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Esė

Ričardas Šileika

Apie savanoriškas savimokas
*
Ir ko mes galėtume vienas kitą pamokyti, tai yra
ko vienas iš kito pasimokyti, tai yra kuo pasidalyti
vieni su kitais? Pavyzdžiui – pasikeiskime skėčiais.
Ne, nebūtina laukti darganoto meto. Viso labo vienu
sykiu visi bičiuliai draugingai išskleiskime skėčius.
Toliau – vieni suskleiskim, kiti išskleiskim. Suskleis
kim ir išskleiskim.
Tuo ir dekim (degam). Siūlau tai pavadinti mig
ruojančių margaspalvių skėčių laisvąja apypiete.
Svarbiausia, kad mes ne tik tai galime daryti be jokių
ypatingų progų, nesvarbu, užvaldyti vaiskios ar de
gresyvios nuotaikos. Taip pat laisva valia nusiauti ba
tus ir po liūtingų aštuoniolikos minučių žirglioti sau
laisvamaniškai per balas. Sveikintis su visais sutiktais
nepažįstamaisiais ir šypsotis.

Dariaus Jurevičiaus nuotraukoje Ričardas Šileika su bičiuliais rašytojais savo iškastoje duobėje Druskininkuose

*
Kitas mus suvienysiantis irgi podraug indivi
dualizuosiantis veiksmas galėtų būti toks. Kada tik
geidžiam ir kur tik geidžiam atloškim galvas ir vyz
džius paleiskim apsižaliuojančių beržų, liepų, kašto
nų lankosna, dangaus tyvuliuojančion bedugnėn. Ir
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neišvengiamai, ir nesulaikomai (svarbiausia – abso
liučiai savanoriškai ir nekontroliuojamai) įplaukim
ir paskęskim savo būtų ir esamų pojūčių ir potyrių
įvairiaskoniuosna sūkuringuosna vandenysna.
Kad gyvenimas mums nebūtų (tai yra neatro
dytų) vien pilnapadė ir pilkaplokštė gyvybė, imkite
siūti skirtingom adatom ir skirtingais siūlais. Siūti
iš pirmo žvilgsnio ir pirmo kvapo nesiūtinus ar išvis
nesusiuvamus dalykus. Kad ir debesį prie kurmio,
troškimą būti mylimam ir nevalytus dantis, ką tik
perskaitytą gerą eilėraštį ir pavogtą rankinuką, ma
mos iškeptą gardžią žuvį ir žiaurias bendramokslių
patyčias.

*
O dabar ką nors pastebėkime. Kad ir medį mies
te. Oi, nelengva užduotėlė. Nes mieste įprasta ganytis
architektūroje, kavinėse, gerų geriausia kiemeliuose
ar užkaboriuose. Leiskite atkreipti jūsų dėmesį. Štai
Vilniaus Šv. kankinės Paraskevos (Piatnickajos) cer
kvė. Žinote gi, kur ji stovi. O ar žengdami švento
riun regėjote, kad abipus vartų veša pora kaštonų?
O kuris ir kuri menate Maironio gatvėje priešais se
nuosius Dailės akademijos rūmus stūksančios (taip,
šisai apibūdinimas tinka) baltažiedės robinijos žiedų
kekes? Juk pažįstate tokį iš Pietų atkeliavusį krūmą
medį (taip, jis gali būti krūmas, gali ir medis. Kaip
ir, sakysiu, šaltalankis ar kadagys). O ar teko uosti ką
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prie Jonų bažnyčios (iš Jono gatvės pusės) birželio
viduryje ar pabaigoje? Penkios meduitais žiedyčiais
apsipylusios ir bitaitėmis apdūzgusios lajingos lie
pos, gerbiami praeiviai uostytojai. O aš dar mostelė
siu klausiančia dešiniąja: į kieno viršūnę spokso am
žiams Vilniuje sustingdytas Adomas Mickevičius?
Iš tikrųjų poeta pro beržo plikašakes (šaltmetį), pro
lapiją (šiltaisiais mėnesiais) stebeilijasi į Švento My
kolo bažnyčios kryžių. Aha, aha.

*
Ir dar smagu pasimokyti išvysti daugiau negu
regima. Ne akinančią šviesą saulėkaitoje, ne tūks
tančių šviesos šaltinių nupliekstas sales. O laužo
liepsnų liežuvių lyžčiojamus draugų veidus. Regėti
pašvaistę (netgi jeigu jos iš tikrųjų nėra). Taip pra
dėjęs vynioti mintį, gi supratote, kad omenyje laikau
toli gražu (toli negražu) ne oficialius, ne visuotinai
eskaluojamus, sutirštintus, ant postamentų kelia
mus ir iškeltus dalykus. Todėl ir kalbu be kostiumo
ir kaklaraiščio. Apie pašvaistybes. Apie pauzes, o ne
maratoną. Apie pustonius, apie pilkąją spalvą, o ne
akis gręžiančias ryškiaspalves. Apie medinius liepte
lius, o ne gelžbetoninių konstrukcijų tiltus. Apie vos
lūpose žybtelėjusią šypseną, trumpą vyzdžių kryp
telėjimą, apie lengvutėlį plaštakos palytėjimą. Apie
tai, ką poetė Daiva Čepauskaitė įvardijo savo knygos
antrašte – „nereikia tikriausiai būtina“.

Esė
*

*

Džiaugtis gyvenimu visi džiaugiasi – kas moka ir
kas džiaugiasi, turi tam sąlygų. O liūdi ir kenčia, kam
kančios ir bėdos. Ką buitis kasdienė laižyte laižo,
kam nepriteklius, nedarbas, nuo ko angelai nusisukę.
Bet mūsų šventas reikalas dirbti tekstą, fotografuo
ti, sukurti kompoziciją, sumakaluoti dažus, apversti
(iš tikrųjų gi atversti) savo ir kito pasaulį aukštyn
kojom, atspindėti jį veidrodžiuose, įgarsinti, tai yra
pergarsinti. Paspęsti jam spąstus, jį stebėti nelaisvą.
Ir laisvą. Išmokti priimti jo siūlomą kvapyną, visą
dvoką, nespalvas, dieviškąją ir nelabąją pusę. Lygin
ti, sieti, šlieti, rišti nematomiausiom gijom, šiek tiek
atžagariai, nesipriešinant pasiduoti energijų pliūps
niams. Užkalbėti rožę, širdį užkalbėti, apklostyti, su
glostyti, šukuoti paplaukiui ir – būtina būtina – prieš
plauką. Šukuoti lauką su visom pempėm, kurapkom,
žolės šviežiena mintančiomis juodmargėmis, obuol
mušiais, dvylais ir keršom.
Iš naujo – jau savaip – įminti girdėta, skaityta,
sapnuota, nujausta. Bet viską aptverti, apibrėžti, su
rišti grįžtėn. Ir – kontroliuoti. Lyg tarp kitko. Tačiau
atsakingai.

Dėl įtakų, ištakų ir nuotėkų. Kadangi mes kiek
vienas esame ir jūra, kurion srūva mus supančiųjų,
mūsų skaitomų, žiūrimų, girdimų ir regimų dalykų
patirtys, žinios, emocijos, ir upelaitis, kuris vis mai
tina solidesnius, vyresnius, augesnius, žinomesnius.
Iš esmės niekur niekame nėra ir nebuvo pradžios
ir pabaigos. Nė vienas veiksmas neįmanomas be
atoveiksmio. Todėl nėra nė menkiausios įtartinos
aguonsėklės, kad pradėtume nuogąstauti dėl mu
mysna įplaukiančių, įsibraunančių, įšvokščiančių
nuomonių, nuotaikų, nuodėmių. Nes visut viskas
mūsų kiekvieno sąmonės, kraujo ir sielos perkeista,
pervirta ir perasmeninta išplūs, išvarvės, išgaruos
kitų ausysna, akysna, širdin (mintin, tekstan, pa
veikslan, eilėraštin), galų gale sapnan.
Todėl nėra ledo po kojom, kad slystelėtume.
Nėra akstino aiškintis ir tardyti save: kur mano tik
rasis „aš“. Po kiekvieno įtekėjimo ir po kiekvieno
ištekėjimo tikrasis „aš“ tuojau pat žengia kiton sce
non, kitan spektaklin, kuriame jau kitas tikrasis „aš“,
nė akies pusmirksniu ne kaltinamesnis ir ne sveti
mesnis.
Ričardo Šileikos nuotraukos iš ciklo Inkliuzai
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Ugnė Novikaitė

Vidinis „noriu ir turiu“ kirminas
Tavo, mano ir kiekvieno gyvenimai – tikslo gyvenimai. Mes norime, svajojame ir siekiame. Šiam
kartui palikime nuošaly gobšumo klausimą, verslininko talentą, Motinos Teresės altruizmą – mumyse visuose slypi ir dieviškasis, ir šėtoniškasis pradai, tačiau įprastai siekiame geresnio, laimingesnio
gyvenimo. Čia ir dvasingas žmogus, teigiąs radęs
trokštamą sielos ramybę, viską turintis ir širdy nešiojantis laimę, yra kintančio pasaulio dalis, todėl
vis dėlto atsiras, jei ne prabangesnio būsto siekis,
bent dvasinio peno niša, tikslas pajusti didesnį
džiaugsmą išsipildžiusių lūkesčių keliu. Taigi materialinės gerovės pozicijai ar opozicijai čia ne vieta.
Mes tiesiog svajojame apie atostogas neįperkamame kurorte menkai nujausdami, kad grįžę geisim
vilos ten. Turėti ir dar norėti – užprogramuota.
Galim tai vadinti žmogiškuoju, šaknimis artimu
gyvuliškajam, išlikimo instinktu. Be abejonės, dėkui jam, kad sociume esame ryžtingi, kovojantys,
siekiantys, nepailstantys, tobulėjantys! Kitaip laimė tęstųsi vos pirmą kartą pajutus sotumo jausmą skrandyje – „sotūs ir laimingi“. Tačiau tuomet
stovėtume vietoje. Ir štai – neragautas gardesnis
kąsnelis po nosim, prabangesnis „meniu“ mūsų
išlepintam kūnui ar sielai ir mes vėl įgeidžių verpete, vėl galime būti laimingesni nei esame, aukso
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gabalas virsta trupiniais ant vakarykščio stalo, norų
išsipildymo netgi meldžiame!
Neretai norisi greit ir daug, daug ir dar greičiau, o nusivylus keiksnojame, kad norai nesipildo.
Auksinės žuvelės iliuzijos tokios pat. Dar vaikystėje
padariau išvadą – jei turėčiau progą vieno noro išpildymui, panorėčiau, kad išsipildytų ne vienas, o
trys mano norai! Vieni sakys, kad taip mąsto gudrus, kiti – „sugadintas“ protas, tačiau šioje vietoje
kyla kita dvejonė: kas, jei iš tiesų visų svajonės lengvai imtų pildytis? Ar iš tiesų būtume laimingesni?
Pasvarstykime. Klausimas: kodėl norų išsipildymas
mums teikia laimės? Nes neretai tai trunka ilgai,
reikia sveikatos sąnaudų ir kitų „praradimų“. Vadinasi, svajonės išsipildymas – atlygis, todėl taip
jį vertinam, laukiam ir... gavę jaučiamės laimingi.
Tačiau besąlygiškai gaudami viską, ko trokštame,
rizikuojame nebevertinti. Laimė, toks vienareikšmis „noriu ir turiu“ vis dėlto liks tik fantazijos vaisiumi. Kitaip, garantuoju, žmogus pasiduotų piktiems ketinimams iš serijos „noriu, kad kito noras
neišsipildytų“, beje, panašus kultūrinės sąmonės
atspindžio šūkis jau egzistuoja: „Please God – if you
can‘t make me thin, make my friends fat!“ Taip iš
šviesos radosi tamsa, iš baltosios magijos – juodoji,
o dosnumui pamatuoti – savanaudžiai.
Turime džiaugtis, kad už savo norų išsipildymą
esame atsakingi mes patys ir niekas negali vos panorėjęs jų sugriauti. Vertinkime objektyviai, nesikankindami dėl rytojaus, kuris, pripažinkime, gali
niekada neišaušti. Teisingas sunkumų išgyvenimas
atveria išminties vartus.
Ar tekste yra filosofijos? Įmanoma.
O moralizavimo? Tiek, kiek patys atpažįstat save.

Abiturientų mintys

Pasauli, mes ateinam!

Kasmet artėjant vasarai mokinių galvose ima knibždėti įvairios mintys: vieni mąsto apie nepaprastus
atostogų nuotykius, kiti – apie greitai bėgantį laiką
ir kitąmet laukiančius sunkumus. O apie ką galvoja paskutines dienas mokykloje leidžiantys abiturientai?
Rosita Abromavičiūtė pakalbino Jonavos Senamiesčio gimnaziją baigiančius moksleivius.
Į klausimus dar atsakė Vilniaus Karoliniškių
gimnazijos abiturientas Ugnius Babinskas.
Mintimis pasidalijo Skaistė Budrevičiūtė (Vilniaus jėzuitų gimnazija), Jorė Janavičiūtė (4Gc,
Vilniaus Žvėryno gimnazija) ir Armas Rudaitis
(Šv. Kristoforo gimnazija).

Taigi laikas bėga greitai, jau pavasaris, egzaminai ir
mokyklos baigimas. Kokios mintys dažniausiai aplanko šiuo metu?
Jolita: Manau, mintys tokios kaip ir daugumos
dvyliktokų – nespėjau padaryti visko, ką sau ir kitiems pažadėjau, galėjau mokytis, bet nesimokiau.
Žodžiu, šiuo metu pykstu ant savęs, kad nesusigriebiau anksčiau, vis delsiau, o dabar jau vėlu ką
nors pradėti ar pakeisti. Kalbant apie egzaminus,
daugelis aplinkinių pradeda jausti baimę ir įtampą,
tačiau nesu viena jų. Žinau, kad jau mažai ką galiu
pakeisti, todėl nereikalingas stresas ir baimė neturi
tam įtakos. Neneigsiu, kad kartais užplūsta liūdesys dėl to, kad teks skirtis su draugais, mokytojais
bei artima aplinka, nes tolesnis gyvenimas laukia
už gimtojo miesto ribų.

Miglė: Šias kelias savaites prieš egzaminą jaučiuosi
kaip bėgikas prie pat finišo linijos. Esu pavargusi,
viskas lyg ir nusibodę, tačiau žinau, kad dabar turiu sukaupti visas jėgas, susiimti ir atlaikyti visus
sunkumus. Žinoma, kaip ir daugelis, jaučiu šiokį
tokį nerimą, bet kartu ir pakilią nuotaiką – jau netrukus baigsiu mokyklą ir žinau, kad vos išlaikysiu
egzaminus, imsiu ilgėtis mokyklos aplinkos, pažįstamų veidų. Kalbant apie pačius egzaminus, žinau,
kad galėjau įdėti dar daugiau darbo, tačiau nesijaučiu dėl to kalta sau ar kitiems. Tiesiog gyvenau ta
akimirka ir nesigailiu nieko, ką padariau.
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Abiturientų mintys
Justinas: Pirmos mintys galvoje? Kažkoks vidinis
balsas kužda, kad iki egzaminų likus 2–3 savaitėms
būtų gera pradėti kartotis, bet dažniausiai tas vidinis balsas gauna saulės smūgį nuo kaitrios saulės
(pastaruoju metu ji ypač kaitri) ir nesikabinėja. O
šiaip kažkokių nepaprastų minčių nekyla, nes man
tai – kaip ir eilinis kontrolinis. Nejaučiu nei streso,
nei baimės ar savigraužos, kad galėjau įdėti daugiau
darbo ir pastangų.
Ugnius: Nekantriai, be niūrių nuotaikų ir su vasarišku jauduliu laukiu egzaminų „maratono“ bei
pirmojo jaunatviško gyvenimo etapo pabaigos.
Nesu vienas tų, kurie brandos egzaminų rezultatus laiko būsimu viso gyvenimo išganymu ar prakeiksmu, todėl šią akimirką labiausiai mąstau apie
turiningą, kokybišką bei naudingą vasaros metą, o
mokyklos baigimą priimu kaip dar vieną žingsnį
pirmyn. Už gimnazijos durų – tūkstančiai kitų, o
aš esu smalsus ir bent jau dirstelėti trumpam ketinu
daug kur, jau nekalbant ir apie didžiuosius vartus,
kuriuos esu įsitikinęs būsiu pajėgus atverti.

Miglė: Turbūt labiausiai ilgėsiuosi įvairiausių
smulkmenų, spalvinusių mano kasdienybę ryškiomis spalvomis. Visų tų susirinkimų ir bandymų skaičiuoti likusį laiką iki atostogų, pokalbių su
bendraklasiais ir draugais, senų įvykių prisiminimų, kurie priversdavo nusijuokti milijoninį kartą,
ir, žinoma, tos didelės laimės, pamačius skelbimų
lentoje, jog nėra matematikos ar lietuvių kalbos
pamokos. Ilgėsiuosi dramos būrelio užsiėmimų,
per kuriuos visko pasitaikydavo, tačiau išliko tik
geriausi prisiminimai. Labiausiai vertinu gerus
santykius su mokytojais, pažintis su skirtingomis
asmenybėmis ir visą tą bendravimo patirtį, kurią
jie man padėjo įgyti.
Justinas: Pirmiausia galvoje šmėsteli gimnazijos
šventės ir tradicijos. Gali būti, kad daugiau niekada
gyvenime nieko panašaus kaip technomeno dienos
neteks pamatyti, o apie dalyvavimą net kalbėti nereikia. Tad stengiausi prikrauti galvą vaizdų iš visų
šių renginių, vykusių ištisus ketverius metus, ir,

Kokios įsimintiniausios akimirkos iškyla atmintyje
pagalvojus apie laiką, praleistą mokykloje kartu su
draugais? Ką labiausiai vertini?
Jolita: Na, visų pirma džiaugiuosi, kad, atėjusi į
gimnaziją, galėjau susipažinti su daugeliu įdomių
asmenybių. Kalbu ne tik apie klasės draugus, bet
apskritai apie visos mokyklos mokinius. Labiausiai
įsiminė laikas, kartu praleistas kelionėse, kalėdinėse vakaronėse, ruošiantis renginiams. Taip pat
niekada nepamiršiu krikštynų, kurios buvo lyg
savotiškas supratimas, kad dabar priklausai naujai
grupei žmonių, esi pripažintas ir gali įsilieti į mokyklos gyvenimą. Labai gaila, kad ši tradicija dabar
nutraukta. Manau, įdomiausia tai, kad klasėje suartėjome tik paskutiniais mokslo metais. Atrodo,
reikėtų dar bent vienerių metų, kad galėtume pasidžiaugti vieni kitais, bet aš viliuosi, kad mes dažnai
susitiksime.
Technomeno dienos
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Abiturientų mintys
manau, pavyko. Gal net persistengiau, nes mokslams liko mažai vietos.
Labiausiai pasiilgsiu to gauruoto katino, kurio
taip ir nepavyko mirtinai užglostyti. Apie išsiskyrimą su klase visai negalvoju, nes taip jau susiklostė,
kad visi jau prieš ketverius metus patraukė „savais
keliais“. Daugumą klasiokų sutinku tik kartą ar du
per savaitę, tad greičiausiai neverksiu.
Ugnius: Mokykla man visų pirma yra socialinė
terpė, o tik vėliau švietimo įstaiga. Būtent dėl to
labiausiai prisimenu visus šaunius žmones, kuriuos
pažinau savo gimnazijoje, nes daugelis jų yra be
galo įdomios asmenybės. Būti tarp tikrų asmenybių – geriausia patirtis kiekvienam, todėl labiausiai
vertinu bendravimą ir bendradarbiavimą su bendraklasiais bei kitais mokyklos mokiniais, nes tai
man suteikė naujų idėjų, leido atrasti save ir kartais
kaip reikiant pakreipdavo mano gyvenimo kursą.
Atrodo, baigiasi vienas iš gyvenimo etapų. Ar baisu
žengti į naująjį?
Jolita: Atvirai kalbant, laukiu to naujojo gyvenimo,
nes senasis kiek pabodo. Norisi kažko dar neatrasto,
nepatirto, nors žinau, kad bus tikrai nelengva. Manau, kad nepabėgsiu labai toli nuo mylimų žmonių
ir galėsiu juos dažnai aplankyti, palaikyti ryšius kitomis priemonėmis. Tiesiog kartais pasidaro keista,
kad laikas taip greitai prabėga. Norėtųsi trumpam
sustoti ir apgalvoti viską, ką nuveikiau per tuos
dvylika metų. Prisiminti praeitį ir tarsi prisijaukinti
ateitį, o tada žengt žingsnį pirmyn, nebegalvojant,
kad norisi grįžti atgal ir kažką pakeisti.
Miglė: Žinoma, kad baisu. Mintyse vis stengiuosi
įsivaizduoti, kaip gyvensiu kitais metais jau atskirai nuo tėvų, nebe namuose. Bandau įsivaizduoti,
kaip man seksis bendrauti ir mokytis universitete,
kokius žmones ten sutiksiu. Nemanau, kad gimnaziją, draugus ir mokytojus paliksiu praeityje, juk
galėsiu dažnai juos lankyti. Taigi gyvenimas nestovi

Paskutinis skambutis. Viktorijos Buklajevos nuotraukos

vietoje ir kiekvienas mūsų turi žengti žingsnius pirmyn į savo ateitį, kad ir kokie nedrąsūs jie būtų.
Justinas: Tiesą sakant, net baisu kaip nebaisu. Kadangi jau prieš kelerius metus nusprendžiau, kur ir
ką toliau studijuosiu, man tai – tik žingsnis į priekį. Jei galėčiau įsimesčiau į lagaminą ir visus tuos
įdomius mokytojus, savo chebrą, krepšinio aikštelę,
tėvus, jei tilptų, bet dar nepagamintas toks didelis
lagaminas. Tad, kaip pasakė Robertas Frostas: „Keliais žodžiais galėčiau apibrėžti viską, ką išmokau iš
gyvenimo. Jis tęsiasi.“
Ugnius: Visiškai nebaisu. Tiesą pasakius, nematau,
ko ir bijoti. 12 metų kaupėm brandą, patirtį, žinias,
galiausiai pirmuosius išminties trupinius – laiko susikrauti svajonių bei ateities tikslų pintinę buvo tikrai
užtektinai. Dabar tereikia sutramdžius tinginystę pasidžiaugti vasara ir toliau kibti į Sizifo darbą, kuris ne
toks jau ir sunkus, jei moki džiaugtis. Tolesnio savo
gyvenimo neįsivaizduoju. Paklauskite to šarlatanų ir
fantastų, jie net visos žmonijos gyvenimą įsivaizduoja. Savo ateitį aš planuoju ir mėgstu tai daryti trumpam laikotarpiui į priekį ir kol kas viskas klostosi
pagal planus. Jei klausimas buvo tiesiogiai susietas su
jaunatviška savarankiškumo problematika, atsakau –
savo gyvenimą be tėvų ir mokytojų įsivaizduoju, manau, esu pakankamai savarankiškas, todėl nusiteikęs
drąsiai žingsniuoti gyvenimo keliu tolyn.
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Abiturientų mintys
***
Skaistė: Taigi, mes baigiame mokyklą. Prieštaringi
jausmai užplūsta – viena vertus, džiaugsmas ištrūkus iš šio asmenybes niveliuojančio mechanizmo,
kuriame disciplina ir taisyklės visada būdavo brukamos tik išorinių jėgų (būtent todėl jos dažniausiai
pasiekdavo ne norimą rezultatą, o visiškai priešingą
atoveiksmį), o kita vertus, neapibrėžtas ilgesys tų
dienų, kai viskas buvo aišku ir paprasta, kai sunki
atsakomybės našta krisdavo ant tėvų bei mokytojų pečių, o visas savo klaidas galėdavai pateisinti
žodžiais „juk niekas negimė mokėdamas“. Dabar
atėjo laikas, kai jau tiesiog privalu būti kažką išmokusiam, kai vienintelis už savo ateitį atsakingas
žmogus esi tu pats, kai nuo tavo savidisciplinos,
vertybių ir dvasinio „stuburo“ tvirtumo priklauso
kiekvieno tavo poelgio teisingumas. Kyla klausimas, ko gi buvo išmokta per šiuos dvylika metų ir
kokios akimirkos išliks mano atmintyje kaip svarbiausios iš mokyklos laikų?
Visų pirma ko išmokau aš. Nors, mano manymu, daugelio abiturientų iš mokyklos išsinešamas
mokslo kraitis daugmaž panašus.
1. Viską savo gyvenime sudėlioti į stalčiukus ne
tik chronologine, bet ir apskritai „logine“ tvarka,
sunumeruoti, sukonspektuoti, užrašyti teisingą reakcijos lygtį, ją išspręsti ir užrašyti tvarkingą atsakymą. Bėda ta, kad, deja, ne viskas šiame pasaulyje
leidžiasi taip pedantiškai „sutvarkoma“.
2. Samprotauti pagal pateiktą pavyzdį remiantis žymių autoritetų mintimis ir nepamirštant parašyti įžanginio bei išvadinio pastraipos sakinio.
3. Kelti probleminius-etinius-filosofinius klausimus. (Tačiau ieškoti į juos atsakymų – tai greičiausiai jau už mokyklos kompetencijos ribų.)
4. Atpažinti per trisdešimt skirtingų Lietuvos
žuvų ir kerpių rūšių. (Biologija, regis, šešta klasė.
Sykas, islandinė kerpena, vėgėlė, putlusis plynkežis,
pūgžlys – keleto iš jų pavadinimus dar prisimenu.)
5. Nusiausti sau dailią servetėlę. (Reikia tik „susiveikti“ specialias stakles ir siūlų.)
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6. Sujungti elektros grandinę taip, kad ja imtų
tekėti elektra ir įsižiebtų lemputė.
7. Neišsigąsti pamačius Periodinę Mendelejevo
lentelę.
8. Keletą Maironio, Mačernio, Miškinio eilėraščių.
9. Morfologiškai išnagrinėti žodį „nebeprisikiškiakopūsteliaudamas“.
10. Profesionaliai – greitai ir efektyviai – naudotis Google paieškos sistema bei virtualia Wikipedijos enciklopedija.
Žvilgtelėjusi į šį sąrašėlį pasijuntu tikrai verta
renesansinio homo universale titulo. Kad ir kaip komiškai ir sarkastiškai skambėtų šie mano surašyti
punktai, atskleidžiantys kai kurias mūsų švietimo
sistemos silpnybes, jie atskleidžia daugybę tikrai
svarbių dalykų – daugybę akimirkų, kurios suformavo mano asmenybę, pasaulėžiūrą, vertybes.
Daugybė „minučių, kurios palieka viduj ir dirba
kaip šilkaverpis, visą laiką, tau net nežinant – verpia tave, ir nežinai į ką suverps“ (Jonas Mekas). Ir
tokias minutes per šiuos dvylika metų kūrė visai
ne mokslai, ne į galvą nuolatos kišamos žinios, bet
žmonės – ta kasdieniška ir kartais iki gyvo kaulo
įgrystanti bendruomenė, kurios dalimi norom nenorom turėjai būti ir pats. Akimirka, kai supranti radęs tikrą draugą; akimirka, kai pamatai, kaip
tavo taip dievinama asmenybė su trenksmu krinta
nuo savo pjedestalo; akimirka, kai netikėtai pasijunti apsikeitęs su mokytoju vietomis; daugybė
kasdieninio maskarado, kaukių žaidimo, akimirkų;
akimirka, kai nusimeti visas kaukes; akimirkos, kai
asmenybė susiduria su visagaliu sociumu, o tada –
arba paaukoja jam savo individualumą ir klusniai
nulenkia prieš jį galvą, arba pelno jo pagarbą ir
pasitikėjimą; akimirka, kai atrodo, kad gyvenimas
pasibaigia už mokyklos ribų, ir akimirka, kai atrodo, kad ten jis tik prasideda; maišto prieš „kvailą
tvarką“ akimirka; akimirka, kai supranti, kad tas
maištas yra lygiai toks pat beprasmis kaip ir kitų išgalvotos taisyklės; akimirka, kai mokytoju tau tampa ne tik stovintysis prieš klasę, bet ir kiekvienas

Abiturientų mintys
sutiktas žmogus. Ir tai turbūt tik nedidelė dalis tų
šilkaverpio akimirkų, kurios sulig kiekviena diena
vis panašėja į tikrą audeklą.
Šiandien negalėčiau nuoširdžiai pasakyti, kad
labai pasiilgsiu mokyklos laikų. Pasiėmiau iš jų
viską, ko man reikėjo, ir nebenoriu gręžiotis atgal.
Dar paskutiniesiems metams neįpusėjus, mokykloje pradėjau jaustis tarsi nesava. Mokyklos kasdienybė ėmė spausti ir veržti nelyginant išaugti marškinėliai. Galų gale iš jų išsilaisvinusi, supratau, kad
norint visiškai nuoširdžiai ir brandžiai pasinerti į
naują gyvenimo etapą, privalu kantriai ir iki galo
išgyventi prieš tai buvusįjį. Ir jokio sentimentalumo. Pasauli, mes ateinam.

***
Jorė: Paskutinės dienos mokykloje yra tokios, kai
akys apšąšta, rankas išberia, o vaistininkės žeria tas
pačias diagnozes, kad tik pirktum maisto papildus
nuo streso. Tada, kai užmigti trukdo tavo paties
širdies plakimas, tada, kai snūduriuodamas virš vadovėlio jame vedžioji savo plaukų šešėlį. Tada, kai
per tris dienas išrašai tušinuką ir kai liesa grietinė
iškrenta iš rankų ant mamos batų.
Galbūt išgirdę žodį „mokykla“, įsivaizduojate
pastatą... Mano mokykla, deja, pernelyg moderni –
nepoetiška. Negirdėti pavargusių durų girgždėjimo
galvoje. Tad apie paskutinį apdujusiojo žengimą
koridoriais aš jums negaliu papasakoti.
Naiviai tikiu, kad tai, ko pasiilgsiu, bet tik tai,
kas tikra ir reikalinga, vis vien liks su manim.

***
Armas: Dvylika metų, praleistų mokykloje. Atmetus savaitgalius ir atostogas – tai maždaug 1700
dienų. Žinant, kad per dieną mokykloje mes praleidžiame mažiausiai 6–7 valandas – tai daugiau nei
10000 valandų ar maždaug 600000 minučių, per
kurias išmokstame tūkstančius įvairiausių dalykų,
patiriame daugybę džiugių ir sudėtingų akimirkų... 600000 minučių, per kurias mokykla mums
tampa antraisiais namais (o kartais ir pirmaisiais),
o mes patys tampame tikrais žmonėmis... Taip, aš
esu vienas tų šiais laikais vis retesnių vaikių, kurie
visus dvylika metų praleido vienoje mokykloje ir
vienoje vienintelėje klasėje. Tiesa, pati mokykla per
tuos dvylika metų net tris kartus pakeitė savo pavadinimą – iš 9-osios vidurinės tapo Šv. Kristoforo
vidurine, o kone paskutinį mėnesį gavo Šv. Kristoforo gimnazijos vardą, kuris jau išdidžiai puošia mokyklos įėjimą. Neblogai, ar ne? Vienuolika
metų ir aštuonis mėnesius mokiausi vidurinėje, o
baigiau gimnaziją! Jokio geresnio atpildo už tokį,
vaižgantiškai tariant, „sliekišką“ lojalumą ir būti
negali! Dievaži, niekada nemaniau, kiek daug man
reiškia mano mokykla ir mano klasė su visais savo
pranašumais ir trūkumais! Niekada nemaniau, kad
Paskutinio skambučio šventė sukels tokių neįtikėtinų emocijų – tik dabar aš išties supratau, ką reiškia tas paslaptingas žodis „nostalgija“. Aš išmokau,
kad nėra atsitiktinumų, todėl žinau, kad ne be reikalo praleidau šioje mokykloje dvylika metų. Tad
ačiū jums, mielieji bendraklasiai ir mokytojai! Ačiū
Jums už tuos 600000 minučių, praleistų kartu!
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Poezija

Mantas Balakauskas

Procedūrinis
Teka sakai į
raudoną brūkšnių sukirpimą
nejučia nuo briaunų
nulaižai atskilusios
nemigos sumą ir
basom kojom
brendi į prisirpusių
šukių aštrumą.
Padų kiaurymėse
vien tik švinas
podiumo kūno teatras –
trūkinėjanti moirų
muzika, siūlas,
paruoštas amputacijai,
nes po tavo kojom
vien tik šukės ir perforacijos.

Viskas iš tiesų lieka
už nugaros. Kiek besisuktum,
viskas lieka.

Letargo katakombos
Šiąnakt stabai bijo palikti tvirtoves,
Mačiau, kaip menadės didmiesčio katakombose
Šoka ir žirgai šimtamylėm paklodėm risnoja,
Kaulai minami traška, rodos, dejuoja,
Ir tik aš juos girdžiu vėjo šuoruos,
Ir tik aš – sudarkytas pėsčiojo kūnas
Tampu kiek keistai panašus į dėlionę,
Turinčią mažiau, nei telpa į smėlio laikrodį,
Mįslių kaip ratų prislėgusių kojas.

Atodrėkis
Viskas lieka
Tris dienas bijoti
užmigti. Susapnuoti
baltas akis neregės,
tai tolygu būti
maustomam turgaus
prekeivio, vadinamo dievu.
Galim iš to juoktis
taip, kaip juokiamasi
iš didžiausio kvailio,
galim tai pamiršti
taip, kaip pamirštami karai
ir kapavietės darkart mirusios.
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Tavo fantas virto pelėsiu
Ant iširusios ledo siūlės.
Drėgnose lovose elgetos vartosi
Varveklių bigėmis lauždamos šviesą.
Vieną dieną išties apakęs
Nakties avinėlių krauju imi girdytis.
Dabar tik plunksnų trupinius
Gali vadinti angelų duona, kol
Lietaus latakuos tirpsta sniegas,
Kartu su sienom nyksta apžavai.
Nikotino sekundė atstoja maldą
Ant sumūrytos šalčio kupros.

Interviu

„Dangus, kad užvaldytų žemę“, – skelbia užrašas mažoje šaltoje Užupio galeris patalpoje ant sienos. Pirmą
kartą turiu galimybę pamatyti, kaip atrodo tapytojo
studija. Durys, nukabinėtos dailininkų atvirukais ir
budistinėmis mantromis, medinės grindys, nusėtos
dažų dėmėmis, tvirtas molbertas, kambario kampe
prisiglaudusi etiudinė, didžiulėmis drobėmis nuramstytos sienos, ant palangės besiilsintys stori teptukai,
tylumoj sklandanti muzika... „Tai štai kur gimsta paveikslai“, – ištariu mintyse. Ir klausimas po klausimo
pasineriu į nesibaigiančią kelionę po Edgaro Andriūno kūrybinį pasaulį. Kalbino Laura Ragaišytė.

Ar įsivaizduoji pasaulį be meno?
O tu ar įsivaizduoji pasaulį be meilės? Aš – ne,
taip pat kaip ir neįsivaizduoju pasaulio be meno.
Menas viską susieja, kaip ir meilė. O pati kūryba
išsilaisvina. Ji mane atveria. Prie paprastos drobės
aš jaučiuosi laisvas, galiu išsilieti, būti nevaržomas.
Jei to negalėčiau, tiesiog eičiau gatve ir klykčiau, o
žmonės į mane žiūrėtų kaip į nesveiką arba stereotipiškai pasakytų: „Ai, čiagi menininkas – žmogus
prie meno.“ O dabar aš kaip Mesijas sukuriu žinią,
ją viešinu, skleidžiu, sakau, kad pasaulyje kažkas
yra blogai ar gerai, ir tai tiesiog žmonėms praplatina akiratį. Esu girdėjęs, kad paveikslas – tai siena,
kurioje skraido amžinybės paukščiai.
Tu kuri sau ar žmonėms?
Aš kuriu žmonėms, bet nenoriu pasakyti ar pabrėžti, kad kuriu ir ne sau. Jei menininkas kuria tiktai sau, tuomet jo kūryba tampa savo malonumo
patenkinimu, kitaip sakant – masturbacija. Aišku,
gali patyliukais braižyti, daryti kažką, slėpti stalčiu-

Mildos Malcytės nuotrauka

Kalbantys paveikslai: pašnekesiai su
Edgaru Andriūnu

je, bet taip patenkinsi tik savo egoizmą. Nors iš dalies visi paveikslai yra egoistiški. Kiekvienas turime
mažytį egoizmo prieskonį.
Ar pritari teiginiui, kad menininko kūriniai – tai
jis pats?
Mano drobės – kaip dienoraščiai. Braižai, rašinėji
kažką... Dar nenoriu rašinėti ant drobių, bet jose
aš savotiškai pasakau, ką galvoju. Jau priešistorėje
žmogus paliko rankos žymę ant uolos. Ten pažymėjo savo gyvenimą. O paveikslas – tai informacinis ženklas be žodžio formos.
Ką tavo gyvenime reiškia tapyba?
Tapyba – tai beveik visas mano gyvenimas. Aš su ja
gyvenu, ja alsuoju, su ja pabundu, džiaugiuosi. Ji
užima daugiausia mano laiko. Jeigu jos nebūtų, aš
11

Interviu

Edgaras Andriūnas. Life of the Bird, 2009

būčiau tiesiog pilkas žmogus. Dabar tos visos spalvos tiesiog virpa mano kūne. Atrodo, tarsi venos
jomis alsuoja – dažai kaip vanduo čiurlente čiurlena tom venom. Tik nereikia pabrėžti, kad aš atsiduodu tik tapybai, arba sakyti, jog tapytojai gali tik
tapyti. Taip, tapyba yra įaugusi many, bet aplinkui
yra svarbių žmonių, aš su jais būnu, kartu leidžiu
laiką. Viskas yra vienyje. Nesu užsidaręs ir nereikia
galvoti, kad man tik tapyba galvoj.
Kaip manai, ką veiktum, jei negalėtum tapyti? Ar
kiti užsiėmimai galėtų kompensuoti šį praradimą?
Šio praradimo niekas negalėtų kompensuoti. Nebent kelionės ir įspūdžiai. Jei negalėčiau tapyti – keliaučiau. Visi įspūdžiai virstų siužetais, paveikslais,
aš viduje juos išsaugočiau, grožėčiausi. Nesuprantu
žmonių, kurie kaupia daiktus – juk jų neįmanoma
išsaugoti. Negi į kapą pasiimsi?
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Ar prisimeni pirmąjį sąlytį su daile? Kaip tapyba atsirado tavo gyvenime?
Mano tėvai buvo ne menininkai, bet jie gana anksti
pastebėjo, kad turiu meninių gabumų. Gyvenome
šalia Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos. Jie
man siūlė ten eiti mokytis, nes matė, kad aš dažnai
piešiu, bet pasakiau, kad nenoriu. Nežinau kodėl:
galbūt bijojau, o gal tada dar nebuvo tinkamas metas, nebuvau tam pasiruošęs. Dabar to neanalizuoju.
Pradėjau mokytis vidurinėje mokykloje, bet savo
noru papildomai lankiau dailės mokyklą. Vidurinėje
buvau visiškai negabus tiksliesiems mokslams: matematikai, fizikai bei chemijai. Ten man buvo „ragas“.
Jei atsakymas turėdavo būti skaičius, man išryškėdavo kažkokie neaiškūs simboliai. Sąsiuviniai buvo
pilni piešinių. Nesvarbu, kokį puslapį atverstum: ar
kur nepabaigta lygtis, ar kas kita, visa tuščia erdvė
būdavo užpildyta piešiniais. Dešimtoje klasėje pagaliau nusprendžiau stoti į menų gimnaziją. Ją baigęs
jau tvirtai žinojau, kad stosiu mokytis tapybos. Stojimo į aukštąsias mokyklas prašyme tapybą užrašiau
pirmu numeriu, o visą likusį sąrašą palikau tuščią.
Žinojau, kad tikrai įstosiu į Dailės akademiją.
Kaip manai, ar menininkui reikalingas pašaukimas?
Ar įmanoma išmokti tapyti neturint įgimto talento?
Pašaukimas yra būtinas, bet talentas – nebūtinai.
Žinoma, kad įmanoma išmokti tapyti. Svarbiausia
ryžtas ir stipri valia. Mano kambariokas matydavo,
kaip aš tapau, ir tuo susidomėjo. Galbūt tai reiškė,
kad kažkas jį pašaukė iš vidaus. Tada jis paprašė
priemonių, ateidavo pas mane į studiją patapyt.
Pamažu jis atrado kažkokį cinkelį. Manau, kad
svarbiausia yra jausmas. Jei mene nebūtų jausmo,
jis būtų paviršutiniškas. Jei tu kažką jauti, tai virsta
linijom, ir kitas žmogus, žiūrėdamas į tą darbą,
gali jausti, kad tapytojas yra tame paveiksle, kad jo
siela trykšta ir pulsuoja. Menas – tai langas į žmogaus vidų. O pašaukimas yra būtinas kiekvienam
naujam kūriniui. Jeigu kurią nors dieną nesiseka
tapyti, aš manau, kad tądien man tiesiog nėra pašaukimo. Tuomet nereikia tapyti. Negali tapyti vien
dėl to, kad vakar nusprendei, jog šiandien tapysi.

Interviu
Kas tave įkvepia kurti? Kur semiesi idėjų savo paveikslams?
Mano mergina Milda ir visi kiti žmonės, kurie
mane supa. Aš stebiu žmones, įsiklausau į jų pamąstymus. Aplinkui pilna informacijos. Man netgi
atrodo, kad mūsų gyvenimas primena tuos „kubikus-rubikus“, su kuriais vaikystėje žaisdavome.
Jau ilgai seku tavo kūrybinį kelią. Anksčiau internetinėse galerijose pasirodydavo smulkūs, grafiški, galbūt
net ornamentiški tavo piešiniai ir vieną dieną juos
pakeitė nauji – abstraktūs, drąsių potėpių, neišbaigtų
linijų tapybos darbai. Ar tavo gyvenime kažkuriuo
momentu įvyko kūrybinis lūžis, ar tiesiog ilgą laiką
nepublikavai savo tapybos darbų, kol nepajautei, kad
jie tam pribrendo? Papasakok apie tai.
Kūryba yra kaip kūdikis. Ji nuolatos auga, kinta,
mainosi kaip ir vaikas. Po truputį stebėjau save ir
naujus gimstančius darbus. Supratau, ką aš galiu,
auginau tai. Man patinka grafiniai dalykai. Žaidžiau
linijom, vėliau ėmiau jas jungti su spalvom. Vis daugiau dėmesio skiriu linijoms ir spalvinėms dėmėms
bei gamoms. Noriu, kad jos u\pildytų visą mano paveikslą, ir į jį galėtum žiūrėti kaip į vieną dėmę.

akimirką vis kitaip. Net jei pasistatytum priešais
save mylimą žmogų, matytum, kad jis juda, jo
emocijos keičiasi, kažkas nuolatos atsitinka: gyvybė
pulsuoja ir trykšta.
Pakalbėkime apie naujausią tavo parodą „Kintamumas“. Kodėl būtent tokį pavadinimą pasirinkai jungtinei tapybos ir fotografijos parodai?
Man patinka stebėti, kaip žmonių siluetai susilieja
su fonu, bet kartu ir iškyla iš jo. Kintančios struktūros, kintanti forma. Aš noriu atkreipti dėmesį,
kaip peizaže kinta apšvietimas, taip pat žmogus,
jo forma, kaip ji nyksta ir įsilieja į erdvę. Figūra,
ją išėmus, būtų tarsi eilinė abstrakcija. O visame
paveiksle tas žmogus kaip maža dalelytė prisideda
prie erdvės. Manau, kad fotografija ir tapyba gali
būti bendras dublis. Pagalvojau, kad tai – visai

Tavo darbuose dominuoja panašios spalvos: juoda,
pilka, keli ryškesni atspalviai. Kodėl? Sąmoningai ar
pasąmoningai tapydamas renkiesi spalvas?
Pilka – rami spalva. Paveiksluose dominuoja ramybė, nereikia galvoti apie išgyvenimų kančią, melancholiją arba depresiją. Aš tiesiog žaidžiau su pilka
spalva. Jei žiūrime į šaligatvio plytelę ir ji atrodo
pilka, tai nereiškia, kad plytelė yra tik pilka – ji
turi daugybę kitų atspalvių. Mano darbuose nebūna grynai pilkos spalvos. Po plytele gali pamatyti
netgi dievą. Dabar mano darbai daug šviesesni. O
spalvas dažniausiai pasirenku pasąmoningai.
Tavo paveikslų centre – žmogus. Kodėl būtent jį pasirenki kaip tapybos objektą?
Nes žmogus man labiausiai patinka. Man labai įdomu stebėti, kaip jis kinta, kaip keičiasi jo charakteris, būsena, tarsi būtume chameleonai: kiekvieną

Edgaras Andriūnas. Time Space, 2009
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Interviu
geras žaidimas. Tapyboje gali matyti, kaip viskas
keičiasi, kiekvienu metu tai užfiksuoji ir gali tepti toliau. O nuotraukoje tai – pastebėto motyvo
užšaldymas. Užfiksavai ir viskas, jis toliau niekur
nejudės – kitaip nei tapyboje.
Dauguma tavo paveikslų angliškais pavadinimas.
Kodėl?
Lietuviškas pavadinimas turi tiktai vieną sąskambį,
o angliškas žodis kartais gali turėti net ir du vertimus. Man patinka neapibrėžtumas bei dviprasmybės, kurios priverčia žiūrovą pamąstyti.
Besižvalgydama „Kintamumo“ parodoje, pastebėjau,
kad paveikslų krašteliuose matyti neužteptos drobės
paviršius, žmonių veidai nutapyti keliais potėpiais,
kūno linijos negriežtos – tu tarsi neužbaigi savo darbų iki galo. Kodėl?
Man visada įdomu palikti gryno audinio. Mes juk
jau prisižiūrėjome klasikų, kai visas paveikslas padengtas dažais. Palieku laisvę, piešinys sąveikauja.
Juk žiūrovas gali net nepastebėti, kad krašteliai
neužpildyti, jo vaizduotė pati užpildo tą tuštumą.
Balta dėmė tarsi susilieja su visu paveikslu. Bet reikia jausti saiką. Jei aš dabar visur paliksiu baltos
drobės kraštelius, nebeliks žaidimo. Aš visuomet
tai apgalvoju ir darau sąmoningai. Reikia mokėti piešti ir tradiciškai, ir anatomiškai taisyklingai.
Negali sakyti: „Ai, aš esu modernus menininkas,
mano žmogaus galva – apskritimas, kūnas – trikampiukas, kaip kubistai matė.“ Gerai, jeigu jie
taip įsivaizdavo. Bet juk jie turėjo mokėti ir realiai nupiešti žmogų. Be savo individualios raiškos,
reikia tradicinių pagrindų, kurių kiekvienas gali
išmokti.
Ką manai apie šiuolaikinį meną?
Šiuolaikinis menas man nėra priimtinas, bet žinau, kad ir tokio meno reikia. Man atrodo, kad
šiuolaikiniai menininkai kuria daugiau sau, galbūt
net truputėlį egoistiškai, nes paprastas žmogus ne
visada gali suprasti jų idėjas. Jie sugalvoja kažkokią
mintį, kuri neretai būna stipresnė net už patį kūri14

nį vizualine prasme: pavyzdžiui, gali pastatyti lentgalį su dideliu aprašu... Man tai – jau nebe menas.
Tokiems menininkams labiau rūpi populiarumas
ir materialinė pusė, o ne žmogus. Tradicinė dailė
nustumiama į šalį, bet iš jos galima mokytis ir atrasti savo nišą.
Kokie dailininkai tave žavi? Ar yra tokių žmonių, kurių kūryba tave skatintų siekti vis naujų aukštumų?
Mes kiekvienas siekiam savo tikslo, einam, einam,
bet kartais sustojam. Viskas jau sukurta, bet vis
vien reikia atsižvelgti į tai, kas liko už nugaros. Praeities menininkai duoda patarimų: pavartai žurnalus, knygas, nes kai kada baisu būti nežinomybėje.
Iš praeities imame ugnį, o ne pelenus. Dar jaunas
esi, dar reikia didesnės išminties. O tie žmonės jau
įžengę į meno pasaulį, jau kažką pasiekę ir mums
palikę. Man svarbūs Franko Auerbacho bei Alberto Giacometti darbai. Kūrybinių spyrių duoda ir
mano dėstytojas Henrikas Čerapas. Dar žaviuosi Jacksono Pollocko laisvumu, nevaržomumu,
atrakcija jo drobių žaidime, impulsu – jis tiesiog
bėgioja per savo drobę su ta šakele-medžio pliauska
taškydamas dažus. Šalia manęs Dailės akademijoje,
kai tapome, grupiokai irgi kartais bijo stovėti, nes
aptaškau juos dažais.
Kaip įsivaizduoji savo ateitį?
Manau, kad ateity irgi tapysiu. Galvoju apie darbą, kuris sietųsi su mano specialybe. Galbūt iliustracijos, nebūtinai tapyba. Jei reikės, galiu ir eilinį
sunkų darbą dirbt. Tačiau niekada į savo tapybą
neįtrauksiu moderniųjų medijų. Aš vertinu tradicinę dailę. Esu labai prieš visas instaliacijas, iš širdies
sakau – niekada taip nedarysiu.
Ar esi laimingas žmogus?
Visokeriopai. Esu likimo kalvis. Darau tai, ką noriu daryti, esu ten, kur ir turėčiau būti. Bet ta laimė toks įdomus dalykas: sakau, laimingas, bet, kai
juoksiuos, visas pasaulis juoksis kartu, kai verksiu –
verksiu vienas, deja.

Proza

Daina Habdankaitė

Pasivaikščiojimas
Berniukas eis pasivaikščioti. Užsiriš batukus,
apsivilks šiltą megztinį, nes mama liepė, ir eis. Nusileis cementiniais laiptais, apeidamas prišnerkštus
kampus ir sulūžusį liftą. Pravers medines sovietmečiu įstatytas duris, kurių būta žalių, o gal ir raudonų. Seniai sovietmetis baigės.
Kieme Berniukas prasilenks su šąlančiu šunėku
ir įmitusiu jo šeimininku. Praeis smėliadėžę, kur
archeologai ieško piramidžių. Atsigręžęs peržegnos, kad Kleopatra nepabustų, nes iki stotelės dar
toli. O stotelėje nuraus, kai jį pakibins bedantės
moterys trumpais sijonais. Ir Kleopatra skaudžiai
įgnybs. Nusijuokusi parodys dvi perliukų eiles.
Berniukui Kleopatra patinka. Jos plaukai tamsūs
ir dantys balti. Ji neprieina, kai stoja mašinos, jai
niekas nemoka pinigų. Berniukas truktels pečiais,
kaip trauko kaskart. Apeis nuotėkų vamzdį ir aukso ieškotojus srutose. Šie spjaudys kramtomą tabaką ir kalbės, kaip šneka amerikonai. Apie pelną ir
skvaterius. Berniukas skubės praeiti pro purvinus
dėdes su sieteliais, kad šie neįsiūlytų tabako ir aukso miltelių. Mama neleido. Sakė, dar mažas, palauk, kol užaugsi.
Tada Berniukas prieis seną slyvą, kuri neduoda
vaisių. Ją dar Stalinui valdant sodino. Sako, tada
niekas vaisių nevedė. Trumpam prisės atsikvėpti
paunksnėje. Ne todėl, kad pavargęs būtų. Berniukas lauks. Gal penkias, o gal ir dešimt minučių.
Tada prieis nuogas vyras be šonkaulio, prisės šalia ir
ims kūkčioti. Berniukui gaila vyriškio. Norėtų padėti, bet nežino, ką daryti dievu vadinamam. Ir iš
tiesų, vyras be šonkaulio, negaunantis invalidumo
pašalpos, šauksis kažkokio dievo ir prašys išrišimo.
Berniukas atriš raištelį. Duos nuogaliui ir apsidai-

rys, ar Kleopatra negirdi keistuolio. Nes Berniukas
matematiką moka – daug dievukų nelygu vienam.
Gali karas kilti, jei lygybės ženklą padėsi. O karui
dar anksti, dar futbolo laukas neprieitas.
Paliks liūdnąjį vyrą po slyva pažadėjęs atnešti vaisių. Jausis kaltas, nes meluos. Neneš jokių
vaisių nepažįstamajam. Tada jam šonkaulis ataugsiąs. Ir niekas slyvos šaknų nedrėkins. Ir medis
nudžius. Kas, kad vaisių neveda. Berniukui medžiai patinka.
Eis tolyn siaurute gatvele. Ją dar akligatviu vadina. Keliuko gale stovi gražus pastatas su cukrinėmis kepurėlėmis ir auksuotais langeliais. Kartais
skambina varpais, o kartais moterys, apsigobusios
ryškiomis skaromis, neša plonytes žvakeles. Berniukas norėtų užeiti, bet neina. Negali. Jo dievas
truputį kitoks. Sako, žmogus, kuriam tą namą statė, be galo rūstus buvęs. Bet grožį suprato – architektui akeles išbadė. Kad daugiau grožio nesėtų.
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Berniukas žino: kas per daug – nesveika. Todėl neina į svetimo dievo namus. Ten moterys aklos. Kad
grožio nesėtų. Per daug.
Eis Berniukas toliau. Pro surūdijusius vartelius,
per aikštę, kur seniai lesina balandžius laukdami
pašto karietų. Ten elgetos susėdę pasieniais kūrena
padangų laužus kartoninių pilių kiemuose. Berniukas uos degtinės ir žuvies tvaiką. Miestas toli
nuo jūros. Varguoliai dalysis trupiniais ir ugniniu
vandeniu, iš vienos žuvies bus pamaitinta minia.
Berniukas stabtels, nes reikės palaukti moters.
Vaiduokliškai balta ponia nusklęs pro dvokiančią
minią ir klestels šalia laužo. Šildysis permatomas,
darbo nemačiusias rankas. Į saują bers trupinius
ir liūdnai šypsosis ponams. Berniukas truktels
pečiais, kaip visuomet trauko. Sraigtelis netinka
laikrodžiui. Mechanizmas neveiks. Sako, niekad
neveikė.
Ir keliaus Berniukas toliau. Per gatves, kur šunys pešasi su vilkais, o pirmykščiai žmonės kuria
dievus. Stengsis nesustoti. Nekvėpuoti. Nebūti.
Nes dievą sukurti svarbu, o trukdyti negalima. Bet
žmonės bus kvaili ir dievą sukurs, nes išvys nekvėpuojantį Berniuką. Lipdys molines statulėles ir aukos vilkus ir ožkas. Kiekvienas om smigs Berniukui
į dešinį šoną. Stengsis nesustoti. Nekvėpuoti. Nebūti. Nes dievas bus jau sukurtas.
Greitu žingsniu pereis gatvę, kur mirs ir bus
pagimdytas. Eis toliau. Namai retės, ir ūžesys slops.
Versis prieš akis išdegusios žolės plotai, kur vaikiščiai žaidžia futbolą. Išbalę, strazdanoti, basomis
kojomis spardys kimštą kiaulės pūslę. Berniukas
negirdės nei šūksnių, nei juoko. Tylomis jie žaidžia.
Nes reikia pagerbt ir tylėti, kai kiti miršta. Ir mirs
šalia vartininko surikiuota kareivių eilutė. Vienas
po kito domino kaladėlėmis kris į sausą pageltusią
žolę. Nei šūvio, nei juolab dejonės nebus. Berniukas norės užsimerkti. Bet neišdrįs, nes žino, kad
reikia pagerbti, kai miršta už tėvynę. Vaikai nusilakstę, bet vis dar išbalę, o lygiosios. Niekas mačo
nelaimės. Tik vienas po kito kris lyg nušalę lapai
rudenį domino kubeliai.
16

Ir eis, praeis Berniukas futbolo lauką. O ten –
tvora. Ir perlipti negalima. Mama neleido. Jai jos
mama neleido. Nes mamos yra tam, kad draustų.
Toliau kelio nebus, ir Berniukui teks gręžtis. Atsisuks, o už nugaros – siena. Pilka, su įmūrytais rausvais akmenėliais. Sako, ją Stalinui valdant lipdė.
Berniukas trūkčios pečiais, nes Stalinas jau mirė,
o siena dar stovi. Atsisės ir kūkčios, kaip tas vyras
po slyva. Apsižiūrės, ar dar šonkaulį turi. Sveikas.
Ir kūkčios sveikai, kaip jaunikliai inkščia atplėšti
nuo motinos.
Gerklę užpylus sūrymui (miestas toli nuo jūros), sienoje atsivers langas ir motina pakvies vakarienės. Kopūstų sriuba auš ant stalo. Berniukas
ausis batus ir vilksis megztinį. Srėbs sriubą. Nes
mama liepė. Ir eis gulti. Nes liepė.
Tą rytą Berniukas ėjo pasivaikščioti. Apsiavė
batus. Nusikabino megztinį. Įkišo dešinę ranką,
paskui kairę. Kietai sučiaupė lūpas ir užmerkė akis,
nes pūkeliai labai graužė. Pakėlė rankas ir jau kišo
galvą į siaurą apykaklę, tik kažko pasigedo. Išsinėręs iš vilnonio megztinio, apsidairė. Mama neliepė.
Iš viso nieko nesakė. Mamos nebuvo namie. Iš viso
nebuvo. Berniukas šyptelėjo. Nusviedė įkyrėjusį
megztinį ant lovos krašto ir išbėgo pro duris.
Leidosi prišnerkšta laiptine drebėdamas iš šalčio ir susijaudinimo. Durys buvo praviros. Žalios ir
praviros. Nes sovietmetis jau seniai baigės. Berniukas išėjo į pustuštį kiemą, kur įmitęs dėdė vedžiojo
perkarusį šunėką. Smėlio dėžė buvo tuščia. Tik išdidus katinas pompastiškai laidojo piramides. Grėbė ir grėbė pilkšvas smiltis. Kauburėliai augdami
formavo naujas civilizacijas, kurios klestės vaikams
kepant smėlio pyragus, šunims drėkinant pasėlių
laukus ir katinams rausiant urvus. Gilyn ir gilyn.
Iki kito pasaulio krašto.
Berniukas ėjo toliau. Link stotelės, kur rymojo benamis ir sena močiutė. Nei bedančių moterų,
nei mielosios Kleopatros. O mašinos lėkė pro šalį
taškydamos purvą ir vandenį. Naktį lijo. Vanduo
užpildė kanalizacijos šachtas užliedamas skvate-
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rius ir jų tabaką. Berniukas nusispjovė šulinin ir
klausėsi, kol tekštelės. Tekšt, ir jis užčiuopė kelnių
kišenėje cigarečių pakelį. Sugniaužęs kumščius nukulniavo tolyn.
Tada Berniukas priėjo senąją slyvą, kur atsisėdęs ilgai laukė vyro be šonkaulio. Ne penkias ir
ne dešimt minučių. Niekas neatėjo. Nes slyva jau
sudžiūvusi ir vaisių neveda. Nes ją Stalinui valdant
sodino. O Stalino jau seniai nebėra. Berniukas atsistojo ir pajuto dieglį šone. Pro pirštus sunkėsi juosvas kraujas. Nebėra. Šonkaulio jau nebėra. Žvilgt į
batus – nesuvarstyti. Suprato – išrišimo nebus. Ir
ėjo tolyn, palikęs kraujuojančią slyvą ir žolę, kur
skleidėsi astrų žiedai.
Toliau – siaurutė gatvelė. Ten cukrinis namukas
spalvotais stogais, ir moterys, moterys, moterys...
Su žvakėmis rankose slinko lėtai į varpų gaudesį.
Berniukas norėtų užeiti. Tuštuma dešiniajame šone
mausdama priminė apie išrišimą, kurio negavo. Bet
Berniukas į namą nėjo. Jis – dievas. Truputį kitoks.
Jis aklas, nes tas, kuris namą statė, meną suprato.
Išbadė Berniukui akis. Nes grožio matyti nereikia.
Grožis dešiniajame šone skaudėti turi.
Berniukas praėjo pro girgždančius vartelius,
kurių niekas nesutepa, nes muzikos sutepti negalima. O aikštėje vaikai lesino balandžius šnabždėdami amžiną atilsį seniams. Ir gatvės muzikantai
kūreno laužus, o kuriam nors užgesus, elektriniu
gaudesniu įžiebdavo naują. Berniukas laukė moters. Baltos damos, kuri šildytųsi geležies ugnyje.
Bet moters nebuvo. Tik pulkas juosvų mergaičių
suko ritualinius ratus aplink laužą. Laikrodis mušė
dvylika.
Ir ėjo Berniukas tolyn gatvėmis, kur žmonės
pešėsi su vilkais, o šunys ėdė dievus. Šaukti. Bėgti.
Raudoti. Nes dievo suėsti negalima. Nes nieko nebus, jei aklo berniuko pasauly neliks. Ir šunys buvo
gudrūs, nes dievą paliko gyvą. Žadėdami grįžti, kai
išalks.
Berniukas keliavo gatvėmis, kur žmonės mirė
ir gimė iš naujo. Pamažu namai retėjo, ir prieš akis
atsivėrė žalias laukas. Ten vaikiščiai futbolą žaidė.

Įraudusiais skruostais, rėkdami vienas per kitą, jie
vaikėsi kamuolį. Mušė ir mušė įvarčius. Atokiau
ant medinių suolų seniai žaidė domino. Ir krito
eilės kubelių. Ir seniai kikeno. Nes reikia pagerbti.
Kai žaidžia už tėvynę.
Praėjo futbolo aikštę. O toliau – tvora. „Kelio
nėra“, – parašyta. Jis atsigręžė atgal ir prieš akis atsivėrė nuokalnėje išsibarstę namukai, fabrikų kaminai, gatvelės ir zujantys automobiliai. Berniukas
nusišypsojo miestui paskutinį kartą ir stryktelėjo
per tvorą.
Išaugo dar vienas vyras.

Aušra Morkūnaitė. Kompozicija, 2008. Mokytojas Justinas
Vaitiekūnas. Iš Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos
fondų
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Kaip mes matom Žalgirio mūšį

Tadas Zaronskis
***
Man baisu, bet atsakysiu: arkliai pasibaidė
ne riksmų – juk visiems prieš mūšį išdurdavom
ausis, juk rodydavom ašmenis ir kūnus, kad suprastų, ir suprato, o pasibaidė – traukiantis neatsigręžiant į smaigalius strėlių, į mirtį kruviną ir,
sakytum, didingą, bet bėgome, ir būtume pabėgę, patys purviniausi, mažiausi, skruzdėliukai...
Bet arkliai pasibaidė, ir man vienam laumė davė antausį, – sako: grįžk arba prarysiu tavo Lietuvą su sostine Vilnium, su piliakalniais, pelkėm ji pati save praris, ir nebus kur pabėgti, ką prisiminti, skruzdėliuk.
Aš atsikėliau ir pasakiau: grįžtam, jokių airijų norvegijų, jokių filipinų, ir greičiau, kol dar yra kur,
žiū, jau supa kairįjį sparną...

Judita Gurnevičiūtė
Būtinybė

karštas alsavimas į petį
mano tavo mano tavo kalavijai
iškelia į viršų kažkieno laukiamą žvilgsnį
ir stingsta
pirštai
tikintieji pasiklysta
semdami dvigubą rytojų po žirgų kanopom
apankantis vakaras
lėtai pasiduoda vėliavų karštinei
ilgesiu užpildo iškankintas saujas
laiko nėra yra tik būtinybė
dangus atitolsta
įsikibęs į ledinę ranką –
dieve neimk manęs neimk aš nevertas

Jan Matejko. Žalgirio mūšis, 1878
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Haroldas Baubinas

Agnė Vaičeliūnaitė

Krintantys

Kartą Tanenberge

plaukuose žirgo alsavimas
lyg varnai
niūrūs debesys pakimba kraujo lašais
tyla ąžuolinė už mudviejų nugarų
dūlanti giriose po kryžiaus šešėliais

kokios rūškanos žemės, ir justi,
kaip žolė sugruzdėjus į klastą,
lyg viliotų į lovą Prokrustas
už akių kirvio plikę galąsdamas –
ir tik čerkšt, jei manevras netikęs,
nuriedėtų galvos apsunkusios.

aplipę dulkėmis užtemusio skliauto
dundėdami pralenkiam
riksmą
aguonų vėsa išmindžiota krištolinio lietaus
atodūsius paliečia priešmirtinius karių
strėlės iš saulės lyg suodžiai
skausmingai byra iš perplėštų plaučių
geležis raudona
tolumoj nelaimingų moterų aimanos
blogio dvasią nenutrūkdamos sotina
vėją palieka skydui sudužus kareivis
tylą perveria ietis ir akių sidabre
atsispindi
ant juodo ristūno valdovas rūstus
kalaviją pamerkęs į purpuro properšą

– kai kryžiukas uždengs saulės plikę,
pasiruoškit styguotis į pulką
mūsų aidas nemoka nutilti –
tirštos girios veriančių aimanų.
kliedi vyrai pamatę giltinę
savo dalgį myriop paleidusią.
– mūsų pergalės rūbo neglamžys,
išsibels mūšio dūmas iš kamino
ir taika bus per amžių amžius...
kiek ironiškai tarsteliu amen.

karšto sruvimo nepaliečia pergalės gausmas
pro sulaužytus kaulus
tylomis
numirėliai apleidžia metalo žvynus
raštus ant krūtinės raudonų lelijų

mes dviese temstančio skliauto upe
plaukiam į užmarštį protėvių juodą
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Įspūdis

Rosita Abromavičiūtė
Jau (ap)gultis?
1
Aušra nušvito nudažydama rytą susikaupimo ir rimties spalvomis. Kėleisi
sunkiai, nujausdamas artėjančios dviejų pusių trinties akimirkas. Balti rūbai
dengė stiprų kūną, o sukepusios lūpos kuždėjo, kad kito pasirinkimo negali
būti. Nuo mažens žinojai, kad balta spalva simbolizuoja gėrį, ramumą ir taiką,
tačiau ką ji reiškia dabar? Neatsakyk. Tik tyliai prisiek ištikimybę sau.
Ne Dievams, o sau, nes dabar geriau už juos žinai, ką daryti, galvoti ir kaip elgtis.
Juk negali meluoti tokiomis akimirkomis. Sąžinė paleis druskos ir pipirų mišinį
tau po oda ir vis vien turėsi pripažinti tiesą – esi patriotas. Vienas asmuo.
4
Kolonos
žmonių,
kurie
išėjo ir
grįš
dėl savęs ir
dėl to,
už ką
narsiai
kovota.
Nesvarbu,
kad ranka
gniaužia kuoką, o
krūtinę
dengia ne
šarvai.
Atskirų žmonių
pėdom
nuklotas
takas ilgėja,
kojos neklumpa,
nors vėjai
danguje
 	 piešia užmarštį
iš paskutinių
savos žemės
dulkėtų
prisiminimų,
kad nepamirštum, ko atėjai,
ko sieki
ir kuo prisieki.
1
Dabar jau tūkstančiai baltmarškinių rikiuojasi, nešančių tikėjimą ir viltį,
vėliavas ir savigarbą savo tautos. Tarp aidinčių patrankų ir kalavijų
žvangėjimo girdėti daina, kurią iš pradžių niūniuoji tu vienas. Tuomet
užniūniuoja visas kūnas ir prabyla tauta savo galybe. Nusidažo padangė
raudonai, liejasi kūnai ir pavirsta į vieną, kuris apgaulingai pasitraukia
ir vėlei kovon stoja drąsiai. Ilgėja tvirtybės šešėliai ir supranti, kad
stovi vienas tarp daugelio, sudarydamas visumą. Vieną kūną.
0
Nebelieka daugybės, nebelieka tavęs, tik dūlėja per šimtmečius kaulai
ir supasi laiko linguojamos šakos, palikusios džiugesį žemei. Iškeltos
plevėsuojančios vėliavos grįžo į savąją vietą, kartu su tvirtu tikėjimu
ir dar didesniu pasiryžimu, negu buvo išneštos.
Būtumei sakęs, kad vienas likai.
Vienas kūnas, vienas ginklas ir vienas likimas – pergalė.
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Algis Uždavinys

Postmodernistinė interneto magija
Postmodernistinė įvairių modernizmo institucijų bei idėjų kritika dažnai yra pagrįsta ir reikalinga, tačiau iš to daromos tokios radikalios, netgi
absurdiškos išvados, kad sekimas jomis žada dar
daugiau baisybių negu totalitarinių modernizmo
ideologijų priespauda. Jeigu iš literatūros kritikos,
tekstų hermeneutikos ir estetinio anarchizmo srities postmodernistinės nuostatos pereina į valstybės valdymo, socialinės politikos, teisės ir pedagogikos sritį, tapdamos svarbiausia (ir daug neva
gerų, puikių, geraširdžių palinkėjimų turinčia) paradigma, pasekmės gali būti katastrofiškos ir šitaip
išprovokuoti tokią globalią tironiją, kurios nė pats
karikatūra, vergu ir juokdariu tapęs žmogus (tarsi
įžengęs į kokio mitinio Antikristo epochą) negalės
suvokti, o juo labiau pasipriešinti ir todėl laikys gėriu, būtinybe ir „norma“.
Šiuolaikinis „informacijos“ kultas jau gerai nebežino, kam reikalingas į begalybę nusidriekiantis
„mistinis Informacijos kūnas“, nes giluminis jo pateisinimas yra visuotinės apgaulės priemonių sukūrimas, maginė hipnozė ir propaganda. Taip galima
valdyti pasaulį elektroninės demonologijos lygmeniu – paskirstyti niekaip medžiagiškai neapčiuopiamų pinigų srautus, blevyzgoti, sukčiauti, laužtis į
kiekvieno piliečio būstą, priversti jį būti nuolat ratu
lekiančia vovere, azartiniu lošėju, visagaliu ir pusdieviui tolygiu narkomanu, galutinai užteršti jo ir taip
infantilią sąmonę ir (panašiai kaip archajinėse šamanų bei magų kultūrose) „pavogti“ sielą, užburti stebukliniais virtualios „tikrovės“ ženklais ir atvaizdais.
Internetą galima pavadinti socialiniu-technologiniu postmodernizmo simboliu arba „aklą informacijos valią“ įkūnijančiu paveikslu, kuris atkakliai
tvirtina, kad nėra jokio virtualią erdvę pranokstančio prado (arche), galinčio sutvarkyti ir įvertinti

„kolektyvinę pasąmonę“ primenančią voliuntaristinių įgeidžių mašiną, gudriai mėgdžiojančią protą ir
pretenduojančią tapti jo modeliu. Tikrą žmogiškąją
būtį paneigiančio virtualios semiotikos monstro
kuriama kabalistinė skaičių kombinacijų, mentalinių impulsų bei psichinių junginių „tikrovė“ nėra
objektyvi nei medžiagine, nei metafizine prasme.
Ją sudaro iracionalių, subjektyvių, visumos nesuvokiančių hipnotinių „galios kvantų“ junginiai, turintys objektyvią ir fatališką įtaką žmogaus sąmonei,
savimonei ir medžiaginio pasaulio struktūrai.
Kalbame ne apie akivaizdžią naudą, tenkinant
dirbtinai sukurtus poreikius, ir ne apie komunikacijos patogumus, bet apie iškreiptą pasaulėžiūrą,
neadekvatų būties suvokimą bei iliuzinę visagalybės
pajautą, kurią inspiruoja šie dalykai, pasaulį prilyginantys solipsisto ir megalomano nervų sistemai,
nesibaigiančiam sapnui, panaikinančiam realias
daiktų proporcijas. Kai potyris yra nesusietas su
jokia objektyvia tikrove ir a priori paneigia ontologinę hierarchiją bei egocentrinę savastį pranokstantį
Pradmenį, prasideda nekontroliuojama atspindžių
idolatrija, prasmių egalitarizmas, entropija, išvirkščiai mėgdžiojant apofatinės teologijos principą, kad
dieviškasis centras yra visur ir niekur. Todėl Charlesas Uptonas, radikaliai kritikuodamas postmodernizmo teiginius bei globalines apraiškas, sako: „Metafiziniu lygmeniu internetas tam tikra prasme yra
šėtoniška Dievo imanencijos inversija. Norėdamas
išreikšti šią imanenciją, Nikolajus Kuzietis Dievą
apibūdino kaip begalinę sferą, kurios centras visur,
o periferija niekur. Tai internetui tinkamas apibūdinimas. <...> Naujojo amžiaus (New Age) sukurta
dvasinio populizmo mitologija, per Peterį Russellą
(Globalinių smegenų autorių), Barbarą Marx Hubbard ir kitus nepapratai paveikusi interneto raidą,
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teigia, kad kiekvienas mūsų manifestacijos lygmeniu yra vienodai dieviškas. Vadinasi, mano surežisuota tikrovės konfigūracija tokia pat vertinga kaip
ir tavo surežisuotoji. Mes tikėjome, kad, jeigu tiesa
apie visur esantį centrą bus efektyviai realizuota globaliu mastu, tada Dievas įsikūnys masiniu lygmeniu
ir Žemė bus išgelbėta. Tačiau, kai Nikolajus Kuzietis teigia visur esantį centrą, jis nemano, kad pedofilo ar paranoidinio šizofreniko pasaulėvaizdžiai
vienodai vertingi kaip ir socialinio kritiko Noamo
Chomsky arba dvasios filosofo Hustono Smith’o
pasaulėvaizdžiai. Jis nori pasakyti, kad atmanas, dieviškasis Liudytojas, yra imanentiškas visoms būtybėms, tarp jų ir žmonėms. Nors kiekvienu konkrečiu atveju šio atmano realizacija arba priešingai – jo
išdavimas radikaliai skiriasi, jis išlieka transcendentiniu kiekvieno asmens branduoliu. Dieviškasis
Liudininkas nėra kiekvieno mūsų subjektyvumas,
o būtent tai, kas šį subjektyvumą transcenduoja ir
parodo mums daiktus, kokie jie yra. Būdamas absoliučiu Subjektu, atmanas nėra ši ar ana subjektyvi
egocentrinė savastis su savo ekscentriškos patirties
konfigūracija, o tai, kas neliudija nieko daugiau, išskyrus absoliučią objektyvią Tiesą.“1
Postmodernizmas savo ruožtu suabsoliutina ir
sudievina iliuziją, todėl subjektyviai modeliuojama informacija, gandas, reklaminė įtaiga ir melas
tampa neatsiejami. Ch. Uptonas šią nestabilią, dinamišką, voliuntaristinę, universalumą neigiančią,
bet jo vietą okupuojančią „subjektyvumo masę“
prilygina krikščioniškosios mitologijos įvaizdžiui –
Antikristo prostitutei, kuri, kalbant vedantos terminais, yra avidya-maya, neišmanymo skraistė.
Prostitutė šiame kontekste išreiškia žmogiškąjį
troškimą, norą, kad objektyvi tikrovė paklustų
subjektyviai fantazijai, ją patvirtintų, įgyvendintų
ir pateisintų. Remdamasis analogija, kad voratinklis yra vienas iš majos (kosminės iliuzijos, apgaulės, magijos, neišmanymo, vertybių supainiojimo)
simbolių, Ch. Uptonas pasaulinį elektroninį tinklą
(World Wide Web), nepaisant tikrų ar menamų jo
gėrybių, paslaugų ar pramogų, vadina neišmanymo galios, avidya-maya, išraiška.
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Internetinis būties suvokimas tampa virtualia
apgaule, iliuzija, prievarta peršamu stebukliniu „gėriu“. Prievarta akivaizdi, nes dalyvavimas informacijos žaidime tampa būtina ir privaloma, su modernistine progreso idėja sukergta visuotinės utopijos
kūrimo, „gražios ateities“ statymo priemone bei
prievole. Mėginsi jai priešintis – būsi pasmerktas kaip trimituojamos tolerancijos, pliuralizmo,
daugdievystės ir geraširdystės priešas. Belieka vienas
žingsnis iki nuosekliai įgyvendinamos programos,
kuri esamą sąmonės turinį ketina pakeisti jai tinkamais turiniais: tarsi savaimine ir nekvestionuojama
duotybe, kuri pasitinka tave su plačiai atverta šypsena ir žada išmintį, nematytus vaizdus, visažinystę,
aiškiaregystę, Babilono bibliotekas, gražius sapnus
ir vizijas. Ch. Uptonas dar tikisi, kad Tiesa galiausiai pasirodys viską griaunančios Kali pavidalu, nes
Kali yra iliuzijas naikinančio transcendentinio Šivos
šakti – būčiai imanentinė keršto galia2. Tačiau vargu ar džihadas su Molotovo kokteiliu galės ką nors
padėti – palikime teisę mirtingai žmonių kaimenei
pačiai pasiekti medžiaginį istorijos kapinyną. Kaip
sako Michaelis Walzeris: „Visi mes tiriame vienas
kito įgaliojimus ir visada skeptiškai vertiname vienas kito heroizmą. Žmonės, kurie dar linkę laikyti
kritikavimą šiek tiek didvyrišku, yra susirūpinę, kad
kritikuoti šiandien per lengva. Liberalioji kultūra
absorbuoja kritiką, ji laiko ją įdomiu, netgi pikantišku dalyku; pasak Marcuse’s, tai pramoga. Sokratas pasirodo televizijos debatuose, oresnis ir labiau
atsijęs Platonas gauna vietą solidžiame universitete.
Įpykęs ir susvetimėjęs kritikas daužo galva guminę
sieną. Jis susiduria su begaliniu pakantumu, o juk
norėtų pasipriešinimo.“3
M. Walzeris šiek tiek klysta. Aristokratinio atsainumo paragavusieji nekreipia dėmesio į šunų
lojimą, bet provincialai turi tiek daug „garbės ir
orumo“, kad juos žeidžia net lapų šnarėjimas.
Ch. Upton. The System of Antichrist. Truth and Falsehood in
Postmodernism and the New Age. – Sophia Perennis, Ghent, NY,
2001, p. 51.
2
Ten pat, p. 52.
3
M. Walzer. Kritikų draugija. Visuomenės kritika ir politinis angažuotumas dvidešimtame amžiuje. – Pradai, Vilnius, 1992, p. 26.
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Koks filosofų vaidmuo politikoje?
Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete 2010 m.
gegužės 7 d. vyko nacionalinė mokslinė konferencija
Filosofija Lietuvoje ir Lietuvos filosofija. Profesorius
Alvydas Jokubaitis skaitė pranešimą apie filosofų vaidmenį politinėje arenoje. Pasak A. Jokubaičio, filosofijos ir politikos santykis yra tiesioginis ir abipusis:
filosofija yra tam tikro politinio mąstymo kūrinys, o
politinis mąstymas atspindi mūsų filosofinės vaizduotės būklę. Profesoriaus teigimu, lietuvių filosofai tapo
politiškai nereikšmingais subjektais; ne tik įtakos praktiniam gyvenimui požiūriu, bet ir tuo, jog politikos
mokslininkai, o ne filosofai, formuoja viešąjį diskursą.
Tarpukariu ir sovietmečiu filosofai turėjo reikšmingą
visuomeninį statusą. Filosofai šiandien atsisako vienos
pagrindinių savo priedermių – apmąstyti vyraujantį
politinį režimą kaip visumą, nepaisant to (o gal būtent
dėl to), jog pastarasis šiandien išgyvena dramatiškas
permainas. Kalbėdamas apie filosofijos ir politikos
mokslo skirtį, A. Jokubaitis pabrėžė, jog politinis gyvenimas nėra vien faktai, tačiau reikalauja paaiškinti
šiuos faktus susiejančias konceptualias prielaidas.
Sovietmečiu Lietuvoje buvo įtvirtinta viena filosofija – marksizmas-leninizmas. Tikriausiai nerasime
kito politinio režimo, kuris taip atvirai ir be užuolankų skelbtų simpatijas vienai konkrečiai filosofijai.
Antroje XX amžiaus pusėje netrūko marksizmo-leninizmo kritikų, maniusių, jog sovietų imperija žlugs
ne dėl ekonominių priežasčių, bet dėl klaidingų filosofinių prielaidų apie žmogaus, visuomenės ir politikos prigimtį. Sovietų Sąjungai žlugus marksizmas
kaip filosofija buvo atmesta ir staigiai mestasi prie
liberaliosios demokratijos filosofijos, kuri automatiškai ir pernelyg nereflektuojant buvo suvokta kaip
pranašesnė ir geresnė. Todėl visai suprantama, kad
ką tik atsikračius vienos filosofijos, kitą priimi besąlygiškai ir nekvestionuodamas. Tai paaiškina, kodėl
visus dvidešimt Nepriklausomybės metų filosofiniai
svarstymai buvo faktiškai eliminuoti iš viešojo politinio diskurso, o filosofijos vietą jame užėmė politikos
mokslas, kurio užduotis buvo moksliškai-empiriškai
„statyti“ naująją santvarką.

Norėdami būti politiškai reikšmingi, filosofai turi
sugrįžti prie politinių apmąstymų apie liberaliosios
demokratijos silpnybes. Pasak A. Jokubaičo, susidaro įspūdis, kad liberalioji demokratija gali turėti tik
techninio pobūdžio nesėkmių, atsirandančių dėl jos
sąlygomis gyvenančių žmonių neišprusimo, prastų
įpročių, aplaidumo ar sugebėjimų stygiaus. Jeigu pokomunistinėse valstybėse padaugėjo narkomanų, šis
faktas politikos mokslininkų bus įvardytas kaip mokyklos ir narkomanijos ryšio sustiprėjimo padarinys,
o ne kaip politinė nesėkmė, nes „nesėkmė“ yra vertinantis apibūdinimas. Politikos moksle, o drauge ir
politikoje negali būti nesėkmių. Viskas yra taip, kaip
yra, ir nėra jokio vertybinio atskaitos taško, leidžiančio
įvertinti struktūrinių santvarkos nesėkmių priežastis.
Pasak profesoriaus, šiandien dauguma piliečių mąsto kaip politikos mokslininkai: mato tik konkrečius
faktus ir jų sąsajas, o visas socialines patologijas įvardija tik kaip techninio pobūdžio nesėkmes. „Empirinė
priežastis visiškai išstūmė filosofinę priežastį; pastaroji
traktuojama kaip pernelyg subjektyvus, objektyvių
tyrimų faktais nepagrįstas vertinimas. Samprotavimai
apie filosofines politinių nesėkmių priežastis šiandien
prilyginami skonio sprendiniams“, – sako A. Jokubaitis. Nėra santvarkos, kuri neturėtų ją apibrėžiančių, o
drauge ir ribojančių principų. Liberalioji demokratija,
kad ir kaip būtų keista, nėra išimtis. Ją grindžiantys
principai susitinka su tikrove ir iš to išauga tam tik
ra politinė praktika. Profesoriaus teigimu, sunku įsivaizduoti, kad iš abejotinų prielaidų išaugtų abejonių
nekelianti tikrovė.
Kol kas tokių visuminių filosofinių apmąstymų
Lietuvoje beveik negirdėti. Dėl to norisi paskatinti
Lietuvos filosofus – metafizikus, analitikus, hermeneutikus, fenomenologus ir kitus – labiau domėtis
politiniais reiškiniais ir juos filosofiškai apmąstyti ir
pateikti vertinimus visuomenei, idant visuomenė galėtų giliau reflektuoti jų kasdienybę lemiančius politinius procesus. Todėl manau, jog šis A. Jokubaičio
perspėjimas yra savalaikis ir prasmingas.
Parengė Simas Čelutka
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Les nouveaux philosophes
Naujaisiais filosofais (nouveaux philosophes) yra
vadinama prancūzų intelektualų grupė, iškilusi ir
išpopuliarėjusi Prancūzijoje 1977–1980 metais.
Tai buvo gyviausias ir įdomiausias intelektualinis
judėjimas Prancūzijoje nuo 1950-ųjų, kai egzistencialistas Sartre‘as išgąsdino kitus kairiuosius
imdamas ginti žiaurųjį Stalino režimą. Naujiesiems filosofams priklausė tokie žinomi filosofai
kaip Bernard-Henri Lévy ir André Glucksmann;
taip pat Jean-Marie Benoist, Christian Jambet,
Guy Lardreau bei Jean-Paul Dolle. Dauguma jų
ankstyvuoju laikotarpiu buvo marksistai, tačiau
Aleksandro Solženicyno Gulago archipelage aprašyti sovietinio gulago siaubai atvėrė akis ir jie
tapo aršiais antimarksistais. Įdomu tai, jog būtent
A. Solženicynas, o ne kuris nors filosofas (griežtąja
šio žodžio prasme) buvo pagrindinis Naujųjų filosofų sąjūdžio įkvėpėjas. Vis dėlto savo pėdsaką jų
mąstyme paliko tėvynainiai Michelis Foucault (šis
poststruktūralistas buvo ypač svarbus Glucksmannui) bei Jacques‘as Lacanas.
Naujųjų filosofų iškilimas Prancūzijoje buvo
sensacingas. Tuo metu šalies intelektualiniuose
sluoksniuose buvo populiarios marksistinės idėjos,
o į sovietinio režimo baisybes ir barbarizmą nebuvo
kreipiama ypatingo dėmesio. Kairieji buvo įsitikinę, jog Sovietų Sąjungos patirtis parodė ne marksizmo kaip ideologijos struktūrinius trūkumus, bet
paprasčiausiai neefektyvų praktinį jos pritaikymą
konkrečioje valstybėje. Naujieji filosofai ėmė populiarinti kitokį požiūrį: marksistinė ideologija
esanti iš esmės ydinga ir neišvengiamai vedanti į
totalitarizmą. Pagrindiniai šios nuostatos skelbėjai
buvo Bernardas-Henri Lévy ir André Glucksman24

nas. Jų veikalai ženklino naujojo judėjimo pradžią
ir perteikė esmines idėjas.
André Glucksmanno Didieji mąstytojai yra
viena svarbiausių judėjimo knygų. Glucksmannas rašo apie prievartinės valstybės kilmę ir siūlo
liaudies pasipriešinimą kaip vienintelę alternatyvą.
Marksizmas įvardijamas kaip gulago ideologija;
gulagas pristatomas kaip Vakarų išradimas ir Vakarų mokslo produktas. Didžiuosiuose mąstytojuose šalia Marxo, kaip prievartinės valstybės adepto,
lygia greta minimi ir Fichte, Hegelis bei Nietzsche. Šie filosofai, pasak Glucksmanno, pagrindė
moderniosios valstybės dominavimo bei teisinės
prievartos interiorizavimo idėją. Nors tiesiogiai ir
nekalti dėl Aušvico ir Gulago, šie mąstytojai sukū-

Kavinė Briuselyje, kurioje Karlas Marxas ir Friedrichas Engelsas
rašė Kapitalą. A. Daugnorienės nuotrauka
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rė ir išplėtojo „racionaliai disciplinarines“ visuomenės koncepcijas (čia aiškiai juntama Foucault
įtaka). Disciplinarinėje visuomenėje marginalai
turi būti pašalinti, kad nedrumstų disciplinuoto stabilumo – iš čia kyla antisemitizmas. Pasak
Glucksmanno, „didieji mąstytojai atvėrė kelią
didiesiems valytojams, kurie suvarinėjo žydus ir
homoseksualus į koncentracijos stovyklas bei visus „nukrypusius“ į sovietų lagerius. Liberali Europa stengėsi asimiliuoti ir normalizuoti ramesniu
būdu; kultūrinis genocidas pakeitė fizinį.“
Glucksmannas teigia, kad mokslas, protas ir
intelektualai yra sudėtinė valstybinio dominavimo
dalis: „Mąstyti reiškia dominuoti.“ Už nacizmo ir
stalinizmo glūdi tekstai ir mokslas. Nei nacizmas,
nei stalinizmas kaip fenomenai nėra apriboti konkrečios vietos ir laiko – šie fenomenai egzistuoja
tekstuose, formuojančiuose Europos kultūrinį paveldą. Sociologiniai socialistinių valstybių kilmės
ir pobūdžio aiškinimai yra neteisingi ir suinteresuoti nukreipti dėmesį nuo pamatinio ir esminio
fakto: europinio valstybinio dominavimo idėja
buvo susisteminta ir išplėtota didžiųjų mąstytojų
tekstuose.
Bernard’o-Henri Lévy veikalas Barbarizmas
žmogišku veidu dar labiau nei Glucksmanno knyga
atakuoja Prancūzijos kairę už jos aklumą ir naivumą. Jo teigimu, galia yra neišvengiama ir nepakeičiama. Galiai nėra alternatyvos; revoliucija neįmanoma, revoliucija tėra fikcija. Galia ir valdžia yra
įgimti ir amžini visuomenės komponentai, niekas
neegzistuoja iki jų ir nepriklausomai nuo jų. Istorija tęsiasi tol, kol baigiasi kapitalizmu. Tik totalitarizmas yra „naujas ir beprecedentis reiškinys mūsų
eroje“. Tokiame pasaulyje radikalus pesimizmas,
marksizmas, socializmas ir progresyvizmas yra pavojingos ideologijos būtent dėl to, kad žada pakeisti pasaulį. Tačiau radikalus pokytis neįmanomas;
į jį orientuota politika gali baigtis tik dar didesne
priespauda. Marksizmas, pasak Lévy, ne tik nepanaikino valstybės, bet tik dar labiau ją sustiprino

ir išplėtė iki neįsivaizduojamų ribų. Lévy kaltina
prancūzų švietėjus, kurie, naiviai tikėdami istorine
žmogaus progreso būtinybe, atvėrė kelią komunistiniam dogmatizmui. Garsioji Lévy frazė: „Gulagas
yra Apšvieta minus tolerancija.“
Bernard’o-Henri Lévy požiūriu, politikos uždavinys – neleisti atsirasti ir įsigalėti totalitarizmui.
Totalitarizmas, jo žodžiais, yra absoliutus kapitalizmo, Apšvietos idėjų, progreso, galios ir valstybės
išsiplėtojimas ir įsigyvendinimas. Antitotalitarinės
politikos versmė yra religija. Tik religija neleido
atsirasti totalitarizmui nuolat versdama valstybę
įsiklausyti į transcendentinius imperatyvus. Kai tik
panaikinama religija, iškyla totalitarinė valstybė,
suvalstybinanti religiją ir subordinuojanti ją Valdovui-Suverenui, kuris ima valdyti be jokių viršvalstybinių moralinių apribojimų (Hobbeso versija).
Lévy, matydamas marksizmo (o kartu ir totalitarizmo) ideologijos įsigalėjimą Prancūzijos kairėje,
kaip alternatyvą iškėlė jai politinį liberalizmą (be
abejo, tai dar ne Rawlso variantas). Jo nuomone,
liberali valstybė turi „cenzūruoti pati save“ įsiklausydama į transcendentinius imperatyvus; jų šaltinis
yra etika ir moralė. Anot Lévy, naujasis „antibarbariškas intelektualas“ bus „metafizikas, menininkas
ir moralistas“, kuris atmes tai, kas nepakenčiama,
išsaugos tai, ką dar galima išsaugoti, stabdys ir liudys apie pasirodantį blogį. Lévy, kaip ir kiti Naujieji filosofai, ypač gerbė A. Solženicyną: „Solženicynas yra mūsų laikų Šekspyras, vienintelis, kuris
žino, kaip atpažinti monstrus.“
Kiti Naujieji filosofai, Christianas Jambet ir
Guy Lardreau, apie 1977 metus save pozicionavo
kaip disidentus tuometinėse intelektualinėse diskusijose su prancūzų kairiaisiais. Jų atakos buvo
išties stiprios ir reakcingos: „kairės tiesa“ esanti
A. Solženicyno Gulago archipelagas; jei kairė laimės
rinkimus, „nebebus rytojaus“; „dvasinis gulagas jau
čia“ ir pan. Jean-Marie Benoist, knygos Marksas
mirė autorius, prognozavo, kad ateities politika bus
nepastovi ir išsisklaidžiusi; pasaulį sudarys „mažos
kuopelės“, t. y. žmonių susivienijimai, siekiantys
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Filosofija
bei salonuose. Jie būdavo kviečiami skaityti viešų
paskaitų ir dalyvauti diskusijų forumuose. Įdomu,
kad netgi kairysis Le Monde ganėtinai pozityviai atsiliepė apie šį judėjimą. Pirmaisiais leidimo metais
Didieji mąstytojai ir Barbarizmas žmogišku veidu
buvo perkamiausios knygos Prancūzijoje: abiejų
knygų parduota maždaug po 80000 egzempliorių.
Šiandien Naujieji filosofai yra praradę grupinį
identitetą, tačiau pavieniai jų nariai, ypač Lévy ir
Glucksmannas, iki šiol yra aktyvūs ir girdimi: rašo
knygas ir straipsnius, dalyvauja diskusijose, forumuose ir t. t. Jie dažnai reiškia savo nuomonę dėl
konkrečių politinių problemų ir savo šalyje, ir užsienyje. Pavyzdžiui, Glucksmannas bando įrodyti,
kad dabartinę Europos Sąjungą sėkmingai pagal
savo dūdelę šokdina Rusija; Lévy toliau atakuoja Prancūzijos kairę, ypač jos antiamerikonizmą
ir aklumą islamo šalyse vešančiam totalitarizmui.
Akivaizdu, kad Lietuvos filosofijos darbuotojams
yra ko pasimokyti iš politiškai aktyvių ir rimtoms
politinėms problemoms neabejingų prancūzų filosofų. Laikas lįsti iš krūmų.
Irena Vasilevska. Medūzos. Diplominis darbas, 2008. Mokytojas Kristijonas Miliūnas.
Iš Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos fondų

konkrečių, tik tai „kuopelei“ reikšmingų tikslų.
Žmonės nebesivienys grandiozinių politinių ideologijų pagrindu. Benoist manė, kad būtent tokie
ad hoc, į konkrečių problemų sprendimą orientuoti sambūriai gali vėl grąžinti žmonijai viltį. Benoist
išreiškė visų Naujųjų filosofų požiūrį, jog senųjų
ideologinių superstruktūrų laikas jau praeityje, nes
šiandien žmonės nebesiburia vien dėl Utopijos, tačiau yra linkę spręsti paprastas, kasdienes problemas. Glucksmanno teigimu, intelektualai šiandien
neturėtų burtis į ideologinius „karavanus“; jie turėtų nukreipti savo dėmesį į konkrečias problemas,
tokias kaip kolonijiniai nusikaltimai, narkotikai,
branduolinių ginklų plėtra ir t. t.
Vienas ryškiausių Naujųjų filosofų grupės bruožų – medijų panaudojimas judėjimui populiarinti.
Grupės nariai skleidė žinią apie vienas kito straipsnius ir knygas kur tik galėdavo. Jie dažnai būdavo
kviečiami į televizijos bei radijo pokalbių laidas,
kuriose nepraleisdavo progos pareklamuoti savo
ir kolegų darbus. Jų darbai buvo triukšmingai ir
plačiai aptarinėjami Paryžiaus kultūrinėje spaudoje
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Poezija

Gabrielė Čepulytė

Santykiai

Vaiko sapnas

Mintis eilėmis jau nesugula,
Vienatvė man širdį sugraužė.
Ir smilksta delnuos cigaretės,
Kai Dievas šaligatviais šliaužia.

Kaip rašalas popierių taško
Raidžių nukapotais svajonės sparnais,
Tokia jau švelni ta svajonė iš vaško,
Iš molio, odos, akvarelės tvanais

Pamiršęs protauti, mąstyti,
Labai sau protingas atrodau...
Ir kaip Tu gali nematyti,
Kad purvinos šitos paklodės?

Išmargintos popieriaus skiautės,
Iš muzikos, rojaus natų.
Švelnus žalio sparno lytėjimas pildo
Vargus, tyrimus tų bemiegių naktų,

Kad purvina visa, kas gyva,
Kas kruta, kas juda, kas rangos.
Kad purvina tai, ką jauti Tu,
Ir tai, ką matysi pro langą...

Tamsoj skęsta vynas, taip taurė po taurės.
Tačiau juk svajonė neskęs bangose?
Tai gelbsti nuo tos paslaptingos apgaulės –
Kai tikslo sieki, aršiai kaunies kovoj.

Išvis gal Tu aklas ar kurčias?!
Paliegėlis, senas, ligotas.
Štai slenka saulėlydžio maršas.
Ir vėl Tu šauki man: „Beproti!“

Ir štai jau vaizduotėje skrenda pelėda
Ugninga lyg ledas svajonės pašvaiste.
Ji atneša lietų, tą džiugų ir gerą,
Kuris tavo ašarų rojų palaisto.

***

Instrukcija

Pavargo Dievas, pasakytum,
Nes gatvėm šliaužioja kaip valkata.
Nešliaužioja taip net nė valkatos.
Tik tie, kurie nebetiki,
Tik nekrikščionys šitaip
Šliaužioja.
Kaip kad niūrus ir
Rimtas, tarsi paklydusi
Avelė Visagalis
Šią niūrią žiemą,
Niūrią naktį.

Nenurimk. Nepabėk.
Neužgesk. Netikėk.
Nesisielok – praeis
Ir nelauk – neateis.
Nebijok. Negailėki –
Tu pamiršk. Ir vėl lėki
Ten, kur dar nebuvai,
O esi jau seniai.
Žingsniai garsūs, šlovingi –
Eik tolyn, jei netingi.
Pulk žemyn. Ir vėl bėk –
Neprarask. Netikėk.
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Proza

Andra Bagdonaitė

Įrodymas
Olimpiniame aukso medalyje turi būti devyniasdešimt du procentai sidabro. Norint iki saulės
nuvažiuoti automobiliu reikėtų šimto penkiasdešimties metų. Blusa gali nušokti atstumą, tris šimtus penkiasdešimt kartų viršijantį jos kūno ilgį. Tai
tas pat kaip žmogui peršokti futbolo stadioną. Vidutiniškai per metus žmogus susapnuoja tūkstantį
keturis šimtus šešiasdešimt sapnų. Rankų nagai
auga keturis kartus greičiau negu kojų. Kūrybiškiausias matematiko gyvenimo laikotarpis yra iki
dvidešimt trejų metų.
Tad ką daryti, jei tau jau trisdešimt dveji, o
tu vis dar nesi sukūręs nieko genialaus? Nuleisti
rankas? Kurti, ignoruojant faktus? Paklausk matematikų – kūrybiškumui skatinti jie naudoja viską.
Speed‘as, marihuana, kokainas, alkoholis – tai dažni
svečiai jų suvažiavimuose. Ar svaigalai padeda? Nė
velnio. Ir matematikai tai žino, tačiau mano, jog
tai – vienintelė išeitis. Tiesa, yra tokių, kurie taip
nuoširdžiai tiki, kad tai jiems TIKRAI padės, jog
svaigalai ima ir pagelbėja. Bet net ir šie laimingieji
suvokia, kad tai laikina apgaulė. Tikriausiai tokia
pat didelė kaip ir mane į automobilį sodinančiųjų.
Nors ir aš, ir jie apie melą žinome. Kartais apsimesti yra tiesiog lengviau.
Mes važiuosime daug – apie keturis šimtus aštuoniasdešimt kilometrų, tad jei neviršysime greičio ir dardėsime šimto kilometrų per valandą greičiu, teks kartu kalatuotis beveik penkias valandas.
Kadangi ir aš, ir jie to nenorime, viliuosi, kad kelyje užtruksime trumpiau. Jie labai neramūs. Akys
klaidžioja kuo toliau nuo manęs, garsiai nekalbama. Visi tik šnabžda. Jie bijo – kas bus, jei kas nors
pamatys Abelio matematikos premijos laureatą su
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tokiais žmonėmis? Niekas neturi to žinoti. Niekas.
Na, aš negaliu sakyti, kad esu laureatas. Nebent – beveik laureatas. Šešis kartus beveik, po velnių. Jie vis kartojo: „Tu tikrai geras! Tačiau nepakankamai.“ Aš sukūriau nuostabių įrodymų, prie
jų tiek dirbau, bet, jų nuomone, Eduardas Mažeikis buvo geresnis. Jie labai klydo.
Žinau, mano įrodymai gremėzdiški. Tačiau jie
yra mano, ir jie puikūs. Eduardo įrodymai buvo
grakštūs ir tikslūs, bet tai buvo manųjų plagijatas! Nė nenutuokiu, kaip jam tai pavykdavo, bet
Eduardas sužinodavo apie mano įrodymus, juos
patobulindavo ir tuomet, anksčiau už mane, juos
pateikdavo. Kiekvieną kartą degdamas džiaugsmu
skriete nuskriedavau parodyti naujo darbo ir išgirsdavau: „O, Eduardas Mažeikis tai jau padarė!“ Tai
siutino, dievaži. Po šio spektaklio jis tik šypsodavosi, vaidindavo niekuo dėtą ir juokėsi iš šio „sutapimo“. Linksmindamasis sakė, jog jam greičiausiai
padeda jo laimingosios kojinės su rombeliais ir kad
man taip pat reikėtų talismano.
Jau aštuoniasdešimt aštuntą pakelės medį pravažiavome. Mūsų automobilio langai sandariai
uždaryti, oro kondicionieriaus čia nėra. Kadangi
įkvepiamame ore yra dvidešimt vienas procentas
deguonies, o mes čia net penki, tad po ketvirčio
valandos kvėpuosime sunkiai. Važiuojame jau dvi
valandas, tad šimtą dvidešimt minučių arba septynis šimtus dvidešimt sekundžių. Staiga per kelią
perbėga mergaitė, maždaug aštuonerių metų. Jos
ūgis greičiausiai vienas metras trisdešimt penki
centimetrai, todėl sverti ji turėtų apie dvidešimt
septynis kilogramus. Vairuotojas stabdo automobilį ir mes visi, veikiami inercijos, virstame į priekį.

Proza
Jų veidai nusigandę, juk jie už mane atsakingi. Šiek
tiek palaukę jie ima mane tikrinti.
Staiga pirmą sykį jie prabyla garsiai. Ar viskas
gerai, klausia, tačiau aš nesuprantu, kas tai sako. Jų
balsai maišosi ir galiausiai aš girdžiu vieną ir aiškų –
savo dukros. Ji dažnai to klausdavo ir kalbėdavo su
manimi taip, lyg mažas būčiau aš, o ne ji. Dukra tai
darė nuolat ir mane tai labai stebindavo. Net būdama vos penkerių, ji labiau jaudindavosi, kai įsipjaudavau ar susitrenkdavau aš. Ji buvo vardu Garsė ir
aš ją labai mylėjau. Žinau, kad ir ji mane mylėjo,
nepaisant to, kad vakarais girdėdavau ją verkiant. Ji
buvo mano, ir tai buvo svarbiausia. Garsė mėgdavo
klausytis mano įrodymų, tačiau dažniausiai nesulaukdavo jų pabaigos. Tuomet miegančią nešdavau
ją į lovą. Tais vakarais ji mūvėdavo mėgstamiausias
raudonas kojines su baltais taškeliais. Aš turėjau
savo talismaną – Garsę. Tik dabar nebeturiu...
Sustojome degalinėje. Išlipo du vyrai – vienas
įpylė aštuoniolika litrų degalų, o kitas atnešė keturis puodelius verdančios kavos. Tiesa, puodelio man
nėra, juk galas žino, ką aš galiu su juo padaryti. Aštuonios akys žvelgia į mane su gailesčiu. Taip, žinoma, juk jie mato tą pat, ką ir kiti. Tai matė net ir Felicija. Kažkada ji tikėjo, kad aš būsiu didis ir garsus.
Ji tai jautė. Tikriausiai todėl ir tapo mano žmona.
Felicija norėjo, kad parodyčiau jai savo kūrybos pasaulį, norėjo, kad į jį įsileisčiau. Aš labai stengiausi.
Bet tai buvo seniau. Dabar ji ašarotom akim skaito
mano įrodymus ir, kaip ir visi, atsisako manęs.
Taip, Felicija – ne mano. Ne man ji sako šimtus
myliu, ne man kas valandą darbo metu neša kavą.
Ne man pasakoja savo rūpesčius, džiaugsmus ir ne
mano petį aplieja ašaromis. Felicija manęs nenori...
Ne aš bučiuoju ją, o kitas. Atsargiai lūpom myluoja
jos kaklą septyniasdešimt keturis kartus per naktį.
Ir tinklinėm kojinėm pasidabinusią prie krūtinės
glaudžiu ne aš. Ne aš, Eduardas.
Jau trečią įstaigos ženklą pravažiavome. Tikiuosi, paskutinį. Pastatas keistas, beformis, tarsi iš po
žemių ištrauktas rūsys. Mažai langų, mažai ir durų.
Baltoje registratūroje už mane pildo dokumentus,

Vytautas Kurnickas. Pajacai. Iš ciklo Opera. Diplominis darbas,
2010. Vadovas Vytautas Dubauskas. Iš Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos fondų

po šimts, lyg pats negalėčiau. Juk čia ne šiaip sau
testas – jie turi žinoti, ką su manimi daryti.
Mane veda už rankos baltais koridoriais. Visi čia
siaubingai malonūs ir šypsosi per daug. Vienuolika
baltų durų. Į dvyliktas pabeldę užeiname. Baltos
sienos. Tūkstantis trys šimtai aštuoniasdešimt dvi
baltos, mažos, minkštos plytelės. Balti marškiniai.
Du kartus apvyniotos rankovės. Dešimt sagų ant
slaugės chalato ir viena pora baltų sterilių kojinių.
Šešiolika tablečių. Vienas sudie pasauliui.
Slaugė išeina, tačiau kambaryje, jeigu jį galima
tokiu pavadinti, aš esu ne vienas. Aplink mane ratu
stovi žmonės – mano draugai, kolegos, giminaičiai,
šeima... Jų veidai sudėlioti iš daugybės skaičiukų.
Jie pikti, jų akys dega. Kažką kalba, bet taip tyliai,
kad nieko nesuprantu. Balsai pamažu skardėja ir
dabar jie šaukia: „Tu nevisproti! Vakar iškrito šimtas devyniasdešimt aštuonios snaigės, šuo sulojo
du kartus – juk čia ne įrodymas... Išprotėjai! Tėve,
man tavęs gaila...“ – girdžiu. Palikite mane, sakau
jiems. Palikite, man viskas gerai, viskas gerai!
Staiga pro duris įbėga seselė ir jie nutyla. Po
vieną išeina atsukę man nugaras. Ji iškelia švirkštą,
papurto, duria man į veną. Jaučiu skausmą, bet netrukus viską užlieja ramuma.
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Interviu

Ir Lietuvoje kuriamas kinas

Vieną kvepiančią lietumi, šiltą ir saulėtą gegužės pavakarę Jorė Janavičiūtė pakalbino režisierę, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bei „Skalvijos“ kino
akademijos dėstytoją Giedrę Beinoriūtę.

Pradėjau dėstyti, tiksliau – dirbti su paaugliais Kino
atostogose. Tai buvo pirma tokia patirtis. Tos pirmos atostogos, kuriose aš dalyvavau buvo visiškai
beprotiškos ir man labai labai patiko. Tada Goda
Sosnovskienė pakvietė mane dirbti Skalvijos kino
akademijoje, ir aš sutikau. O ko tikiuosi... Man tai
yra dalijimasis tuo, ką aš žinau, ir gavimas iš jaunų
žmonių visokių naujų idėjų ir energijos. Tikiuosi
dalijimosi – tai ir gaunu.
Vyrauja nuomonė, kad tokiai mažytei Lietuvai kino
kūrėjų jau per daug. Kaip, kodėl jūs sugalvojote rinkti dar vieną režisierių kursą?
Na, ne aš sugalvojau (šypsosi). Tai yra visos Akademijos sistema. Mūsų fakultete, mūsų katedroje,
niekada nebuvo taip, kad paraleliai būtų renkami
visų specialybių kursai: operatorių, garso režisierių, kino ir TV režisierių – jie būtų bendraamžiai.
Šiemet pirmą kartą atsirado galimybė surinkti tris
kursus: operatorių, garso režisierių ir režisierių.
Renkama paraleliai, kad iš karto formuotųsi grupės. Todėl ir išėjo du režisierių kursai vienas paskui
kitą. Beje, tai nėra naujiena. Aš pati esu baigusi režisierių kursą, kuris buvo surinktas antrus metus
iš eilės.
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Roko Medonio nuotrauka

Kaip pradėjote dėstyti „Skalvijos“ kino akademijoje?
Ko tikitės iš šio projekto?

Kaip manote, kuo kiekvienas sinefilas galėtų prisidėti
prie lietuviško kino kultūros tobulėjimo?
Kiekvienas turbūt turi savęs paklausti, ką jis gali
padaryt. Būtų gerai, jei žmonės domėtųsi, skaitytų žurnalą Kinas, aplankytų lfc.lt svetainę... Turėtų
vykti diskusijos ir žmonės neturėtų nustebti, kad
Lietuvoje kuriamas kinas... Visi sako, kad lietuviškam kinui trūksta pinigų, bet trūksta ir viešinimo.
Aš visiems pasakoju istoriją apie tolimus giminaičius, su kuriais susipažinau per giminės susitikimą.
Jie buvo girdėję, kad esu režisierė, tad, grįžę į Kau-

Interviu
ną, atsisiuntė Balkoną ir pažiūrėjo. Pagrindinis jų
pastebėjimas buvo, kad filmas profesionalus. Aš ir
sakau: juk esu profesionali režisierė ir kiti žmonės,
kurie dirbo prie filmo, yra profesionalai. Jie taip
nustebo: „Iš kur Lietuvoje profesionalūs kino kūrėjai?..“ Atrodo, žmonės išsilavinę, gyvena antram
pagal dydį Lietuvos mieste ir nustemba, kad yra
lietuviškas kinas... Tad čia ir matau spragas: kaip
padaryti, kad žmonės žinotų, jog Lietuvoje kuriamas kinas.
Kokie jūsų mėgstamiausi lietuviški filmai? Kodėl būtent šie?
Man labai patinka Šarūno Barto Trys dienos. Pirmas Barto filmas, kurį aš pamačiau buvo Namai.
Nelabai aš tada ką supratau, bet didžiausią įspūdį
man paliko Barto atsakymai (aš tada buvau premjeroje) į tokius klausimus kaip: „Kodėl jūsų filme
niekas nekalba?“ ir pan. Man padarė įspūdį, kad
jis stengėsi į kiekvieną klausimą kantriai ir nuoširdžiai atsakyti, paaiškinti, ką jam tai reiškia. Per tą
premjerą man įsiminė Barto išsakyta mintis, kad
žmonės neina pirkti poezijos į spaudos kioskelį, o
iš kino mes tarsi tikimės vien blokbasterių. Didžiuma žmonių galvoja, kad kine turi būti daug veiksmo ar labai įdomi istorija, o kitoks kinas, sakykim,
poetinis ar esė tipo – nebe kinas. O kad tai skirtingi žanrai ir kad autoriai kelia sau skirtingus uždavinius, ir kad skoniai galų gale skiriasi... Tai man
buvo atradimas. Po to pamačiau Koridorių (viskas
vyko, kol aš dar studijavau. Tada apie kiną dar labai
mažai supratau...). Man labai didelį įspūdį paliko
garso takelis. Ir aš pradėjau skirti tam daug daugiau
dėmesio. Galiausiai grįžtant prie Trijų dienų – šis
filmas pratęsė pažintį su Bartu. Tai filmas apie jaunus žmones, tada man buvo daug lengviau su juo
susitapatinti nei su kitais, filosofiniais, jo filmais, aš
tada buvau jauna (šypsosi). Tos atmosferinės scenos,
muzika, garsai, tie kiemai ir tai, kad tu supranti,
kad tau tai sako daugiau negu siužetas. Tas filmas
man ir liko artimas. Kiek aš jį žiūriu, tiek jis man

daro panašų poveikį. O dar vienu metu man patiko
Andriaus Šiušos Ir jis pasakė jums sudie, Algimanto
Puipos Moteris ir keturi jos vyrai arba Žuvies diena. Iš dokumentinių, žinoma, Verba. Juo daugiau
žiūriu jo filmų, tuo man įdomiau. Toliau Henrikas
Šablevičius...
Jeigu prakalbom apie Šarūną Bartą, gal galite papasakoti, kaip pradėjote su juo dirbti ir ko iš jo išmokote? Kaip ten viskas buvo toje „Septynių nematomų
žmonių“ filmavimo aikštelėje?
Buvau ką tik išleidusi Troleibusų miestą – pirmą
filmą po studijų baigimo. Kino bendruomenė
ir žiūrovai jį priėmė gana palankiai. Va, ir sulaukiu skambučio: „Čia Šarūnas Bartas, skambinu iš
Berlyno...“ Žodžiu, jis norėjo, kad būtų kuriamas
filmas apie filmą. Jie ruošėsi į ekspediciją Kryme.
Pasiruošimas – kaip į karą. Jis norėjo, kad visa ekspedicija būtų dokumentuojama, mat tai iš tikrųjų
įspūdinga. Jis klausia, ar man būtų įdomu. Kiek
prisimenu, atsakiau: „Ar aš galiu atsakyti kaip nors
kitaip?..“ Taip ir susitikom. Tas filmas apie filmą
paskui pavirto Vulaknovka. Po didžiojo kino. Tai
buvo tarytum koks nebaigto darbo jausmas, kad
aš būtinai turėjau tai padaryt. O didžiausią įspūdį
paliko labai stiprus komandinis darbas, su niekuo
nepalyginamas, nieko panašaus man neteko patirti.
Nežinau, ar to išmokau. Už Barto, kuris filmuoja,
dirba kokie septyni žmonės, ir visi dirba savo darbą. Mano darbas buvo laikyti pliauškę ir chronometrą: spėti užrašyti skriptą ir laiką paversti met
rais, apskaičiuoti, kokiu greičiu kamera filmuoja...
O komandų nėra, pagal kameros garsą pats turi
suprasti, ar ji filmuoja. Šiame darbe reikalingas labai didelis susiklausymas. Ten beveik nėra kalbų,
ten reikia labai didelio susikaupimo ir dėmesio. Tai
man labai patiko.
O ką galite papasakoti apie darbą su Arūnu Mateliu
filmuojant „Prieš parskrendant į Žemę“?
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Interviu
Ten buvo visai kitoks darbas. Mūsų grupė buvo
labai maža. Mano užduotis buvo susipažinti su
vaikais, rinkti apie juos duomenis, juos nufotografuoti, kartais dalyvauti filmuojant... Labai sunku
kalbėti apie darbą su Mateliu, man norisi kalbėti
būtent apie buvimą toje ligoninėje ir bendravimą
su vaikais – tai man padėjo suprasti, kas yra gyvenimas, kas yra džiaugsmas. Matelis padarė labai
didelį darbą įvesdamas mus su operatoriumi Kemežiu į tą ligoninę. Pirmą kartą, kai ten nuvažiavom, mus kaustė baimė ir nejaukumas, atrodė, kad
už kiekvieno kampo slypi mirtis, liūdesys, o po
filmavimo supratau, kad niekur kitur tokio laimės
jausmo, mokėjimo džiaugtis kiekviena diena nesu
mačiusi. Supratimas apie tą ligoninę ir apskritai
apie gyvenimą radikaliai pasikeitė.
Daugiausia kalbama apie jūsų filmus „Balkonas“ ar
„Gyveno senelis ir bobutė“, tačiau mane labiau domina „Vulkanovka. Po didžiojo kino“. Nors apie šį filmą
jau užsiminėte, gal pasakytumėt, kaip jūs jį aiškinate.
Kaip bendravote su tais Vulkanovkos gyventojais?
Man atrodo, kad juo skirtingiau žmonės supranta
tą filmą, juo skirtingiau interpretuoja, tuo filmas
geresnis. Vieniems pažiūrėjus Vulkanovką atrodė,
kad tai filmas apie Bartą, kitiems – kad apie tarybinius laikus ar nostalgiją... Tai buvo tarytum pasąmoninis dalykas, kad man reikia grįžti ir pabaigti
darbus iki galo, juk aš net to filmo apie filmą nesukūriau. O su tais Vulkanovkos žmonėmis jau buvau labai susidraugavusi. Supratau, kad ten yra tai,
ko Vakaruose mes turim vis mažiau ir mažiau – to
nuoširdaus ir atviro bendravimo. Mes ten pusantro
mėnesio gyvenom be televizoriaus (pirmais metais,
kai dirbau su Bartu), ir kažkas iš totorių pakvietė į
svečius ir įjungė televizorių. Aš pamačiau Ericsson
telefono reklamą – reklamavo kažkokia moteris.
Ir man, kaip tam Kupriukui muzikantui, kuriam
patepė akis ir jis vietoj žmonių pradėjo regėt velnius, po pusantro mėnesio stepėj viskas pasirodė
visiška nesąmonė, netikra ir sugalvota. Taigi man,
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matyt, buvo svarbu atvežti žmonėms to tikrumo,
juos sušildyt.
O kaip gimė „Troleibusų miestas“? Ar jus pagavo
kontrolieriai?..
Ar atrodo, kad tai – kerštas?
Ne!
Aš buvau baigusi ar bebaigianti Akademiją ir tiesiog ieškojau idėjų. Vos atsiradus tiems raudoniems
autobusiukams, mano kolegė sako: „Ar nenori pasivažinėt?“ Galvojom kokį televizinį projektą daryt.
Ji susitarė, kad mane priimtų porą valandų pasivažinėti su kontrolieriais. Tada ir supratau, kad tiesiog prieš akis vyksta kinas. Aš maniau, kad per tas
dvi valandas pagaus vieną du „zuikius“, bet jų buvo
dešimtys... Tai, kas tarp jų vyksta, yra apie mūsų
gyvenimą. Žmonės konfliktinėj situacijoj atsiveria.
Galiausiai ten yra ir humoro, ir liūdnų dalykų, ir
mūsų Vilnius. Supratau, kad arba aš turiu nufilmuot tą filmą, arba kas nors kitas jį nufilmuos...
Pradėjau ruoštis, gana greitai gavau šiokį tokį finansavimą. Įdomi patirtis. Bet žiūrėti medžiagą
buvo labai sunku. Tie konfliktai labai sekina. Gyvenimas vis dėlto ne toks jau paprastas.
O kokių nuotykių iš filmavimų atsimenate?
Nuotykių reikia klausti grupės. Režisieriui nenutinka nuotykių. Nebent tragiškų ir liūdnų.
Režisieriui nelabai įdomu filmuot. Kai kiti ilsisi,
pavyzdžiui, kai perstatomi prožektoriai, režisierius
ir operatorius visą laiką dirba. Atsikeli šeštą valandą
ryto ir prasideda pamaina, visą laiką turi spręsti kilusias problemas, konfliktus, pamainai pasibaigus
planuoji kitą dieną, apgalvoji, kas įvyko, kas ne,
aptarinėji, tada griūni kaip užmuštas, kitą dieną vėl
keliesi ir vėl...
Kaip liūdna...

Interviu
Kai dirbi kieno nors kito komandoje, viskas įdomu, patiri
daug nuotykių, per pertraukėles paplepi. Režisierius per
savo filmo pertraukėles neplepa. Na, gal kitiems režisieriams būna kitaip, bet abejoju. Režisieriaus darbas labai
atsakingas ir įtemptas. Rašai scenarijų – kaifas, susitinki
su žmonėmis, atsiranda kostiumai, aktoriai, repeticijos...
O filmavimas yra totalus stresas. Montaže, įgarsinant vėl
smagu – pradedi matyti rezultatą. Filmuoti buvo smagu
tik studentavimo laikais. Net Vulkanovkoj, poros žmonių
grupėj, aš visą laiką buvau įsitempusi ir jaudinausi, atrodė,
kad viskas nesiseka. O nuotykiai... Negaliu atsimint. Nebent visokie netikėti nesklandumų sprendimai...
Su kuo jums asocijuojasi šiek tiek subanalėjusi „menininko“
sąvoka? Ką jūs laikote tikru menininku?
Na, čia tokios etiketės: tikras, netikras. Visada atsiras išlygų. Man atrodo, kad menininkas yra tas, kuris negali
nedaryti to, ką daro. Jis tiesiog neturi pasirinkimo. Čia
net nėra profesija, kurią tu pasirenki, ji tave pasirenka. Esu
linkusi tai mistifikuoti, bet aš tuo tikiu. Senovėje menininkais laikydavo šiek tiek „pačiuožusius“, kuriems lyg ir
kažkas buvo negerai.
Bet juk dabar „pačiuožusiu“ būti madinga.
Čia todėl, kad žmonės yra nenuoširdūs, nepaklausia savęs,
ar aš galiu to nedaryti. Tiesiog daro, nes tai madinga. Jei tu
gali to nedaryti, tai būk geras – nedaryk. Bet jei negali...

Kadrai iš filmų Trolleybus city, Vulkanovka

O kas pastaruoju metu jums labiausiai neduoda ramybės?
Man neduoda ramybės klausimas, kaip viską suspėti. Turiu sudėtingą uždavinį – sumažinti savo veiklų skaičių iki
minimumo, nes turiu galybę visokių įsipareigojimų, įsisukimų į visokias veiklas... Dabar norisi erdvės naujiems
projektams įgyvendinti. Aš esu labai pasiilgusi kūrybos,
laiko sau. O dabar kiekvieną vakarą galvoju, kaip čia viską
suplanuoti, ką atidėti, o ko atidėti negalima...
Ačiū už pokalbį.

Filmuojant Balkoną
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Algirdas Grigaravičius

Melas ir paslaptis
Turime du žodžius – tiesa ir teisybė. Pirmasis
susijęs su mokslu, antrasis – su teismu. Prisimenu
hetitus, kurių visuomenė pirmąkart paskelbė, kad
vaikai neatsako už tėvų nusikaltimus, ar graikiškos mirties bausmės kilmę iš tėvažudystės. Tai tik
fonas. Svarbiau save auklėjant nenaudoti savikritikos, vedančios puikybės link. Tada kalta aplinka
ir visi kiti, esantys už tavo kūno ribų. Atrodytų,
kad pavadinime pavartoti žodžiai neturi sąsajos.
Kai žmogus savimi pasitiki per daug, tampa iliuzijų galiūnu. Viename apsakyme apie šventąjį melą
A. Čechovas pasakoja, kaip sūnus mirštančiai motinai pasakoja, kaip jam viskas puikiai klojasi. Jo
motyvus suprasti nesunku, juk nebus nuteistas
kinų bausme užkutenti, jis tiki darąs gera, savais
žodžiais paguodžiantis sunkiai sergančią mamą.
Mano, kad elgiasi kilniai. Tai labai sunkus pasirinkimo klausimas, galintis vesti į begalinę savigraužą, nuolatinį savęs naikinimą, prietarą, kad viską
griauni. Yra įstatymas apie valstybės paslaptį. Sąmonė teisės aktų tiesiogiai nepriima, jie susiję su
bendru būviu laike ir konkrečia Žemės vieta, vadinami kolektyvinės valios apraiška. Moraliniai
nusižengimai (negyvenamoje saloje nebūtų prieš
ką atsiskaityti, o ir mąstytume ne dialogiškai) siejasi su Kitu – artimuoju ar tolimuoju. Kai užvaldo
pyktis, reikia pertraukos pokalbyje ar procese, tik ji
gali padėti suvokti priežastį ar ją sukėlusią mąstymo klaidą. Pasiduosi inercijai, paslėpsi klaidą, teks
meluoti, paskui dar ir dar.
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Gyventi vien praradimais nėra ištisas liūdesys.
Apie ką negalvoji, nepažinsi. Savivaizdžio savininkui nemalonu patirti savo nesėkmes. Suklestėjęs
pasitikėjimas savimi praranda kūrybinį pagrindą –
savikritiką. Tačiau ir šiandien negalėčiau tvirtai pasakyti, kiek ji reikalinga, kad nevestų savigraužos
link. Kaskart pasikartojančios dvejonės – tai amžinas nepasirinkimas, neapsisprendimas. Kūrybai ir
savikūrai būtina aukotis, privalu atmesti materialumo ženkliškąjį ar idėjų įdaiktinimo suvokimą už
kūno ribų. Mintys ir vaizdiniai ateina iš nuojautų
ir vaizduotės, virsta konkrečiais teiginiais ir požiūriais, išreikštais žmonėms suprantamais žodžiais.
Robinzonas negyvenamoje saloje negalėjo daryti
atradimų, o autoriaus valia pakartojo tai, ką turėjo sukaupusi žmonijos patirtis. Moralė ir veiklos
orientyrai – kolektyvinės prigimties dalykai. Mąstymas taip pat – daugiau nei dialogas su vidiniu
Kitu, nes jo jėga vaizduotėje. Valstybių paslaptys
siejasi su saugumo poreikiais, esamos padėties
slėpimu nuo žmonių, tada melas vadinamas priešų dezinformacija ar valdančiųjų ideologinėmis
nuostatomis, žmonių paslaptys kyla iš nemoralių
poelgių ir nusikaltimų. Sąsaja būtų egoistinė motyvacija, tačiau valdžia prisidengtų nauda daugumai
ar išlikimo situacija, žmogus grįstų pagalba artimiesiems, rūpesčiu dėl jų ateities. Galima begalė
pasiaiškinimų, bet ar visi patikės, kad ir „priimtiniausiu“ natūrai ir patirčiai?

Esė

Armas Rudaitis

Abejingumas
Iki vakarykštės dienos nežinojau, apie ką rašyti.
Vakar pavogė mano dviratį. Vėl. Jau antrą. Šįkart iš
uždaros patalpos vidury baltos dienos. Buvau palikęs
jį vos keliolikai minučių. Aplink knibždėjo žmonės,
bet niekas nepastebėjo vagystės. Visiškos beprasmy
bės jausmas, kuris apima įvykus tokiems įvykiams,
priverčia susimąstyti. Susimąstyti apie tokius daly
kus kaip visuotinis Abejingumas. Dar, kaip tyčia,
perskaičiau Vladimiro Bukovskio straipsnį apie
politinį korektiškumą ir nusprendžiau išlieti mintis,
kurių prisikaupė mano galvoje.
„O man tas pat, kas su kuo lovoj tratinasi. Negi
tau tai labai rūpi, ką? Tegul tie gėjai daro ką sau
nori“, – taip apibendrintai skamba dažniausia nuo
monė kalbant apie homoseksualus, apie kuriuos pas
taruoju metu kalbėta nemažai. Maždaug taip: kol
manęs tai neliečia – man tas pat. Tegul aplink vyksta
nors ir karas. Abejingumas yra tapęs tokia absoliučia
norma, kad mes jau tapome abejingi pačiam abejin
gumui. Visuotinė tolerancija (dažniausiai suvokia
ma ne kaip nuomonių įvairovė, o kaip nuomonių
asimiliacija ir jos neturėjimas) ir visiškas politinis (ir
visoks kitoks) korektiškumas mūsų pasaulyje tapo
toks kraštutinis, kad tikra atvira diskusija jau tapo
veik neįmanoma, nes bet koks aštresnis žodis gali
būti palaikytas įžeidimu.
Bet koks kraštutinumas (arba fanatizmas),
mano nuomone, yra savaime blogas reiškinys, nes
jis tampa savotišku kiautu – ribojančiu, varžančiu
ir griaunančiu. Štai, tarkim, moterų jau nebegalima
vadinti moterimis (nes angliškas žodis women yra
kilęs iš žodžio men, kuris reiškia vyrą, todėl moterys
feministės jaučiasi diskriminuojamos), juodaodžių
jau senokai nebegalima vadinti negrais, nors jie pa

Mėtos Rutkauskaitės nuotrauka

tys vieni kitus nuolat šaukia „hey, nyger, cammon
here“, o kai neseniai vykusioje diskusijoje netradi
cinės orientacijos žmones pavadinau gėjais, vienas
vyrukas mane išvadino „homofobu rasistu“ (kad ir
ką ši samplaika reikštų), nors pati homoseksualams
atstovaujanti organizacija Lietuvoje yra pasivadinu
si Gėjų lyga. Čia toji, kuri surengė neseniai vykusias
eitynes Vilniuje.
Šios eitynės buvo puikus visiškų kraštutinumų
susidūrimo pavyzdys. Vienoje pusėje žygiavo sek
sualiai kraštutinė savus interesus (pabrėžiu – savus
interesus, o ne visų žmonių teises, kaip jie patys
teigia) iš esmės pagrįstai ginanti, vaivorykštės spal
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vomis pasidabinusi žmonių grupė. O kitoje (tvoros)
pusėje šūkavo save „dorovės sergėtojais“ vadinantys
gražuliai ir uokos, kuriems patiems aiškiai trūksta
paprasčiausio padorumo. Kita vertus, puikiausiai
suprantu ir vieną, ir kitą pusę. Tokia jau demokrati
jos, susipynusios su žmogiškumu, prigimtis. Visi turi
savo nuomonę ir visi turi teisę ją išsakyti. Teisę... Tie
są pasakius, visa ši beprotiška košeliena ir prasidėjo
nuo žmogaus teisių gynimo.
Natūraliai kyla esminis klausimas: kas svarbiau –
žmogaus teisės ar tradicijos, vertybės? Tradicija – tai
kažkas, kas susiformavo per šimtmečius, buvo per
duota iš lūpų į lūpas ir atkeliavo iki mūsų laikų. Ir
net jei kokia nors tradicija (ar vertybė) yra visiškai
klaidinga, ji verta pagarbos vien dėl to, kad ji yra tra
dicija. Be abejo, čia irgi nereikia prieiti prie kraštuti
numų. Visada būtinas sąmoningumas ir kritiškas po
žiūris. Ir saikas. Bene svarbiausias dalykas yra būtent
saikas. Visose gyvenimo srityse. Valgant, mylint(is),
mąstant, kuriant, miegant ir reiškiant savo mintis.
Sąmoningas saikas turi įveikti kraštutinį fanatizmą.
Bet net ir saikingi mes turime būti su saiku.
Žmogaus teisės – irgi svarbu. Tačiau šioje srity
je jau seniai pasiektas kraštutinumas. Ypač JAV, kur
pagal (ne)rašytas taisykles darbdavys privalo priimti
į darbą tiek juodaodžių, kad jie sudarytų 50 procen
tų visų darbuotojų (taip pat ir dėl moterų), nes ki
taip, ypač juodaodžiai, paduos darbdavį į teismą ir
būtinai laimės. Įsivaizduokim situaciją: į darbo vietą
pretenduoja baltaodis ir juodaodis. Baltojo kvalifi
kacija daug aukštesnė. Kas bus priimtas į darbą? Be
abejo, juodaodis. Dėl jau minėtos priežasties. Tačiau
juodaodžius galima suprasti. Prieš šimtmečius jie
buvo laikomi vergais ir visaip engiami. Jie išsikovojo
lygias teises ir galimybes. O dabar „kovoja“ dėl lygių
rezultatų. Panašiai ir moterys. Lygias galimybes jos
turi jau senokai, o dabar tiesiog siekiama visiškai
asimiliuoti tokius žavius šimtmečius gyvavusius ly
čių skirtumus. Šiuo atveju homoseksualai tampa dar
viena kraštutine jėga, kovojančia ne už pripažinimą
(kurį jie turi), ne už lygias galimybes (kurias jie turi),
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o už nediskriminaciją (kurios jie dar galutinai netu
ri dėl savo skirtumų). Kaip jau minėjau, gėjai – tai
mažuma, savais būdais kovojanti už grynai savus in
teresus. Ir nieko daugiau. O apskritai visa diskusija
apie homoseksualus – tai diskusija apie „antrą galą“
(kaip galima suprasti iš citatos šio teksto pradžioje),
todėl pats šios temos afišavimas man dažnai atrodo
absurdiškas. Šiuo atveju jis naudingas tik kaip savo
tiškas būdas atitraukti žmonių dėmesį nuo kur kas
rimtesnių problemų.
Žmogaus teisių gynimas Vakaruose jau virto sa
votiška cenzūra, kontroliuojančia, ką galima sakyti
ir daryti, ir ko ne. Demokratija, kaip koks drako
nas, valgo save pačią. Mažumų teisių gynimas tapo
kraštutinumu, vadinamu „pažanga“. Anglijoje jau
nebegalima viešai švęsti Kalėdų, nes tai gali įžeisti
musulmonus (veikiausiai girdėjote ir tą absurdišką
istoriją apie karikatūrą, kurioje pavaizduotas Ala
chas...), o tik pabandyk pajuokauti apie negrus, gėjus
arba moteris – tuoj pat sulauksi neigiamos reakcijos
ir baudos. (Kol kas dar bent į kalėjimą nesodina, bet
veikiausiai sulauksime ir to.) Todėl geriausia yra pa
tylėti. Kitaip tariant – būti abejingam. Tokiose vals
tybėse kaip JAV ar Anglija tai nėra sudėtinga. Žmo
nių tiek daug, kad jie jau seniai nebepastebi vienas
kito. Lietuva, palyginti su minėtomis šalimis, – ti
kras užkampis. Maža provincija, kurioje žmonės dar
kartais pastebi vieni kitus. Juo labiau kad turime
dar visai nesenos patirties, kai ištisą penkiasdešim
tmetį gyvenome valstybėje, pagrįstoje propaganda
ir melu.
Neturiu nieko prieš įvairias mažumas. Kritikuo
ju ne jas, o situaciją, kurioje murdosi visas mūsų pa
saulis.
Rašydamas rėmiausi:
Vladimir Bukovskij. Politinis korektiškumas – blogiau už leninizmą? http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-05-14-vladimirbukovskij-politinis-korektiskumas-blogiau-uz-leninizma/44802
Mantas Adomėnas: Briuseliui reikia tikrų žinių apie mažumų
laisves http://myep.delfi.lt/news/madomenas-briuseliui-reikiatikru-ziniu-apie-mazumu-laisves.d?id=31663791
Mintimis pasidalinti gali: http://www.facebook.com/group.ph
p?gid=121131284587806&v=info&ref=ts

Miglė Beinortaitė. Žvilgt. Diplominis darbas, 2010. Vadovas Vytautas Dubauskas.
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