studentų
diplominių darbų programos.
Sakau, mažojo kino pavyzdžiai todėl, kad šie
filmai rodyti nedidelėse Skalvijos bei Pasakos kino
teatrų salėse, visi yra trumpametražiai, visi buvo
kuriami turint nulinį biudžetą ir juos kūrė žmo
nės, dar tik besimokantys kurti kiną. Tačiau tai,
kad studentų darbai pirmą sykį buvo įtraukti į di
džiausio Lietuvoje kinui skirto renginio programą,
ir tai, jog seansus gan gausiai lankė žiūrovai, galima
laikyti įrodymu, jog formuojasi jaunimo bendruo
menė, norinti kurti kiną ir norinti jį žiūrėti.
Žinoma, yra tam tikrų išlygų: tarp išėjusiųjų
po seansų buvo ir nusivylusių, o ir ne visus rody
tus filmus norėtųsi žiūrėti dar kartą. Tačiau, mano
nuomone, to neturėtume traktuoti kaip neigiamo
dalyko. Kino pavasaris tapo erdve, kurioje lietuvių
kino kūrėjai ir žiūrovai susitinka akis į akį, gali
vieni kitus pakalbinti ir paklibinti. Tuo pat metu
tai yra erdvė, kurioje lietuvių kiną galima pažiūrėti
pasaulinio kino kontekste. Dar viena svarbi deta
lė yra festivalio formato implikuojama dinamika,
kasmetinis atsinaujinimas. Taigi, Kino pavasaris yra
idealus įrankis kolektyviai formuoti savitą kino au
tentiką, užtikrinti tradicijų tąsą, greta auginant ir
naują žiūrovų bei kritikų kartą, vadinasi, plėtoti ir
vystyti lietuvių kino kultūrą apskritai.

Galiausiai nepamirškime, jog būtent jaunieji,
šiandien dar tik pradedantys kūrybinį kelią, yra
lietuvių kino ateitis. Mes kol kas dar tik mokomės
žiūrėti filmus, kuriamus savoje žemėje, taigi apie
mus pačius. Sukurti filmui užtenka idėjos ir entuzi
azmo, o sukurti kino kultūrai reikia dar ir dialogo.
Kad jis atsirastų pakanka parodyti susidomėjimą,
užmesti like‘ą facebooke, nusipirkti bilietą į seansą,
paskleisti žodį – tik tiek nedaug tereikia.
Studentų darbuose ryški temų ir veikėjų, fik
suojamų problemų, meninių ir techninių spren
dimų įvairovė. Dėl drąsiai ir sėkmingai kuriamos
aplinkos bei spalvų įsimena Linos Lužytės Jau puiku, tik dar šiek tiek, Andriaus Blaževičiaus Bergenas,
Marato Sargsyano Lernavan, kuris, beje, atnešė re
žisieriui jaunojo kūrėjo skatinamąjį festivalio prizą.
Be to, šiuose filmuose ryškius vaidmenis sukūrė be
atlygio dirbę garsūs aktoriai.
Malonu buvo žiūrėti Dovilės Šarutytės susuk
tą juostą Aš tave žinau. Ji nufilmuota natūraliuose
Žemynos pagrindinės mokyklos ir Pašilaičių rajono
interjeruose ir eksterjeruose, ir tai leido kino teatro
salėje buvusiems žiūrovams su panašia paauglystės
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Jono Tertelio filmo 14:56 kadrai

sovietiniuose mikrorajonuose patirtimi lengviau
susitapatinti su filmo veikėjais.
Atskiro aptarimo nusipelno Jono Tertelio kū
rinys 14:56. Filme reflektuojama asmeninė režisie
riaus patirtis, todėl iš esmės tai yra autobiografinis
kūrinys. Pagrindinis filmo veikėjas Tautvydas po
pusmečio studijų Prahoje grįžta į Vilnių, kur nai
viai tikisi viską rasti taip, kaip palikęs, tačiau vietoj
to randa nusigręžusią nuo jo merginą, besipykstan
čius draugus ir priešiškai nusiteikusį miestą. Taigi
14:56 yra apie jausmą, kuris apima tą akimirką, kai
ilgai puoselėtos tavo viltys sugriūna. Pagal paties
Jono Tertelio apibūdinimą tai yra atmosferinis fil
mas. Akcentas perkeliamas nuo naratyvo į išgyve
nimus ir emocijas.
Tautvydą įtikinamai – neskaitant poros trumpų
epizodų – vaidina Jonas Šarkus. Jo veikėjas atrodo
gyvas ir tikras, jo charakteryje nesunku atpažinti
savo bruožus. Tautvydas mėgsta važinėtis dviračiu,
keikiasi, irzliai reaguoja į tėvo replikas kalbėdamas
telefonu, vertina atvirumą ir atsakomybę, brangina
draugus ir turi troškimą susitvarkyti savo gyveni
mą. Ir dar jis nenori susitaikyti su tuo, kad viskas,
ką laikė atrama savo gyvenime, staiga nieko ne
bereiškia, todėl jis jautriai išgyvena draugų barnį,
pokalbį su savo mergina, kuriai išsiskyrimas atrodo
natūralus, paverčia cirku ir pan. Tautvydo persona
žas gerai mums atpažįstamas iš, tarkime, prancūzų
Naujosios bangos filmų, tačiau yra toks retas svečias
mūsų pačių kine, ypač kaip jaunimo kartos, kuriai
visi priklausome, užaugusios jau po Nepriklauso
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mybės atkūrimo, atstovas. Mano nuomone, Jonas
Šarkus puikiai susitvarkė su šiuo vaidmeniu.
Pulsą ir išbaigtą estetinę formą filmui 14:56 su
teikia operatoriaus darbas ir montažas. Nors beveik
visas veiksmas vyksta naktį, filmo kūrėjai sėkmin
gai išsprendė apšvietimo problemas. Įdomu ir tai,
jog diplominis J. Tertelio darbas buvo filmuoja
mas net keturiais formatais: HDV, 8 mm, 2K ir
SVHS – to reikalavo filmo scenarijus. Ir visa tai
padaryta iš esmės visiškai neturint lėšų. O kur dar
filme skambanti Tomo Waitso daina!
Filmą 14:56 norisi lyginti su Igno Miškinio Artimomis šviesomis. Abu apdainuoja naktinį Vilnių,
tačiau skiriasi nuotaika ir užmojai. Artimos šviesos
stengiasi aprėpti visą miesto panoramą, filmas tarsi
tęsia diplominiame I. Miškinio filme Lengvai ir saldžiai matytą leitmotyvą. Kadras, kuriame cigaretės
nuorūka nukrenta ant naktinio kelio dviem veikė
jams iškišus galvas per šalia lekiančių automobilių
langus, apskritai yra genialus. Tačiau, mano nuo
mone, 14:56 pasižymi tikresne, įtaigesne aktorių
vaidyba. Aš visuomet labiau tikėsiu filmu, kurio
veikėjas sakys: „Gal davai varom su dvirkom pra
silėkt?“, o ne: „Nagi, eime pasivažinėti dviračiais!“,
tačiau keiksmažodžių ir slengo vartojimas nėra
viskas, ko reikia kuriant kiną apie jaunus žmones.
Man atrodo, kad I. Miškinio aktorių vaidyba nėra
tinkama filme, kurio pasakojimo maniera yra rami
ir rimta, o ne absurdistiška ir dinamiška kaip anks
tesniuose jo darbuose. Būtent todėl manau, kad
14:56 yra labiau pavykęs naktinio Vilniaus filmas.
Tokį norėčiau turėti savo kolekcijoje.
Išties džiugu, kad pastaruoju metu padaugėjo
edukacinių renginių apie kiną, klasikų retrospekty
vų, besiburiančių diskusijų klubų, įvairaus formato
ir trukmės dirbtuvių bei kursų, vis didesnį pagreitį
įgauna Skalvijos kino akademija, lietuvių filmai vis
dažniau prasimuša į didžiuosius pasaulio festivalius.
Esant tokioms aplinkybėms, neturėtume ignoruoti
pradedančiųjų režisierių darbų. Palaikydami jau
nuosius kūrėjus, rizikuojame nebent tuo, kad pa
galiau susikurs autentiška lietuvių kino mokykla su
savitu braižu. Tad mokykimės žiūrėti į pačius save.

Kino istorija

Marija Kavtaradzė

Iki paskutinio atodūsio,
arba kino Kopernikas, apmėtytas tortais
„Po Iki paskutinio atodūsio kinas nebega
lės būti toks kaip iki tol“, – pasakė François
Truﬀaut savo Naujosios bangos kolegai, filmo
režisieriui Jeanui Lucui Godard’ui, ir tai yra
tiesa. Naujoji banga ne išsikeltom idėjom, o
nauju istorijų pasakojimo būdu labai pratur
tina kino kalbą. Lenkų kinotyrininkas Jerzy
Plazewski rašo: „Kinas po Naujosios bangos,
kaip ir kinas po Iki paskutinio atodūsio, –
tai kinas po kinematografinio Koperniko
perversmo. Kas tas Kopernikas? Žinoma,
Godard’as.“
Drąsus ir novatoriškas, jis be galo daug
duoda kino kalbai, sukuria naują darbo su
aktoriais metodą, o už aštrius pasisakymus
ir ekscentriškumą Kanų kino festivalyje net
apmėtomas tortais. Pats Godard’as save laiko
eseistu, kuriančiu esė ne rašto, o kinemato
grafinėmis priemonėmis.
Pirmame savo filme Iki paskutinio atodūsio, Godard’as parodo netvarkingą kadrą (nu
kirstas Jeano Paulio Belmondo veidas auto
mobilio veidrodėlyje) leidžia aktoriams laisvai
improvizuoti ir svarbiausia – atsisako nuo
seklaus istorijos pasakojimo būdo – panau
doja šuolinį montažą (Jump cut). Godard’as
palieka tik tuos kadrus, kurie jį domina. Jis
nebūtinai parodys, kaip žmogus eina, jis gali
parodyti tik tai, kad jis jau yra kitoje vietoje.
„Manau, kad filmo kūrimas vyksta montaži
nėje“, – sakė Godard’as. Tiesa, filmuose jis
fiksuoja ne tik įspūdingus įvykius, atvirkščiai,
režisierius teigia, kad „tikrovė nesusideda tik
iš „stiprių laikų“, bet daugiausia iš „silpnų lai

kų“, kurie neįneša nieko svarbaus į žmogaus egzistenciją,
bet jie tiesiog yra“, tad patvirtindamas tai, autorius rodo
dešimtis intrigos požiūriu nereikalingų ištęstų kadrų.
Tiesa, režisierius, kaip ir kiti Naujosios bangos atstovai,
išeidamas iš paviljonų ir filmuodamas Paryžiaus gatvėse,
kuria filmus, vertus dėmesio ir dokumentiniu požiūriu.
Autorius, neslepia praeivių žvilgsnių į kamerą, parodo
to meto žmonių gyvenimą, stilių ir leidžia Paryžiui tapti
svarbiu savo filmų herojumi.
MIŠELIS.

Ar tu kartais galvoji apie mirtį? Aš apie ją
galvoju nuolatos.

Neatsiejama Godard’o filmų dalis yra citatos. „Mūsų
pirmieji filmai – gryni sinefilų filmai. Aš naudojau
tam tikrus kadrus tam, kad imituočiau prieš tai maty
tų – Premingerio, Cukoro filmų kadrus... Tai susiję su
mano polinkiu į citatas, kurio aš niekuomet nenusikra
čiau.“ Truﬀaut yra pasakojęs, kad jiems svečiuojantis pas
Godard’ą šis, atsistojęs prie knygų lentynos, traukdavo
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Jean Luc Godard su pirmąja
žmona Ana Karina

knygas vieną po kitos ir skaitydavo tik pirmą ir
paskutinį knygos puslapį, taip „perskaitydamas per
dieną bent 40 knygų“. Be to, režisierius dažniausiai
neduodavo aktoriams skaityti scenarijaus, vietoj to
įteikdavo Hemingway’aus ar Faulknerio kūrinius.
(cituodama Faulknerį). Iš liūdesio ir
užmaršties aš renkuosi liūdesį.
MIŠELIS. Aš renkuosi užmarštį.

nekalbėdavo, o jei ir prasižiodavo, tai tik keikda
miesi ir rėkdami vienas ant kito.
PATRICIJA. Aš nežinau, ar esu nelaiminga todėl,
kad nesu laisva ar nesu laisva todėl, kad esu ne
laiminga.

PATRICIJA

Pradėjęs kaip ir beveik visi „naujabanginin
kai“ iš pradžių filmavo savo draugus – Belmondo,
Leaudo, Brialy ir pirmąją savo žmoną Aną Kariną.
Vėliau ėmėsi darbo ir su profesionaliais aktoriais.
Tačiau aktoriai, kartą suvaidinę režisieriaus filmuo
se, nebesutikdavo to daryti antrą kartą. Režisierius
nenorėdavo ir netgi vengdavo psichologinio cha
rakterių vystymo ir aktoriams liepdavo ne vaidinti,
o būti. Praėjus tik šešiems mėnesiams po skyrybų
su pirmąja mūza bei žmona Ana Karina, jis tarsi
mazochistinių tikslų vedamas pasikviečia ją vaidin
ti juostoje Pamišėlis Pjero. Kodėl? „Aš nežinojau,
kaip galima kurti filmus be Karinos – Pjero buvo
šeštas bendras mūsų filmas per ketverius metus, –
ramiai paaiškina Godard’as pridurdamas: – Taip
pat bijojau, kad ji be manęs nebūtų padariusi toles
nės karjeros.“ Tiesa, kolegos iš filmavimo aikštelės
prisimena, kad buvusi pora per filmavimus beveik
30

Būdamas didžiausias kino kalbos reformuo
tojas, Godard’as, pradėjęs savo karjerą, sulaukia ir
skeptiškų vertinimų. Rafinuoto skonio prancūzų
kino metras Jeanas Cocteau, dar nesuprasdamas
novatoriškų Godard’o idėjų svarbos, paleidžia kan
dų juokelį: „Ko nori Naujoji banga? Užimti seno
sios vietą!“ Godard’as po daugelio metų, kurdamas
Aistrą (1981), tarsi žaismingai atsako į šią repliką,
savo herojui į lūpas įdėdamas šiuos žodžius: „Kine
nėra griežtų taisyklių, todėl žmonės jį dar mėgsta.“
PATRICIJA.

Išduoti negerai.
MIŠELIS. Ne, tai normalu. Išdavikai išduoda,
vagys vagia, žudikai žudo, įsimylėjėliai myli...
Rašant apie Godard’ą norisi pridėti: „Maiš
tininkai maištauja.“ Ir kaip vieni yra gimę vogti,
taip kiti yra gimę maištauti... Jis savo žaviu maištu
apvertė kino istoriją aukštyn kojom ir iš visai naujų
bei jau girdėtų citatų kaip mozaiką sudėliojo naują
kino kalbos gramatiką.

Esė

Maksim Ivanov

Muzika, kurios klauso vaikai
Vėlyvo rudens vakarą, prasisegęs striukę ir net
nepasirišęs šaliko, kažkas žingsniavo vieno Pašilai
čių daugiaaukščio blokinio namo stogu. Atidesnis
žvilgsnis išduotų, jog tai buvo jaunas žmogus, gan
kresnas, keistos eisenos: vos kilnojo kojas. Tos ei
senos visiškai pakaktų atpažinti Karolį. Regis, ran
koje jis nešėsi kažką nedidelio, tačiau įžiūrėti buvo
pernelyg sunku. Karolis priartėjo prie krašto ir at
sargiai atsisėdo, permetė kojas. Spėju, kad jūsų pa
sąmonė dabar niekšiškai iškišo savižudybės versiją,
tačiau, nors ir nedaug aš Karolį tepažįstu, skubu
patikinti, kad jis niekada to nedarytų, juolab bū
damas jaunas. Tiesą pasakius, kai pamačiau jį ant
stogo, pamaniau, kad jis turbūt ten užlipo pirmą
sykį, bet tai ir vėl buvo apgaulingas įspūdis. Karolis
jau kurį laiką turėjo raktus nuo durų, vedusių ant
jo namo stogo, todėl dažnai ten lankėsi.
Man reikia vienatvės, šalčio ir mėlyno Paši
laičių vakaro. Jaučiuosi taip, tarsi būčiau aklinai
užtaškytas juodais dažais iš tūtelės. Dažai išdžius
ir nebepajudėsiu. Reikia nebegalvoti. Suspauskit
man smegenis, kad ištrykštų tos gličios mintys.
Reikia tylėti. Suvalgyti obuolį. (Štai ką jis turėjo
rankoje.) Atsiriboti nuo visų bailių, kurie stumia
savo draugus į putojančius išdavystės nasrus. Va,
jie vaikšto apačioj. Gerai į juos įsižiūrėk, Karoli.
Brangūs paltai, odinės pirštinės, merginos paran
kėse, atsarginės šypsenos ir juokeliai užantyje – vis
kas tam, kad užmaskuotų jų purvinas ir nejautrias
rankas, kuriomis jie grabalioja pasaulį. Teisūs buvo
tie, kurie sakė, kad mūsų planeta plokščia. Ji kaip
lėkštė, kurią vieni išplauna, o kiti ima nešvariomis
rankomis ir meta į sieną, kai su kuo nors susiginči

ja, nes tai „kietai“ atrodo. Bailiai. O tie pirmieji vėl
suklijuoja iš šukių. Visiems skirti privalomus vie
šuosius darbus: klijuokit savo sudaužytas lėkštes!
Sargyba, stebėkit, kad nepavogtų klijų.
Už Karolio nugaros nepastebimai rinkosi mi
nia jaunuolių. Visi apsivilkę tokiais pat kostiumais:
juodos kelnės, šviesiai mėlyni (su įsisenėjusiomis
dėmėmis) švarkai juodais atlapais, kreminės spal
vos marškinukai, juodos peteliškės. Jų veidai buvo
švelnių bruožų, lengvai išblyškę, regis, net šiek tiek
permatomi. Sulaižyti juodi plaukai, akiniai dide
liais stiklais. Jaunuoliai artinosi prie Karolio. Vieni
laisvesni, susikišę rankas į kišenes, kiti drovūs ir at
sargūs, treti artėdami mąsliai žvelgė į šalį. Karolis
atsikando obuolio.
Aš linkiu sau eiti į priekį. Ir ten netikėtai už
klupti tai, ką palikau už nugaros. Noriu susitikti
su Radvile, kuri išnyko rūke, nes nemokėjau su
ja būti. Dabar mokėčiau, dabar visur ją vesčiau
si, žiūrėčiau į akis, laikyčiau už rankos ir va taip
apie ją galvočiau, gal net rašyčiau, gal jai patiktų.
Rad-vi-le, aš tave taip seniai liečiau ir geresnės dar
nemačiau. Gal aš padaryčiau taip, kad tau iš viso
pasaulio užtektų tik manęs, nes nemoku būti tarp
tavo draugų. Vakarėlyje Karolis liūdnas sėdi ant
sofos, nes niekas prie jo neprieina ir nepradeda
pokalbio. Vakarėlyje Karolis protarpiais atsikelia,
nueina iki baro ir įsipila taurelę tekilos. Prie baro
jo niekas neužkalbina. Karolį apkaltins tuo, kad jis
nuo visų atsiribojo. Reikia išmokti tobulai valdyti
savo veido raumenis, nes dabar, akivaizdu, proto
diktuojama nuotaika nesutampa su veido pasiūlyta
išraiška. Bet juk mes visi tokie geri skaitovai. Aš
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žinau, ką reiškia tavo veido išraiška. Aš žinau, ką tu
ketini padaryti. Aš tikrai žinau, kad tu turi atominį
ginklą. Aš žinau, kad tu turtingas ir tavo automo
bilis apdraustas, todėl nieko tokio, jei išdaušiu lan
gą ir pavogsiu grotuvą. Aš atimsiu iš tavęs viską, ką
turi, nes tu juk vis vien gali visus daiktus nusipirkti
iš naujo. Atimsiu iš tavęs gyvybę, vis vien po to
atgimsi. Vis vien, vis vien, vis vien.
Karolis padėjo obuolį ant stogo krašto ir at
sistojo. Akys apsitraukė keista juoda migla, kurią
perrėžė ryškūs išblukusių spalvų dryžiai. Karolis
kluptelėjo, tačiau regėjimas netrukus sugrįžo. Vėjo
gūsiai kiaurai košė jo kūną. Jis galvojo, kad tokie
aptemimai pastaruoju metu padažnėjo. Žvilgsnis
nukrypo į automobilius, lėkusius pagrindine gatve.
Karolis tyrinėjo, kaip gatvės pašonėje žibintų šviesa
iškart virsta dervos juodumo pieva. Jis vėl atsisėdo
ir atsikando obuolio. Mintys grįžo.
Kas mums visiems darosi? Kaip mes galime ty
lėti, kai įžeidinėjami mūsų įsitikinimai? Kaip mes
galime toliau bendrauti su tais, kurie apgavo mus ir
mūsų draugus? Kiekvienas iš mūsų patyrė, ką reiš
kia, kai iš tavęs pavagia telefoną. Kiekvienas patyrė,
ką reiškia, kai iš tavęs tyčiojasi mokykloje. Kiekvie
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nas žinome, kas yra draugo išdavys
tė. Mes neįtikėtinai vieninga šalis.
Kokių nuostabių jausmų vedami
mes visi einame į riaušes prie Sei
mo, mėtome šunis nuo tiltų, žiemą
vasarą skęstame kaimų tvenkiniuo
se, prievartaujame ir teisėjaujame?
Bet mes visuomet buvome skirtin
gi. Kai kurie iš mūsų neturėjo tėvo
arba motinos. Kai kurie saugojome
neįkainojamą žinojimą (aš buvau
vienas jų), kuriuose kioskuose gali
nusipirkti cigarečių, kai tau tik dvy
lika. Dabar kai kurie iš mūsų kuria
me meną tam, kad apie mus šne
kėtų. Kai kurie priiminėja apsaugos
įstatymus. Vieni iš mūsų turi teisę
neatsakinėti į klausimus, kiti noriai
atsakinėja į tuos, kurie skirti pirmiesiems. Ir jau vi
sai nedaugelis mūsų turi teisę užduoti klausimus,
tačiau jie iš anksto pasmerkti, nes, kaip ką tik suži
nojome, atsakys ne tie, kam juos užduosi. Bepras
miška baksnoti pirštu į pamatines problemas, – jei
tik sugebi iki jų prisikasti, – visi apsimes, kad rodai
ne jiems. Kur yra biurai tų žmonių, kurie arogan
tiškai žvelgia į kiekvieną jiems paduodamą švarų
lapą – kažkurio iš mūsų gyvenimą – ir užtaško, už
šlaksto jį juodžiausiais dažais? Kaip mes visi galime
nepastebėti, kad tai vyksta?
Sulig kiekvienu kąsniu minkšti obuolio audi
niai sinchronizuotai išspjaudavo vis daugiau sulčių,
kurios įsikibdavo į skonio receptorius liežuvyje ir,
susiliejusios su seilėmis į vieną drumstą, rūgščią
upę, okupuodavo burnos ertmę. Karolis staiga
pasijuto taip, tarsi kas būtų išjungęs jo smegenis.
Dingo klausa. Šilta stingdanti srovė nuvilnijo nuo
kojų pirštų į viršų, per rankas, suspaudė krūtinę ir
surakino veidą. Burna liko praverta. Pirštai gniaužė
obuolį. Išbalęs Karolio vaiduoklis kraupiai kyšojo
nuo daugiaaukščio namo stogo, tarsi tykodamas
aukos. Pašilaičiai skendėjo rudens tamsoje, kuri
palengva skleidė nakties tylą ir miegą. Praūžė vė

Esė
jas ir Karolis vėl pajuto jį skrodžiantį šaltį, išgirdo
vėjo ošimą ir tolimus automobilius, išvydo tamsią
pievą už gatvės, užvėrė burną. Apsižvalgė, ar nieko
nėra už nugaros. Atgniaužė delną, kuriame buvo
suspaustas lipnus obuolys.
Nieko, dar neįveiktas, dar galima valgyti. (Ka
rolis plačiai išsižiojo paskutiniam dideliam kąs
niui.) Mus vadino visaip: dulkėmis, tarakonais,
kirminais, žiurkėmis, kiaulėmis, šunimis, vilkais...
Niekas nereagavo. Nusispjaut. Juk gyvenimas ge
rėja, nėra prasmės nervintis. O paėmęs bet kurią
knygą perskaitysi, kad viskas blogai, kad viskas le
kia į nežinią. Kita vertus, taip kalbama jau daugybę
metų, o pasaulio pabaigos vis dar nebuvo. Kažin ar
jos nebuvo tik dėl to, kad visais laikais buvo tokių
verksnių ir jie stabdė ritimąsi žemyn? Gal taip ir
turi būti: vieni verkšlena, kiti nekreipia dėmesio
ir tik tada viskas veikia? Gavelis Vilnių vadino
varnu. Varnas, kuosa, kavka, Kafka. Man atrodo,
Vilnius yra pavydus, viską griaunantis vaikas. Jis
nuslėpė nuo manęs tai, kad pabaigus mokyklą lai
kas eis daug greičiau. Ir kad po mokyklos jau turiu
pats atsistoti ant kojų, kitaip švaistysiu ištisus me
tus. Dar kai buvau mažas, jis nuslėpė nuo manęs
tai, kad jau reikia pradėti ieškoti atsakymo į keistą
klausimą, ką aš noriu daryti gyvenime. Nuslėpė,
kad kai tik surandi tinkamą atsakymą į šį klausi
mą, jis ima ir pasidaro klaidingas. Koks gudrus tas
Vilnius. Šiandien gavau pasiūlymą važiuoti į užsie
nį ir žinią, kad mūsų butas buvo apvogtas. Naktį.
Apšvarino ne tik mūsiškį, bet ir keletą kaimyni
nių. Trečiame ir antrame aukštuose. Nei aš, nei tė
vai nenakvojome namie. Po remonto nepakeitėme
spynos. Vienas jūsų, vaikščiojančių apačioje, gali
būti su tuo susijęs, ar ne? Nesvarbu, kad dabar bus
žiema ir mums trūks pinigų. Nesvarbu, kad nie
kur nevažiuosiu. Nesvarbu, kad viską sugriovėt.
Nesvarbu, kad nieko nesukūrėt. Nesvarbu, kad
jūsų vaikai rūko ir spjaudosi jau netgi ne dvylikos.
O aš nieko negaliu jiems padaryti. Dalyvauju, bet
ignoruoju. Žaidimas. Prisižaidėme. Noriu sukurti
apie jus spektaklį. Kas vaidins mešką? Kiekvienai

giriai – o veiksmas vyks girioje – reikia meškos.
Žmonės, atsiliepkit. Kas nori vaidinti kiškį? Spek
taklyje turi būti veikėjas, kurio meška negalėtų pa
gauti. Kas bus kiaulė? Palaukite, kiaulė juk gyvena
ne girioje, kriuksi tvarte, ir tiek. Taip, būtent, ji
gyvena ne girioje, o kiša čia savo šnipą ir kažką aiš
kina. Nesvarbu. Reikia tylėti. Reikia nebegalvoti.
Kraupu būti manimi.
Karolis ilgai žvelgė į obuolio graužtuką, pasuki
nėjo jį delne ir sviedė žemyn. Graužtukas be garso
ištiško apačioje, sėklytės tarsi granatos skeveldros
išsilakstė į šalis ir sustingo tamsoje. Karolis grįžo
namo, tėvams pasakė, kad ačiū, arbatos nenori,
kad pavargo ir eis miegoti.
Jis pastabus vaikis, tačiau manęs niekada nema
tydavo, kaip ir tą vakarą, nors žiūrėjo į savo rajoną
nuo daugiaaukščio namo stogo beveik valandą. Aš
buvau toje tamsioje pievoje kitapus gatvės, buvau
pravažiuojančiuose automobiliuose, buvau apačio
je ištiškusiame obuolyje, buvau už kai kurių langų
Karolio name. Mane galima buvo rasti už geros
poezijos knygos viršelio, už durų, saugojusių nau
jagimio miegą, ar kaimynės merginos stalčiuje su
pamirštais piešiniais. Karolis nematė.
Naktį jis taip ir neužmigo. Iš pradžių visu gar
sumu – kad koštų kiaurai visą kūną – vis iš naujo
klausėsi Tool – Ænema. Paryčiais tėvai rado jį sė
dintį ant lovos krašto ir kišeniniu peiliuku besisku
tantį plaukus. Iškvietė gydytojus.
Vilniaus rytai vėlyvą rudenį yra viena kitą at
kartojančios klaikios simfonijos dalys. Atsibudus
paskutiniai nakties vaizdiniai dar stringa traiška
nose, o šaltkrėtis jau įsigali tavo kūne, nespėjus
nė suvokti ir pasipriešinti. Tą rytą iš lauko žvelgė
sunkus, pilkas rudeninis dangus. Gatvėmis žygiavo
geltonų ir rudų lapų krūvos, spalvindamos miestą
ligota rūdžių spalva. Tokiems rytams apibūdinti
tinka gražus lietuviškas žodis „sąra“. Netgi tuomet,
kai Karolį vežė automobiliu ir jis žiūrėjo pro langą,
dangus buvo nepermaldaujamai niaurus. Tarytum
sargas, prižiūrintis, kad nė vienas šviesos spindulė
lis nenusigautų iki žemės.
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Haroldas Baubinas

Svetimas
kristalai dangaus aštrūs it stiklo fragmentai nusileidę gelsvoje šviesoje
praeivius supjausto gijos nubėga raudonos konvulsiškais trūkiais
nuo apledijusių ančių atsimuša riekės duonos melsvu pelėsiu aptrauktos
plūduriuoja paukščiai sušalę upokšnio paviršiuj juos vakarais surenka išalkęs benamis
lyg vudu žaisliukui iš lūpų krentantys žodžiai
persmeigia odą pokalbis tįsta ir trapiu pasidengia veidas
šypsenos skydu sekdamas išsprūdusią raidę idioto žvilgsniu
burną užsiūna atplaišos netikėtai perdrėksto laiko
o žmonės į arbatos puodelį krenta jūsų ženklai nuo lūpų
byra mimikos dulkės šmėklos išbalusios kavinės perrėžia prietemą
liesi jų pirštai virpa ore piktžolių želmenys pramuša sieną
bevokiai vyzdžiai išsiplečia ir suskaldo baltą porceliano cukrinę
į blizgančius skruostus stiklo šukės kerta nišas
įkaista talismanas molinis su žalia virvele subyra į pelenus
ornamentai smaigalys sidabro dalgio paliečia pakaušį
jūs droviai nusijuokiate šešėliai iš perpjautų lūpų traukia gijas liepsnos
paširdžius išskobia nagai it senas vaškas gelsvi
iš akių dvasiai trykšta liepsna mėlyna lyg čiuptuvai
apraizgo daiktus sruogos plaukų plyštu fragmentus barstydamas
betono ir stiklo liekanas skydo pro miglą į išsikreipusią gatvę
lyg suodžiai nuo žvakės oro kišenėse žodžiai pakimba virš lubų tamsių
aklinai uždengia erdvę apsiaustai balti tie pirštai lyg dūmai į kaktą susminga
keliai sudūžta į pakopas slidžias lūžę veido motyvai garuoja jie nusišypso šaltai
vyzdžiai išsiplečia ir aš esu sušalusi antis
supelijusi duonos kriaukšlė ant kaklo nutempia į dugną
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Pašvaistė ar Panelė?
Pašvaistė prieš Panelę. Bekompromisėje dviejų žurnalų kovoje
šį kartą pergalę šventė Pašvaistė.

O dabar apie viską nuo pradžių. Visai neseniai kilo idė
ja savo mokykloje surengti diskusiją ir joje pristatyti dar toli
gražu ne kiekvienam žinomą kultūros leidinį jaunimui, kurį
šiuo metu laikote savo rankose. Pamaniau, kad surengti tipinį
pristatymą būtų nuobodžiau nei nuobodu, todėl sumąsčiau,
kad renginys taptų kur kas įdomesnis ir labiau intriguojan
tis, jeigu jame pabandytume palyginti du jaunimo auditorijai
skirtus, bet be galo ir savo turiniu, ir išvaizda skirtingus lei
dinius – Pašvaistę ir visiems puikiai žinomą Panelę. Kiek įžū
loka, bet įdomu. O juk būtent tokiose netikėtose diskusijose
dažnai pasakoma tai, kas paprastai nutylima.
Kaip sumaniau, taip ir padariau. Saulėtai gražų balandžio
septintosios antradienį Vilniaus Šv. Kristoforo vidurinėje mo
kykloje („be penkių minučių“ – gimnazijoje) įvyko provokuo
janti diskusija, į kurią gausiai sugužėjo 9–12 klasių moksleiviai
(tai išties dėmesio vertas faktas, nes renginys vyko po pamokų).
Pašvaistė ir Panelė stojo į kovą. Tiesa, itin arši diskusija neįsi
liepsnojo. Pateikiu renginyje naudotą šių žurnalų palyginimo
skaidrę – kuris žurnalas vertingesnis, spręskite patys.

Jorės Janavičiūtės nuotraukos
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Reportažas
Į diskusiją atvyko svečių – vyriausioji Pašvaistės redaktorė Audronė Daugnorienė, vyriausiasis
Naujosios Romuvos redaktorius Andrius Konickis
bei aktyviai Pašvaistei kuriantys studentas Maksas
ir moksleivė Jorė. Valandą trukusiame pokalbyje
mokiniai sužinojo, kaip gimė Pašvaistė ir kokia jos
misija, pasvarstė, kokia ji turėtų ir galėtų būti. Ti
kru dovanų lietumi pasibaigęs renginys – visi gavo
po Pašvaistę ir naujausių Naujosios Romuvos leidy
klos knygų – sukėlė šurmulį ir sudomino ne tik
moksleivius, bet ir į renginį atėjusius mokytojus.

Armas Rudaitis

virėjo kepure, prijuoste ir puodu raidelių sriubos!
Buvo labai netikėta ir labai skanu!
O paskui, kaip ir priklauso tokioje vietoje,
buvo muzikos ir eilių.
Po dienos vienai vakaro dalyvei – poetei Ie
vai Gudmonaitei užėjo įkvėpimas ir ji parašė: „O
šiandien man užėjo įkvėpimas, ir štai plaukiu kon
templiuodama į Grincevičiūtės muziejuje penkta
dienio vakarą vykusį Vainiaus knygos pristatymą, o
juk ir šiaip galit įsivaizduoti, kad į tokius renginius
muziejuose žmonės ateina apsirengę gražiai! Taigi
palieku vietos jūsų vaizduotei dabar įsivaizduoti
Audronės karolius ir Vainiaus kaklaraištį, Skirman
tės suknelę ir Vainiaus mamos sijoną, ir kaip atrodė
paveikslas virš pianino, ir kaip atrodė pianinas, kai
juo niekas negrojo, o po to, kai grojo. Viskas yra
jūsų viduje, todėl nenusiminkite tie, kurie nebu
vot šiam nuostabiam renginy, nes iš tikro jame jūs
buvote! Ką, ne?“

Gretos Lisauskaitės nuotrauka

Balandžio 9 d. Beatričės Grincevičiūtės memo
rialiniame butemuziejuje buvo pristatyta neseniai
Naujosios Romuvos išleista jauno ir daugelio myli
mo poeto Vainiaus Bako eilėraščių knyga Pretekstai. Svečiai susirinko, o poeto vis nebuvo. Visi jau
ėmė nekantrauti. Ir pagaliau... pasirodė Vainius su

Pašvaistė – vienintelis toks žurnalas jau
nimui, kurį kuria jauni žmonės. Pašvaistės
bendruomenė atvira jūsų idėjoms ir pasiū
lymams. Jeigu norite, kad Pašvaistė apsi
lankytų jūsų mokykloje, parašykite mums
(pasvaiste09@gmail.com) ir mes pas jus
atvyksime. Diskusijos veža gyvenimą į
priekį!
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Jauni menininkai Edgaras Andriūnas
(tapyba), Audrius Šidlauskas (fotografija)
kviečia į jungtinę tapybos ir fotografijos
parodą.
Darbuose išreiškiamas didžiausias dėmesys
žmogaus portretui. Tapybos paveiksluose
dominuojančios spalvų dėmės kinta žmogaus
pavidale, padedant fotografijai, jos nyksta
ir transformuojasi į pilkšvą monochromišką
miglą.

MIELI PAŠVAISTĖS SKAITYTOJAI!

Jovitos Slaboševičienės nuotraukos

Šiemet Pašvaistė draugaus su
skaitytojais kas antrą mėnesį.
Galima užsiprenumeruoti žurnalą
bet kuriame Lietuvos pašte.
Užsiprenumeravę paremtumėte mus ir
mes žinotume, kad dirbame ne veltui.

Ieškokite Pašvaistės mokyklų bibliotekose
arba knygynuose. Jeigu nerasite – parašykite.
Vilniuje Pašvaistę rasite Katedros, Eurekos ir
Centriniame knygynuose bei Lietuvos rašytojų sąjungoje.
Kaune – Centriniame knygyne ir Ukmergėje.

Viršelyje – Miglės Daugnoraitės nuotrauka:
jos laukia Pašvaistės, 2010
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