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Kostas Poškus

Apie Žalgirio mūšį
Reikia pastebėti, kad lietuviškas vardas yra
verstas jau daug vėlesniais laikais iš vokiškojo
Griunvaldo. Anoniminiame laiške ordino magis
trui vadinamas tiktai „didžiuoju mūšiu“. Vėliau
dar vadinamas pagal kito kaimo pavadinimą Ta
nenbergu, o Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
jau daug vėlesnėje slaviškoje Bychovco kronikoje
vadinamas dar kitos vietovės, Dubrovno, vardu.
Visą šimtmetį ar ilgiau, be abejonės, egzistavo ir
žodinė tradicija, kuri kiekvieno pasakotojo, kiek
vienos tautos atstovo lūpose krypo savųjų link.
Kautynių eiga neblogai žinoma, bet jos interpreta
cijų buvo ir yra daug daugiau negu mūšio pavadi
nimų. Viename angliškame tekste pasakyta mintis,
kad retas tokio pobūdžio įvykis nuo pat pradžių iki
šių dienų taip politizuojamas ir guldomas į ideolo
ginę Prokrusto lovą kaip šis. Kiekvienas žinomas
faktas interpretuojamas savaip, kiekvena frazė turi
savo veidrodinį atspindį visai priešingai nušviečiant
įvykius. Šiose savęs šlovinimo varžytuvėse lietuviai,
neturėdami rašto, labiausiai nuskriaudė patys save,
nes nesugebėjo išvardinti nei savo pulkų, nei karo
vadų, nei nuopelnų ar nesėkmių. Mūsų protėviai
liko beforme, nežinoma mase. Manau, išsamiausiai
ir arčiausiai tiesos vis dėlto yra lenkų kronikininko
Jano Długoszo tekste, parašytame praėjus beveik
septyniasdešimčiai metų. Įsivaizduokime, kad ban
dytume aprašyti, pavyzdžiui, Antrojo pasaulinio
karo kautynes Kurše, kur labai daug mūsų tautie
čių suguldė galvas kariniu požiūriu visiškai bepras
miškoje mėsmalėje, o mes turėtume tik minimumą
rašytinių šaltinių, negalėtume naudotis internetu ir
pan. Skaitytume tik negausias propagandines ru

siškas ir vokiškas žinias (Kuršo kautynės rusams
tikrai niekados nebuvo prestižinės, nes ten jų nely
dėjo sėkmė), klausytume nedaugelio iki šių dienų
išgyvenusių dalyvių atsiminimus.
Skaityti Janą Długoszą lietuviui nėra malonu,
nes jis mūsų tėvynainiams, išskyrus Vytautą, sim
patijų nejautė. Viena aišku, kad mūšyje lenkų žuvo
nedaug, o Vytautas į Lietuvą parsivedė tik pusę
savo kariuomenės.

Kostas Poškus. Kentaurai. Iš ciklo Žalgirio mūšis, 2010
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Kostas Poškus. Su juodu varnu, 2010

Pabandysiu paaiškinti, kodėl aš, ne profesiona
lus istorikas, imuosi šios temos.
Visų pirma esu savo šaknų ieškantis lietuvis,
suprantantis, jog be praeities pažinimo, tiksliau,
bandymo ją suprasti, negalima pažinti dabarties,
prognozuoti ateities. Kadangi liepos 15ąją su sū
numi ruošėme parodą Žalgirio mūšio tema, todėl
nemažai laiko paskyriau susipažinti su istoriografija.
Pačią parodos temą pasirinkome vedami smalsumo
ir be jokio išskaičiavimo. Įvykis lietuviams svarbus
visų pirma buvo tuo, kad leido išlikti tautai, kad ją
išgelbėjo nuo prūsų likimo. Suartėjimas su Lenkija
leido nors iš dalies integruotis į tuometinę Europą,
o ateityje ne vieną šimtmetį gelbėjo nuo Maskvos
rusifikacijos. Tautos elito, bajorijos sulenkėjimas
buvo mažesnė kaina negu visos tautos išnykimas.
Dar daug šiuolaikinės visuomenės veikia tarpuka
rio istoriografija ir jos apologetas istorikas Adolfas
Šapoka, besiremiantis XIX amžiaus romantikų (Si
mono Daukanto ir kitų) idėjomis. Tautos išskirti
numo pabrėžimas, idealizavimas XIX šimtmetyje
buvo vaistas nuo nutautėjimo, ginklas prieš totalią
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rusifikaciją, leidžiantis išlaikyti sutriuškintos tauti
nės savimonės likučius. Vėliau lazda atsisuko kitu
galu, nes, pabrėžiant tautiškumą, buvo atsisakyta
daugelio įžymių kultūros veikėjų, kalbėjusių ir ra
šiusių kitomis kalbomis, arba besąlygiškai, be jokių
rimtų priežasčių, jie buvo tempiami ant lietuviško
kurpalio.
Antra ir svarbiausia priežastis – dailininkui pri
valu piešti.
Praeities mitologizacijos atgarsiai jaučiami iki
šių dienų. Pernai, minint Lietuvos tūkstantmetį,
šventojo Brunono žudiko vardu net pavadinta vie
na sostinės gatvė. Ankstyvas krašto krikštas būtų
buvusi prielaida, neleidusi įsitvirtinti teutonų or
dinui. Prielaida įsilieti į europinę erdvę, o vėliau
galimybė pereiti prie gimtosios kalbos raštijos su
kūrimo – taigi, prie savosios tapatybės suformavi
mo. Pagonybės su vaidilutėmis ir krivių krivaičiais
aukštinimas ir renovacija atrodo tiesiog juokingi
ir išlaužti iš piršto. Daugelis to meto kunigaikščių
su pavaldiniais linko prie stačiatikybės, prarasdami
lietuviškąjį mentalitetą, negrįžtamai suslavėjo.
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Neaišku, kada susiformavęs tautinio menka
vertiškumo jausmas nuolat prasimuša pačiomis
nelaukčiausiomis išraiškomis iki dabar. Tai ir nuo
latinis kartojimas, kad „esame maža tauta – tik trys
milijonai“, tai ir, pasak rašytojo Juozo Baltušio:
„lietuvė ištekėtų ir už telegrafo stulpo, jeigu anas
pasisakytų esąs užsienietis.“ Tai ir pusmetį svetur
gyvenusios damos pabrėžtinai angliška kalbos ar
tikuliacija ar litų vadinimas pinigėliais. Apskritai
pritarčiau Sigito Parulskio pasakytai minčiai, kad
malonybiniai žodžiai rodo ne lyrišką charakterį, o
užslėptą pyktį ar polinkį padlaižiauti.
Neįmanoma šių dienų žmogui iki galo suprasti
prieš šešis šimtus metų gyvenusiųjų pasaulėžiūros
ir gyvenimo būdo. Mes primetame jiems savo po
žiūrius ir savybes, kurių jie tikrai negalėjo turėti. To
meto valdovai į savo valstybes žiūrėjo kaip į nuosa
vus daržus, o į pavaldinius – kaip į dvikojį inven
torių. Nesant bendros religijos, raštijos, pastarieji
turėjo gyventi nuogirdų ir prietarų pasaulyje. To
meto diduomenės atstovai jaunikių ir nuotakų
ieškojo įvairiausiose šalyse: reikėjo išlaikyti kraujo
kilnumą kartu plečiant savo valdas ar bent suran
dant sąjungininkų. Tad natūralu, kad Lenkijos ka
raliumi tapo lietuvis su slaviško kraujo priemaiša
Jogaila, vedęs Jadvygą, turinčią prancūziško Valua
kraujo. Jos tėvas buvo Bosnijos karalius, o moti
na – iš vengrų karališkosios šeimos.
Sovietinėje istoriografijoje Žalgirio mūšis buvo
interpretuojamas kaip tautų draugystės simbolis,
nes sąjungininkų kariuomenę papildė čekai, mol
davai, totoriai, o kautynių eigą nulėmė, žinoma,
Smolensko pulkai. Pamirštama, kad tais laikais
buvo įprasta pasitelkti apmokamus samdinius.
Kryžiuočių pusėje kovojo ne tik sąjungininkai iš
Vakarų Europos, bet ir Pamario lenkų kunigaikš
čiai, samdyti čekai, šveicarai, taip pat apkrikštyti
prūsai.
Kartoju, kad nesu istorikas, bet mūsiškėje isto
riografijoje, kaip ir daugelyje kitos veiklos sričių,
pasigendu platesnio požiūrio į pasaulį. Garsus

rusų istorikas Gumiliovas mėgdavo pabrėžti, kad
egzistuoja trys žvilgsniai: iš erelio skrydžio aukštu
mų, nuo kurgano viršūnės ir žvilgsnis nuo žolės.
Pastarasis reikalautų kiek įmanoma geriau pažinti
atitinkamo laikotarpio ir vietovės žmonių išorinę
ir vidinę būseną, jų buitinę aplinką. Ir nereikėtų jo
painioti su romantizuotu provincialumu. Kalbant
apie Žalgirio mūšį nereikėtų pamiršti platesnio
istorinio konteksto, to, kad šimtmetis iki šio įvy
kio Europai buvo sunkus ir net tragiškas. Žemy
nas patyrė nepaprastą badmetį ir, ieškodami naujų
erdvių ir išgyvenimo šaltinių, germanai patraukė į
rytus. Negana to, pasirodė Juodasis Princas. Šitaip
Viduramžių žmonės vadino Europos miestus ir kai
mus nusiaubusias maro epidemijas. Kronikininkai
mini, kad kai kuriose vietovėse tuomet išmirė net
devyniasdešimt nuošimčių gyventojų. Gerokai at
šalo klimatas – prasidėjo mažasis apledėjimas. Ap
tariamuoju laikotarpiu Katalikų Bažnyčią drebino
politinės kovos, tarp anglų ir prancūzų vyko Šim
tametis karas ir daugybė kitų didesnių ar mažesnių
konﬂiktų. Žalgiris keliems šimtmečiams sustabdė
germaniškąją invaziją į baltų ir slavų žemes.
Nepaisant daugelio mums nesuvokiamų da
lykų, viena aišku, kad bendražmoniški jausmai –
baimė, meilė, prisirišimas, išdavystė – išliko žmo

Vidas Poškus. Galvos, 2010
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nių gyvenime nepakitę iki šių dienų. Labiausiai tų
laikų dvasią pajusti padėjo Vygando Marburgiečio
Naujoji Prūsijos kronika ir, kad ir kaip būtų keis
ta, tos epochos prancūzo Philippe’o de Comines
Memuarai. Pralinksmindavo, kad ir Jano Długoszo
teksto „razinos“ apie nukirstą vėliavininko ranką,
toliau nešančią vėliavą. Arba pasakojimas apie tai,
kad mūšio lauke augo šeši ąžuolai, į kuriuos sulipę
žiopliai stebėjo mūšį.
Žalgirio mūšio tema paveikslų visais laikais
sukurta ne tiek jau mažai. XVI amžiaus paveiksle
matome žūtbūtinėse kautynėse dvi šarvuotų ka
rių mases. Net ir nukauti bebarzdžiai jaunuoliai
pavaizduoti su naiviai geraširdėmis šypsenomis.
Žinomiausias ir daugumai labiausiai žinomas pa
veikslas – Jano Matejko. Akademiškai romantine
dvasia ištapytas, įspūdingas ne tik formatu, ilius
truojantis Długoszo pasakojimą, jis konkretizuoja
vaizduojamos dramos dalyvius. Man, kitos epo

Vidas Poškus. Su insignia lithuanorom, 2010
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chos ir kitos tautinės aplinkos žmogui, sarmatizmo
idėjos svetimos ir nepriimtinos. Kur kas labiau prie
širdies Šarūno Saukos paveikslas, akcentuojantis
vyksmą su beveide žmonių ir metalo mase.
Jų neperspjausiu, o ir siekio tokio neturiu, bet
noriu parodyti savąjį kautynių variantą, kuriuo
neieškau dokumentacijos. Noriu pavaizduoti mū
šio judesį su anoniminių dalyvių neapykantos ir
skausmo, gyvuliškos energijos pliūpsniais. Tai ke
lių paveikslų grupė – bendra kompozicija. Ir čia vėl
iškyla pasirinkimo galimybė, kaip tai pateikti.
Vienas variantas – istorinio kostiumo. Eiti šiuo
keliu – vadinasi, tęsti mistifikacijos idėją. Pavyz
džiui, kalbant apie tuos laikus, kiekvienam lietu
viui savaime suskamba Maironio žodžiai: „Lietu
viai barzdočiai dūmoja...“ Negaliu pasakyti apie
lietuvius barzdočius, bet tuo metu Europoje nebu
vo priimta būti barzdotiems, o ir negausūs lietuvio
kario atvaizdai to nepaliudija. Kryžiuočių riteriai
barzdas augino kaip išskirtinį ženklą (po Žalgirio
mūšio visą šimtmetį tęsėsi negražios kalbos apie
nukautiems riteriams nuplėštas ir su kitais trofėjais
katedrose demonstruotas barzdas. Panašiai kaip in
dėnų skalpus).
Kitas galimas vaizdavimo išraiškos variantas –
stilizuojant gotikine ar bizantine maniera. Precen
dentų tam yra, palyginti tai nesunkus kelias, bet
šiek tiek primenantis lėlių teatrą.
Kiekviena epocha, o ir kiekvienas kuriantis
žmogus ieško ne tiktai naujų prasmių, bet ir naujų
išraiškos priemonių. Kai kurios jų nepasiteisina,
kitos įsitvirtina vėliau, bet vertos jau vien dėl to,
kad griauna stereotipus. Šiuo požiūriu įdomu dirb
ti su sūnumi, kuris savaime priklauso kitai kartai.
Ir, nepaisant galutinio rezultato, pats procesas su
teikia daug pasitenkinimo.
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Algirdas Patackas

Apie galindus, baltų gentį,
ir jų kelionę į vakarus, pasaulio pakraštį...
Lietuviškoje savimonėje, gyvenančioje palygin
ti laisvos ir viešos humanitarinės minties sąlygo
mis, jau kurį laiką vis intensyviau reiškiasi noras
ir poreikis mitologinio proveržio, naujo etnosą
orientuojančio vektoriaus, suburiančio ir brandi
nančio provaizdžio (kuris, tiesą sakant, niekada
nebuvo mūsų tautoje užgesęs). Tokio, kuris žmo
nių, liaudies amorfinę masę paverčia apčiuopiama,
nauja kokybe, nauju dariniu, vertu tautos vardo.
Nepatenkinus jo, šis poreikis išsigimsta, virsta arba
akademinėmis nuobodybėmis, arba marginaliniais
kliedesiais, o tai reiškia – veltui eikvojama gyvybi
ne energija. Pasionarusis tautos sluoksnis metasi į
primityvias raiškas – pradedant nuo kontrabandos
ir baigiant migracija. Nepadeda ir siūlomi banalūs
receptai, tokie kaip užsakomi įvaizdžiai ar aukštos
technologijos, silicio slėniai ir kiti kompiuterinės
civilizacijos blizgučiai, nes jie neužkabina esmės,
giliųjų savimonės sluoksnių, ir veda į klystkelį – į
išorę, iš savęsp. Kaip sugrįžti į savo vidinį kosmą,
iš kurio mus išsviedė istorija, kol kas atsakymo ne
davė niekas, nors bandymų būta – iš jų sėkmin
giausio gal būta Daukanto, vėliau Vydūno, Macei
nos... Bet istorija, mūsų žiaurioji pamotė, neleido
šito įbūtinti, įgyvendinti iki galo, iki tos dermės,
kuri užtikrintų stabilią, brandžią ir vaisingą tautos
būtį, leidžiančią išpildyti Dievo jai duotą priesa
ką – idėją. Gal dabar, taip brangiai sumokėjus už
laisvę, kuri iš esmės yra laisvė laisvai mąstyti, atėjo
laikas lemiamai pastangai, lemtingam proveržiui?
Ir vėl pradėti reikia iš pat pradžių pradžios (tai ir
bandyta šiuo rašiniu), pradėti tuoj pat, nelaukiant,
nes pamotė istorija vėl ir vėl gena mūsų link juodus
debesis.

Didžioji Europos sengirė – nuo Elbės vaka
ruose iki Volgos ir Okos santakos rytuose – lėmė,
kad joje gimęs ir susiformavęs etnosas – aisčiai,
aisti(j)ai – buvo vienas sėsliausių. Apskritai „pa
grindo etnosai“, užgimę pastoviuose ir vientisuose
kraštovaizdžiuose, tokiuose kaip giria, kalnai, yra
sėslūs – kelionėms pakyla tik antriniai etniniai da
riniai, sakytume, sūnūs ar dukros, visai kaip šeimo
je... Didžiosios girios (jos likutis yra Belovežo sengi
rė) gentys pasižymėjo ypatingu sėslumu, glūdėjimu,
pasak Vaižganto. Tautų kraustymosi bangos ritosi
per senąjį žemyną viena po kitos, o čia, glūdumoje,
tvyrojo prietema ir romà, kaip miglotas amžinybės
ar neseniai prarasto rojaus prisiminimas.
Tačiau laikas ir jo įsuktas istorijos smagratis
darė savo. Baltų gentys buvo įtrauktos į istorijos sū
kurius. Vieni pirmųjų šitai patyrė galindai, galinė,
pakraštinė aistijų gentis, gyvenusi Didžiosios girios
pakraštyje, kur žvilgsniui atsiveria horizontai.

GALINDIJA
Galindų vardu paprastai įvardijami tik vadi
namieji vakarų galindai (viena iš devynių prūsų
kilčių). Jie gyveno Galindoje, tarp Geldapės ir
Nauros (Narevo, Vyslos intako) upių. 178 m. e. m.
apie juos rašė graikų geografas Klaudijus Ptolema
jas (archeologai to laikotarpio galindus tapatina su
vadinamąja Bogačevo kultūra). Pietuose galindai
(prūsiškai galindis, lotyniškai galindae) ribojosi su
mazovais, rytuose su jotvingiais (su kuriais juos
siejo itin glaudūs ryšiai), šiaurėje su bartais, vaka
ruose su pagudėnais, pietvakariuose su sasnais (sės
nomis?). Jų klestėjimo laikas – pirmieji amžiai po
5
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Kristaus. Galindijos centras buvo netoli Alnaštyno
(Allenstein – vok., Olsztyn – lenk.), Prūsų (dabar
Mozūrų) ežeryne. Tuo metu galindai buvo labiau
siai klestinti baltų gentis – turėjo išvystytą žemdir
bystę ir amatus, prekiavo ne tik su kaimyninėmis
gentimis, bet ir su Padnieprės, Padunojės, Pareinės
kraštais, netgi su tolimuoju Krymu. Tuo laiku ga
lindais greičiausiai vadinta platesnė nei kiltis etni
nė bendrija, pavyzdžiui, visi lingvistiniai senprū
sių protėviai. Mirusius jie degindavo ir laidodavo
urnose, vyrus laidodavo su žirgais. Antroje VII a.
pusėje (įsidėmėkime šią datą) galindų kultūra ėmė
nykti. VII–XII a. – lėto galindų silpnėjimo laiko
tarpis. Manoma, kad XII a. dalis galindų žuvo ko
vose su Mazovijos kunigaikščiais arba buvo išvesti
į nelaisvę, kiti Kryžiuočių ordino buvo išvaryti į
Sembą, dar kiti išsikėlė į jotvingių ir nadruvių že
mes. Vokiečių istorikas Petras Dusburgietis teigė,
kad antroje XII a. pusėje Galinda virto dykra, pir
mykšte giria. XIV–XVII a. Galinda buvo koloni
zuota vokiečių ir lenkų.

Baltų gentys XII a.
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Rytų galindai gyveno Protvos upės baseine, į
vakarus nuo Maskvos (dabartinės Možaisko apy
linkės). Jie yra minimi Ipatijaus metraštyje (1057 ir
1147 m.) kaip голядь. Archeologai jiems priskiria
vadinamąją Moščino kultūrą (V–VIII a.). Vėliau
juos asimiliavo slavai. Rusų lingvisto V. Toporovo
teigimu, XI a. situacija buvo tokia, kad Maskvos
gyvenvietėje jau buvo kalbama slaviškai, bet apy
linkėse – dar galindiškai, o iki litovščinos, Didžiojo
Lietuvos kunigaikščio Algirdo antpuolių, tai yra
baltiškosios rekonkistos pradžios, buvo tik šimtas
metų...
Žymiausias antrosios XX a. pusės baltistas ir
slavistas Vladimiras Toporovas rašo: „Galindai –
vienintelė iš dabar žinomų senovės baltų genčių,
kuri dalyvavo „didžiajame tautų kraustymesi“,
pradėjusi migruoti iš protėvynės dar keletą am
žių anksčiau. <...> Dėl migracijos galindų pėd
sakų (visų pirma jų vardo atspindžių) aptinkama
didžiulėje Europos erdvėje. <...> ...istorija skyrė
galindams ypatingą vietą tarp kitų baltų genčių,

Istorijos atspindžiai
pasižyminčią kraštutinumais (pats pavadinimas
Gal-ind atitinka, matyt, balt. gal-as „kraštas“1), ir
šitie kraštutinumai išryškėja pirmiausia būtent per
šios genties laiko/erdvės charakteristikas (galin
dai kartu su sudinais yra paminėti Ptolemajaus –
Γαλίνδαι καί Σουδινοί III, 5 – jau II a. po Kr.); jie
gyveno piečiausiame baltų arealo pakraštyje ir dėl
migracijos atsirado kraštutiniuose – pietvakarinia
me ir šiaurės rytų – Europos pakraščiuose. <...>
„Naujas“ galindų atradimas septintą ir ypač aštun
tą XX amžiaus dešimtmetį leidžia įtikinamai teigti,
kad per galindus mokslas apie baltų senybes rado
tą jungiančią grandį (reikia tikėtis, ne vienintelę),
kuri leidžia apčiuopti daugiau ar mažiau patikimą
dviejų istorinių laikotarpių ryšį – to, kuris gali būti
atkurtas ir suprastas vien per vienų ar kitų jo ele
mentų rekonstrukciją, ir to ankstyvosios istorijos
laikotarpio, apie kurį galima spręsti jau iš istorinio
pobūdžio dokumentų.“2
Kodėl iškeliavo galindai?

„Gotiškasis“ variantas
Istorikai ir kalbininkai siūlo tokią priežastį:
„...tikslingiausia atrodo prielaida, kad pusiausvyros
Pavyslyje sutrikdymo kaltininkais dviejų tūkstant
mečių paribyje (iki Kr. ir po Kr.) buvo gotai, per
sikėlę čionai tuo metu.“3 Teigiama, kad galindai,
pagauti migracinio impulso, tapo gotų (galbūt ir
vandalų bei burgundų) palydovais ir iš dalies są
jungininkais, kol jų pėdsakai neišniro toli vakaruo
se – Galijoje ir ypač Ispanijos šiaurės vakaruose,
kur susikūrė vestgotų, prasiskverbusių į Pirėnų pu
siasalį 415 m. po Kr., karalystė.
Vladimiro Toporovo straipsnyje pateikta gan
sudėtinga, paini galindų migracijos schema. Tik
riausiai painiava atsiranda nesusitarus dėl pamati
nių dalykų. Esmė yra štai kur – kaip aiškinsimės šį
etnonimą? Jei laikysime, kad rytiniai, pamaskvės
galindai (Ipatijaus metraščio голядь) yra migran
tai, ne autochtonai, vietiniai, tada schema tampa
itin sudėtinga ir todėl jos patikimumas mąžta:

„Migracija vyko dviem skirtingomis kryptimis: į
pietryčius ir vėliau į šiaurės rytus vienu atveju ir
į pietus (ar pietvakarius), po to į vakarus ir pa
galiau į pietvakarius kitu atveju.“ Tai pripažįsta ir
pats Toporovas: „Griežtai kalbant, mes neturime
patikimų duomenų apie dvi galindų migracijas.“
Atrodo, užduotį galima dar labiau supaprastinti.
Tam reikia atlikti nedidelę sąvokinę revoliuciją –
pripažinti, kad galindais, „galiniais“, buvo vadina
mos pakraštinės baltų gentys, kad ir kur jos gyven
tų – rytuose, pietuose ar vakaruose. Tada viskas
stoja į savo vietas – rytiniai baltai nėra atkilėliai,
jie ten gyveno nuo amžių, o migravo tik vakariniai
galindai. Juo labiau kad pats Toporovas sutinka
su galindų kildinimu iš galas – vieno jo straips
nių paantraštė Etnoniminis pagrindas Galind- kaip
baltų periferijos ženklas. Pavyzdžiui, lenkų istorikai
kresais, pakraštinėmis teritorijomis, juk vadina ir
Livoniją (Inflanty), ir Sileziją, ir Podolę. Beje, To
porovo straipsnyje beveik nerašoma apie dar vieną
Galindiją, kurią galima pavadinti pietine – šalia
rytinės ir vakarinės. Tai – Galicija (ukr. Галичина,
lenk. Galicja), itin sudėtingos istorijos kraštas,
nuolat padalintas kelioms valstybėms (taip pat
ir LDK), visaip vadintas – Haličo–Voluinės ku
nigaikštyste, netgi Galisijos ir Lodomerijos kara
lyste. Neabejotina tik viena – kad čia gyvenusio
etnoso substratas iš esmės yra baltiškas, tai yra
galindiškas. Apie tai užsimena ir Toporovas, kal
bėdamas apie „galindiškojo elemento buvimą toli
į pietus nuo istorinės Galindijos... t. y. lenkų–čekų
pasienio ruože (pirmą kartą nurodyta Kozyrows
kio), šiaurinėse Karpatų ir Sudetų priekalnėse“.
Pagaliau juk mūsų kaime paskutinėje troboje gy
venantis dažnai vadinamas galiniu...
1

2

3

Čia remiamasi J. Nalepos stidija Próba nowej etymologii
nazwy G a l i n d i a czy G o l ę d ź (žr. Acta Baltico-Slavica,
1976, t. 9).
В. Н. Топоров. Галинды в западной Европе // Балто–
славянский сборник. – Москва, 1975, c. 129.
Ten pat, p. 131.

Plačiau skaitykite Naujoji Romuva, 2010, Nr. 2.
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Esė

Aivaras Veiknys

Poetas XXI amžiaus spąstuose
Siaubingas pavadinimas, kai pagalvoju. Litera
tūriškai vertinant net nihilistinis. Tačiau ar mažai
nihilizmo šiandieninėje visuomenėje, kurios dalis
esu ir aš? Ne, ne – tai jokiu būdu nėra mano pa
siteisinimas, priešingai, suprasdamas pavadinimo
beviltiškumą net padėkosiu, jeigu redaktorius ims
ir pakeis jį kokiu nors labiau intriguojančiu, kad
skaitytojas užkibtų ir perskaitytų rašliavą poeto,
ant kurio pavardės dažnai mėgstama užklijuoti eti
ketes: jaunas, perspektyvus, talentingas. Poeto, pa
žadėjusio ką nors parašyti iki pirmadienio ryto bei
visaip kaip atidėliojusio šitą darbą visą savaitgalį.
Ir tik dabar, jau gerokai po vidurnakčio iš sekma

Kęstučio Svėrio nuotrauka
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dienio į pirmadienį, o tiksliau, be kelių minučių
antrą valandą nakties, sėdinčio štai virtuvėje ir
bandančio sutvardyti savo susierzinimą. Nes, kaip
ir priklauso jaunam perspektyviam poetui, dabar
mieliau rašyčiau kokį Petrarkos stiliaus sonetą, o ne
esė. Bent jau negraužtų sąžinė, kad mano naktinis
darbas perniek. Bet pažadas yra pažadas. Ir spąstai,
į kuriuos eilinį kartą įkliuvau, vis labiau spaudžia
kvailą vėjo pilną galvą.
Štai tokia neįdomi įžanga. Pradžia. Būtų ji gera,
tuomet sakyčiau, kad pusė darbo jau padaryta, tačiau
ne – nei pusė, nei pusė tiek. Guostis galiu nebent
tuo, kad dar visai neseniai su kolega ir bičiuliu Rim

Esė
vydu Stankevičiumi išlipdavau Savivaldybės stotelėje
ir žvitria kareivio eisena žingsniuodavau redakcijos
link, kur laukdavo menkavertis žurnalistinis darbas.
Aišku, tuos vienadienius straipsnius ir interviu lygi
nu su tegul ir pusėtina poezija, bet vis vien poezija.
Su kuo gi dar lyginti man – poetui iš prigimties.
Kalbant apie prigimtį, tai vieno tokio maršruto
metu išgirdau save svarstant, kad galbūt kiekvie
nas žmogus, kuriam yra lemta gimti šioje žemėje,
atsineša ir vienintelę – svarbiausią – misiją, kurią
žūtbūt turi įgyvendinti. Kita vertus, jeigu šį misija
mums besąlygiškai padiktuota nežinomos aukš
tesnės jėgos, tai ta jėga taip pat dovanojo ir laisvą
valią rinktis. Tarkime, gimimo proga. Arba netar
kime. Arba nenuklyskime nuo maršruto, kuriuo
žingsniuodamas toliau svarstau, kad visos proble
mos ir vidiniai nepasitenkinimai kyla tuomet, kai
nukrypstama nuo savo misijos ir pradedama gy
venti antraeiliais dalykais. Pavyzdžiui, rašoma esė,
einama į redakciją, gaminamas betonas statybų
aikštelėje ar skinami apelsinai saulėtoje Ispanijoje.
Žodžiu, daroma viskas, išskyrus tai, ką pagal savo
prigimtį ir pašaukimą privalu būtų daryti. Poetui –
rašyti eilėraščius.
Filosofiškai mintis lyg ir teisinga, tačiau tuomet
kyla racionalus klausimas, ar poetas, esant tokiai
valstybės įstatyminei bazei, kuri apskritai meninin
ką palieka už visuomeninio gyvenimo borto, atim
dama iš jo net ir minimalias socialines garantijas,
gali sau leisti atlikti jam paskirtą misiją – rašyti po
eziją. Negali, nes už ją gaunami honorarai niekin
gai maži, nes premijos vienkartinės ir simbolinės,
o laurų vainikai greitai nuvysta. O duonos vis vien
reikia. Ir dar norisi ant tos duonos užsitepti sviesto.
Ir dešros norisi. Ir griežinėlio agurko ar pomidoro,
vasarą siūlomų ne tik prekybos centrų, bet ir kokios
bobutės Kalvarijų turguje. Žinoma, už pinigus.
Galbūt todėl, kad amžinas jų neturėjimas pasidarė
nebepakenčiamas. Prieš kelerius metus, nieko gud
resnio nesugalvojęs, įsidarbinau vienoje statybų fir
moje, trečios kategorijos katilų apmūrintoju. Štai
nuveža į sandėlį, paduoda aprangą, šalmą, plaktu

ką, kelnę (lietuviškai – mentę), ir eik, vaikeli, kati
lų mūryt. O nemoki, štai tau orinis pniaumatinis
kūjis, jaunas esi, stiprus – skaldyk sudegusį katilų
betoną, uostyk asbesto dulkes etc. Čia mokslo daug
nereikia. Ir taip nuo ankstaus ryto keturiasdešimt
valandų per savaitę ardavau kaip juodas gyvulys, ir
baltų anei kitokių eilių beveik nerašiau, ir sąžinė
dėl to kartais negyvai užgrauždavo. Bet juk reikia
kaip nors gyventi...
Tiesa, savo statybininko karjeros pradžioje dar
bandžiau nesiskirti su literatūra, su poezija, kurios
atsinešdavau ir į darbą. Atsimenu, sugulam visa
brigada per pertrauką rūbinėj ant žemės, pasiki
šam šalmus po galvomis, kas sumuštinį, kas vištos
šlaunelę išsitraukia, o aš, atseit jaunasis poetas, in
teligentas, šviesuolis, tik pyst iš kuprinės Danutės
Paulauskaitės knygelę... Išjuokė, durnium išvadino.
Niekada daugiau neišsitraukiau nei Danutės, nei
Aido, nei Sigito, užtat taukuotų Vakaro žinių ho
roskopą vis paskaitydavau. Dažniausiai vakarykš
tį. Kad palyginčiau, ar tiesą parašė. Ir tik gerokai
vėliau, rodos, po kokio pusmečio, išmokau kurti
dirbdamas: kas tu? paklausė / šachtos lemputė –
vietoj / kirtiklio rožė. Toks štai vienas iš nedaugelio
katilų apmūrintojo haiku, kuris iš dalies padėjo pa
daryti stulbinančią karjerą ir tapti vieno didžiausių
respublikinių laikraščių žurnalistu. Apsidžiaugiau,
juk ir pinigai didesni, ir arčiau rašto, poezijos, taip
sakant. Tačiau kur tau – automobiliai ir pusnuogės
merginos išgręždavo kaip sulčiaspaudė. Vienintelis
džiaugsmas – interviu su sielos broliais ir seserimis
(ar ne pernelyg banaliai pasakiau?): rašytojais, po
etais, žiūrėk, tai L. S. Černiauskaitę pakalbinu, tai
G. Bleizgį... Beje, Gintaras, kuris turi ne tik savo
poeziją, bet ir verslą, į klausimą: „Ar verslas ne
trukdo rašyti?“, atsakė, kad būnant darbe jam esą
dažnai kyla poetinių minčių, regis, grįš ir rašys. O
grįžta – ir nėra nei fizinių, nei moralinių jėgų šiai
prigimtinei misijai vykdyti. „Vis dėlto nežinau,
kaip būtų, jeigu nedirbčiau, ar parašyčiau daugiau
eilėraščių negu parašau dabar“, – tuomet abejojo
jis.
9

Esė

Ievos Gudmonaitės nuotrauka

Matydamas, kaip jis abejoja, irgi suabejojau.
Tokia nesumeluota buvo ta abejonė. O dabar jau
žinau, kad daugiau neparašytum. Vargu ar poetui,
kuris dar yra ir vyras, tėvas, tai įmanoma. Mūzos
reikalauja koncentracijos, žmona nekenčia mūzų ir
be jokių išlygų reikalauja rūpintis vaikais, pagaliau
ja pačia: skalbti, plauti indus ir indelius, gaminti
pietus, vakarienę... Poetui šie dalykai yra antraei
liai, net, pasakyčiau, naikinantys patį poetą, tačiau,
kaip vyrui, – tiesiog būtini. Pabandyk į juos spjau
ti – tuoj konﬂiktas, o konﬂiktuoti aš, pavyzdžiui,
mėgstu tik virtualiai. Tad ir stengiuos namie kaip
įmanydamas, patyliukais svajodamas apie tamsųjį
paros metą, idant galėčiau užsiimti tuo, kas arčiau
siai širdies. Jeigu, žinoma, nereikia rašyti esė kaip
ši. Štai, pavyzdžiui, vakar naktį parašiau eilėraštį,
kurį norėčiau pacituoti, beveik visą:
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žiūrėk, tai juokiasi, tai kenčia
labiau nei dera pradžioje
dvimpirmo amžiaus, susapnuoto,
todėl netikro a., deja,
jo tikrumu suabejoti
nėra dingsties, nebent ant raišo,
ant Rosinanto, kur nugaišo,
tamsoj suklibinkščiuos kažkas,
o kas? – apšvies tuoj internetas,
kad vyras mylimas; poetas,
nesugyvenamas daugmaž.
Sakyčiau, gera pabaiga. Kaip jaunam ir labai
netalentingam eseistui net per gera. Telieka užfik
suoti laiką – trys valandos, penkiasdešimt septy
nios minutės.

Poezija

Maksim Ivanov

#1 – lopšinė

#2 – novelvag
mik

sapne
pajusi
siužetinį
vėjuotą
galbūt

tu
galbūt
vasarą
saulėlydį
žavesį
sapne

kuris
regėti
įkaušusiam
privalai
mane

tik

geba
muziką
maskarade
mokinti
apie
tai

2010, balandžio 11

2010, balandžio 11

visjavis

roma

sakai „ar tu?“
sakau „arti“
buvai kartu
esi karti

nepatirt, negirdėti prego
tarsi viskas seniai prabėgo
tik vynioja jaunystės viją
tiek patyrus, girdėjus via
aš jums visą surinkčiau rasą
saulei tekant viršum palazzo
ir ką šimtmečiais žmonės sėjo
jums suneščiau į colosseo
kad matytų berninis viską
iš san pietro nuo obelisko
o mainais man suraskit rimą
žodžiams „amžiną įkvėpimą“

ir tavo rankos, parduodančios geismą
gražia metafora pavertė eismą
tik mes pamiršom, kad jūros išsenka
ir smegenims jau tavęs neužtenka
norėjai kurt
turėjai griaut
katytė „mur“
katytė „miau“

2010, birželis
2009, rugsėjis
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Filosofija

Simas Čelutka

Zygmunto Baumano
vartotojiškumo teorijos profilis
Donatas Petrošius poleminiame straipsnyje Nedūstu, nes nekvėpuoju (bernardinai.lt, 20100730)
rašo: „Visų idealistų (nesvarbu – ar jie svajoja apie
atvirą visuomenę, ar apie tautinę dvasią), kurie tiki
atradę tobulą Lietuvos ateities modelį, kelias pana
šus: jie gali viešai reikšti savo mintis spaudoje, gali
tikėtis būti pakviesti kur nors prie apskritojo stalo
padiskutuoti, po to neformalioje aplinkoje – išger
ti kavos su aukštas pareigas einančiais asmenimis.
Galbūt kažkas viešai pagirs ar net prisegs proginį
medalį už nuopelnus Tėvynei.
O Lietuva toliau sau gyvens – niekaip. Tas poli
tinis niekaip būvis turi ir šiokių tokių etnocentristi
nių atributų, ir liberaliųjų. Tačiau jų koliažas susi
dėstęs vyraujant akliems atsitiktinumų dėsniams.“
Kitaip tariant, D. Petrošius mano, kad neseniai
viešojoje erdvėje užgimęs intelektualinis liberalų ir
tradicionalistų debatas yra atitrūkęs nuo realybės, o
Lietuva gyvena nei liberaliai, nei tautiškai, ji gyvena
kažkaip niekaip. Kas tas niekaip? Mano galva, šiuo
atveju turėtume kalbėti apie vartotojiškumo kul
tūrą, kuri išstumia bendruomeniškumą, pilietines
dorybes ir politiškumą, jau nekalbant apie įman
tresnius intelektualinius debatus. Šiame straipsnyje
pristatysiu žymaus lenkų sociologo ir filosofo Zyg
munto Baumano, rudenį viešėsiančio Lietuvoje,
vartotojiškumo teoriją, kuri padės suprasti, kas yra
tas lietuviškasis (o pirmiausia – vakarietiškasis) niekaip ar bent jau kuria kryptimi tas niekaip pamažu
juda, transformuojasi.
Pasak Baumano, šiandien mes visi esame var
totojai vartotojiškoje visuomenėje. Vartotojų vi
suomenė yra rinkos visuomenė, kurioje kiekvienas
iš mūsų tuo pat metu esame ir pirkėjai, ir prekės.
12

Vartotojiškumas yra simbolinių gėrybių gamyba,
platinimas, troškimas, įsigijimas ir naudojimas.
Nūnai vyksta sparti visuomenės makdonaldizacija
ir akropolizacija. Vartojimo gėrybės šiandien nebė
ra vien objektai; vartotojai mato save tose gėrybėse.
Z. Baumanas ne tik nori įrodyti, kad vartotojišku
mas tapo visa apimančiu socialinės realybės faktu,
bet kad tai tapo mūsų gyvenimo būdu. Vartojimas
šiandien jau nebėra vien pasirinkimas – vartoti
tapo prievole. Nevartojantys kaipmat atsiduria vi
suomenės psichosocialiniame užribyje ir yra stig
matizuojami. Laisvo pasirinkimo nėra, nebent pa
sirinkimu jūs laikote pasirinkimą tarp McDonaldo
ar Hesburgerio, Bitės ar Omnitel, Nike ar Adidas,
atostogų Egipte ar Turkijoje ir pan. Kitaip tariant,
galime pasirinkti, ką vartoti, o ne ar vartoti. Bau
manas liberalųjį šūkį „laisvė rinktis“ papildo taip:
šiandien esame „laisvi rinktis vartoti“. Tomo Ka
valiausko žodžiais tariant, „vargu ar galima kalbėti
apie laisvę, jei dirbama tam, kad vartotum, o visi
vartoja tam, kad reiktų vėl visko prigaminti, jei,
kitaip tariant, gyvenama voverės rate“. (Kultūros
barai, 2006, Nr. 8–9) Pasirinkimo iliuziją sukuria
prekinė begalybė ir nuolat atsinaujinantis pasiten
kinimo, malonumo jausmas. Nors pasitenkinimas
yra momentinis (likvidžioje modernybėje ilga
laikiškumo ir patvaresnių vertybių nėra ir negali
būti), tačiau tokių momentų mūsų kasdienybėje
itin gausu, todėl įsivaizduojame gyveną visą laiką
malonų gyvenimą. Malonumas yra nuolat gami
namas ir perkuriamas: nuotaikingi holivudiniai
filmai, malonios ausiai dainos mus vis nukelia į
menamą aukso amžių, kuris arba jau buvo, arba
dar bus.

Filosofija
Jeigu brandžiojoje modernybėje dar buvo ryški
perskyra tarp homo faber (dirbantysis žmogus) ir
homo ludens (žaidžiantis žmogus), likvidžioje mo
dernybėje abu šie dėmenys susijungė (o gal išsitry
nė?) ir tapo homo consumens (vartojantis žmogus).
Dar vienas ryškus šių modernybių skirtumas yra
tas, jog, jei brandžiojoje modernybėje pagrindinis
klausimas daugeliui žmonių buvo „kaip išgyventi
su mažesnėmis santaupomis“, likvidžioje moder
nybėje mums nerimą kelia klausimas „ką daryti
su visu šiuo pertekliumi“. Juk šiandien gyvename
begalinių pasirinkimų epochoje.
Vartojimo malonumas nėra visur vienodas.
Vienas dalykas yra užsisakyti prekę internetu ar per
specialų televizijos kanalą, o visai kas kita – pačiam
apsilankyti hipermarkete, pačiam išsirinkti, pačiam
žvalgytis, pačiam skaičiuoti pinigus, patirti visa tai
kaip įvykį. Vis sparčiau populiarėjantis buvimas
prekių imperijose leidžia Z. Baumanui daryti išva
dą, jog vartojimas tapo gyvenimo būdu. Pasak Bau
mano, vartojimas daro gyvenimą apčiuopiamesnį,
jį įdaiktina; vartojimas leidžia padaryti savo indivi
dualybę matomą. Tuo metu nesvarbu, jog tai tėra
paviršinė tapatybė ir, tiesą sakant, beveik niekuo
nesiskiria nuo kitų tapatybių. Nuolatinis apsipirki
nėjimas susijęs su nuolatiniu individų noru trans
formuoti save. Likvidžioje modernybėje nelikus
patvarumo ir stabilumo, individui darosi baugu ne
spėti į vis greitėjantį laiko traukinį, todėl vartojimo
apimtys ir autotransformacijos tempas tik auga.
Z. Baumanas pastebi, jog vartotojiška kultūra
prasideda ten, kur dingsta, pasibaigia ir nustoja eg
zistuoti autentiškumas. Paradoksalu, bet autentiš
kumas ir individualumas ryškiausiai pasirodo tada,
kai suvokiame, jog jo iš tiesų nėra. Vartojimo kul
tūra prasideda rinkos teritorijoje, kultūrinėje dyku
moje be savybių, ir šioje dykumoje didžiąją gyve
nimo dalį nugyvena vartotojais paversti individai.
Kultūrinėje dykumoje tikrąsias vertybes pakeičia
surogatinės: nori meilės, amžinybės, nemirtingu
mo? Prašau, sukūrėme atrakcionų parką, kuriame
gali tai patirti, ir ne vieną kartą – kiek nori.

Vartotojiškumas perbraižo visuomenės socia
linę struktūrą – tradicinę klasinę stratifikaciją pa
keičia „sėkmingų“ vartotojų ir tų, kurie nori, bet
negali vartoti dichotomija. Baumano požiūriu,
moderniąją represiją apibūdina pašalinimas (exclusion), o ne eksploatacija, kaip Marxo teorijoje. Būti
vartotoju reiškia išvengti ir pabėgti nuo kraujo, kil
mės ir priklausomybės socialinei klasei problemų.
Vartojimas panaikina visas rasines, etnines, lyties
skirtybes. Likvidžioje modernybėje pranyksta visos
socialinės, etninės, patriarchalinės hierarchijos, ne
belieka „klasikinių“ nelygybių. Tad likvidūs žmo
nės ima suvokti, jog jie niekuo nesiskiria vieni nuo
kitų. Vienintelis tariamas skirtybes lemiantis veiks
nys – pajėgumas vartoti vis daugiau ir įmantriau.
Likvidžioje modernybėje tu esi tai, ką gali sau leis
ti, ką gali įpirkti. Gyvenimas tokioje visuomenėje
primena „kazino kultūrą“, kuri nereikalauja iš tavęs

nieko, tik likti žaidime ir turėti pakankamai žetonų
niekad nesibaigsiančiam lošimui. Tokio gyvenimo
paradoksas yra tai, jog gyvendami labai fragmen
tuotame, atsitiktinumų begalybės jūroje skendin
čiame socialume, mes pamažu imame justi, jog
viskas jau yra nulemta, atsitiktinumų nėra ir viskas
veikia pagal painią, bet griežtą logiką, o laisvė ir
spontaniškumas pasirodo tik kaip skambios frazės,
skirtos maskuoti disciplinarinį visuomeninės san
daros pobūdį.
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Filosofija
Žmonės, nepažinę vartotojiškos kultūros savo
vaikystėje, dabar yra suvilioti ir visiškai įsitraukę į
vartojimo žaidimą. Kaip ir kiti vartotojai, jie ne
trokšta pakeisti pasaulio, jie tik nori džiaugtis ga

limybe būti jame. Šiandien jaunyste labiausiai yra
užsikrėtę būtent suaugusieji (1960ųjų karta), ku
rie nori paskanauti tų vaisių, kuriuos subrandino
jų pradėta industrinė kapitalistinė kultūra, dabar
perėjusi į vartotojiško kapitalizmo stadiją, kurios
skiriamasis bruožas, kaip jau minėta, yra prekių
ir paslaugų perteklius. Bijodamas mirties ir pri
klausomybės, senimas stengiasi gyventi „jaunai“
ir griebiasi tipinių instrumentų, tokių kaip kos
metinės plastinės operacijos ir pan. Savo ruožtu
jaunimas šiais laikais taip pat nebėra jaunimas par
excellence – jaunuoliai šiais laikais žūbtūt stengiasi
elgtis kaip suaugusieji, kuo greičiau bando „įsipai
šyti“ į suaugusiųjų kultūrą (pastebėkite, kad nūdie
nos jaunimas vis anksčiau pradeda gerti, vakaroti,
mylėtis, rūkyti, vairuoti ir t. t.). Taigi Z. Baumanas
daro dar vieną paradoksalią išvadą – suaugusieji
elgiasi kaip paaugliai, o paaugliai – kaip suaugu
sieji. Vartotojiškoje kultūroje sunyksta linijinės
naracijos, tokios kaip amžius ir laikas, idant galė
tumei būti paaugliu, tėvu ir seneliu vienu ir tuo pat
metu. Tokie polinkiai kyla ne iš kažkokios rezis
tencinės motyvacijos, bet iš noro išsivaduoti iš visų
gyvenimo fiksuotumų bei pastovumų, susijusių su
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ankstesniais laikais vyravusiu vientisos asmenybės
idealu. Šiandieninis noras kaitalioti savo vaidmenis
ir pasakojimus tik patvirtina daugelio teoretikų da
romą išvadą apie tai, jog gyvename suskaidytame
ir fragmentuotame, o sykiu ir tvirtų vertybių bei
kilnių tikslų išsižadėjusiame sociume.
Z. Baumanas, pritardamas Adorno ir Horkhei
meriui, rašo, jog gyvename infantilioje visuomenė
je, kurios narių dauguma yra užmigę materialinės
gerovės sapne, tačiau labai retai susiduria su išties
rimtomis, brandumo ir išminties reikalaujančiomis
etinėmis dilemomis. Nuolatinės dramos ir pokyčių
troškimą patenkina televizija, todėl piliečiamsvar
totojams nebėra kas veikti politinėje platformoje,
polyje. Iš to Baumanas daro reikšmingą išvadą: lik
vidžioje modernybėje etikos vietą užėmė estetika.
Estetika visiškai atitinka likvidaus žmogaus porei
kius, nes ji orientuota į paviršines pseudoprasmes,
o ne į gilios moralinės reﬂeksijos reikalaujančius
sprendimus. Moralinės ydos šiandien jau nėra to
kios svarbios kaip kelios raukšlelės ant veido, kurias
reikia nedelsiant pašalinti, idant aplinkiniai nepa
matytų ženklų, primenančių, jog esi mirtingas.
Negana to, vartotojiškumo logika įsiveržė ir į
meilės sritį, vyro ir moters santykius. Baumanas
pastebi „kišeninių santykių“ įsigalėjimą, kultivuo
jamą ir populiariosios psichologijos leidiniuose,
agituojančiuose „nesikankinti“ ir tenkintis viena
dieniais santykiais, kurie neapsunkintų įsipareigo
jimų bei tvirtesnio susisaistymo našta. Partnerius
šiandien renkamės panašiai kaip prekes hipermarketuose. Meilė šiandien suvokiama kaip investicija,
todėl kaskart stengiamasi racionaliai apsvarstyti, ar
apsimoka (įsi)mylėti, ar ne. Šioje vietoje dera pri
minti, jog neseniai Egidijus Vareikis paprovokavo
viešąją erdvę šokiruojamai skambančiu klausimu:
kokia nauda būti lietuviu? Internetiniai komenta
rai, autoriaus nuomone, parodė, jog utilitarizmo
logika ne tik nepradingusi, bet yra užvaldžiusi dau
gelio lietuvių sąmonę.
Pabaigai paminėsiu Lietuvai labai svarbią
Z. Baumano teorijos tezę – vartojimo kultūros su

Filosofija
klestėjimas smarkiai prisideda prie viešosios sferos
sunykimo. Šiuolaikiniai vartotojai nėra nei nepri
klausomai mąstantys individai, nei politiškai sąmo
ningi piliečiai, o veikiau „vergaujantys šunys“, pri
pratę apsipirkinėti ir pernelyg užsiėmę vartojimu,
kad vargintų save politinių klausimų reﬂeksija, jau
nekalbant apie politinį dalyvavimą. Tony Blacks
haw žodžiais tariant, šiuolaikinių vartotojų „protai
siekia ne toliau nei vakardiena“. Baumanas paste
bi, jog vartotojo įgūdžiai auga kartu su pilietine
impotencija. Vartotojo įgūdžių branduolį sudaro
asmeniški sprendimai visuomeniškų problemų aki
vaizdoje. Pavyzdžiui, branduolinio pavojaus atveju
vartotojas suras slėptuvę savo šeimai; ar, tarkime,
geriamojo vandens užterštumo atveju vien sau ir
savo šeimai nupirks patikimo vandens butelių.
Vartojimo įgūdžiai savo esme yra antipilietiški –
jie neleidžia asmeninių problemų perkvalifikuoti į
visuomeninius reikalus, o šių – į asmenines teises
bei pareigas. O juk tai yra esminės savybės, api
brėžiančios pilietį ir užtikrinančios valstybės kaip
polio gyvybingumą.
Pasak Baumano, vartojimo kultūra mus išmokė
nesirūpinti problemomis, kurių patys vieni negali
me išspręsti, todėl savo dėmesį ir energiją skiriame
tik tiems tikslams, kuriems pakanka individualių
pastangų, taigi – vartojimui. Mes laisvi, tačiau
egzistencine prasme esame visiškai prisirišę ir pri
klausomi nuo vartojimo kultūros. Kalbėti apie pi
lietiškumą, bendruomeniškumą, pozityvią laisvę
ir dorybes tokiame konktekste tampa itin keblu ir
sudėtinga, nes, kaip pasakytų Alasdair MacIntyre,
šiandien dar vartojame šias „įprastines“ sąvokas,
tačiau nebežinome ir nebesiaiškiname jų turinio.
Baumano išvada paprasta, bet negailestinga – var
totojiškumas tapo mūsų gyvenimo būdu.
Baumano, kaip ir kitų vartotojiškumo teoreti
kų, įžvalgos nėra svetimos kai kuriems mūsų auto
riams. Su lenkų sociologo teorija susipažinęs To
mas Kavaliauskas parašė gana išsamų straipsnį apie
tapatybę ir vartotojiškos moralės iššūkius (Kultūros
barai, 2006, Nr. 8–9). Antai Tomas Daugirdas

naujausiame savo straipsnyje Lietuvio laimė rašo:
„Lietuvis veikiausiai būtų laimingas, jei darbas
būtų malonumas, šeima – nuolatinis džiaugsmas,
o visuomenė – kasdienis vilčių ir svajonių išsipildy
mas. Tuomet lietuvis tikrai nesvajotų apie tolimus
kraštus ir kitokį gyvenimą. Jis būtų laimingas gy
vendamas nuolatinio atsinaujinimo, sukrečiančio,
pozityvaus išsipildymą numatančio naujumo eufo
rijoje.“ (Naujasis Židinys-Aidai, 2010, Nr. 7–8) Tai
tiesiogiai kalba apie vartotojiškumu užkrėstą sąmo
nę. Zygmunto Baumano idėjos šiame kontekste iš
kyla kaip reikšmingas teorinis indėlis į šiuolaikinės
vartotojiškumo kultūros kritiką.

Zenekos nuotraukos

Zygmuntas Baumanas rudenį viešės
Lietuvoje ir skaitys dvi viešas paskaitas.
Rugsėjo 30 d. 18 val. svečias skaitys
paskaitą Mes patys kaip vartojimo objektai
Vilniuje, Tolerancijos centre.
Spalio 1 d. 11 val. paskaita Natūrali blogio
istorija vyks Kaune, Vytauto Didžiojo
universitete.
Per renginius bus pristatyta trečioji į
lietuvių kalbą išversta Zygmunto Baumano
knyga Vartojamas gyvenimas.
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Proza

Aurimas Novikovas

Sprogstančios gitaros
Kiekviena akimirka, kai matau tą žmogų gro
jant, yra neįprasta. Tai, kaip jis kabina stygas, kaip
dainuoja savo dainų eilutes. Neįprasta. Regis,
skambesys eina gilyn į sielą ir mėgina ją supurtyti,
priversti pamatyti šį tą naujo. Gal besimylinčius
vorus ar laisvamanį, prašantį atleidimo. O kai groja
tą dainą, kažkieno įvardintą: „Juk roko čia mažai“,
viskas apsiverčia. Sienos sugriūva. Rokas ne ore,
jis – viduje. Rimuojama prasmė. Kai kiekvienas
gali ją pritaikyti sau, aš taip pat.
Nes man taip buvo. O tik tada išgirdau kūrinį.
Autorinės teisės? Nieko panašaus.
***
Krentu. Gilyn. Niekas nebestabdo, tik kažkur
toli už rakandų ir išaugtų drabužių užslėpta dabar
tis. Dar matau liauną jos šešėlį, nors jis gali būti
bet kieno kito – pro šalį praeinančio vaiko ar šuns,
striksinčio ant užpakalinių kojų ir prašančio saldai
nio. Nežinau.
Langas. Ką, atsistoję prie jo, matome? Saulę,
debesis, žydrumą, verdantį gyvenimą. Savęs – ne.
O ką matau aš?
Tamsą. Šmėklas, kaltinančias mane dėl to, kad
esu per lėtas. Jos baudžia mane. Įsibrauna į sapnus
ir atgaivina mirusįjį. Tik dėl mano jaunatviško
kvailumo. Priartina jį, leidžia pajusti, kaip skiriasi
gyvenimas su juo ir be jo.
Baudžiu pats save. Tolinu nuo dabarties. Gė
riuosi žudančiais dalykais, nors žinau – tiktų varto
ti kuo daugiau kofeino. Pasimirštų kaltė, pabustų
siela. Gal vėliau.
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Lauke tikra apokalipsė – kažkas įjungė gatvių
žibintus, nors saulė dar tik ruošiasi leistis. Atsidūs
tu. Šalta.
***
Tai buvo ilgiausias metų laikas. Nepamenu nei
saulės, nei sniego, nei sprogstančių „kačiukų“.
Tada dažnai matydavome dalykus, kurių iš tik
rųjų nebuvo. Haliucinacijos, pasakysit. Bet ne – tada,
kai išgyveni tai, supranti, kas yra iliuziška, o kas ne.
Tai būdavo tikra, ten rasdavome save. Gyvenimas,
galima sakyti, virė. Kai norėjosi, kad atauštų...
Buvome dviese. Bet vis galvoju, kaip pavadinti
tą žmogų. Vardai – laikini. Juos dažnai supainioju,
tad kam minėt tai, kas galbūt bus beregint užmiršta?
Tiesiog... vaikinas. Kompanionas. Niekada niekieno
neskirsčiau į draugus ar tik pažįstamus. Visad ma
niau, kad tai – nusižengimas. Sau pačiam. Nes tada
tam tikrus žmones iškeli virš kitų ir negali žinoti: gal
kažkas iš pamirštos minios bus Tas vienintelis.
Kartą, labai seniai, ištiesiau jam pirštą su balta
tablete, jis nepatikliai į ją žvilgtelėjo.
– Viskas, absoliučiai viskas geriausiu atveju pa
siekia smegenis. O štai šitas dalykas eina tiesiai į
širdį.
Taip sunaikinome viską. Ne, beveik. Tačiau
atėjo metas sustoti. Kaip nutiko, kad iš venos sty
rantis švirkštas tapo gyvenimo meilužiu? Išbandė
me daug ką. Ir nieko iš to neišėjo. Grimzdome vis
gilyn ir gilyn. Plėšėme gerkles dėl dar bent vienos
nakties kaifo, nors kišenės buvo prikimštos pinigų.
Kai turi daug šlamančių, būna užtverta begalė ke
lių. Tai, matyt, buvo iliuzija. Esu tuo tikras.

Proza
Mane ištraukė du ramsčiai. Pirmasis – valia.
Nepasiduoti, įrodyt sau, kad ir aspirinas gali atstoti
heroiną. Kiek pamenu, tai vadinama placebo efektu.
Ištempė į viršų. Trumpam. Paskui atėjo eilė kaltei.
Tąnakt sėdėjome ant stogo. Vaikinas išblyškęs
ir silpnas. Kalbėjomės, mėginome daug negalvoti.
Tuomet jis apstulbęs mostelėjo į šalį stebeilydamas
į kažką, ko aš dar nemačiau.
Ant stogo krašto stovėjo žmogus. Su gitara. Nu
sisukęs nuo mūsų. Jis skambino man nežinomą lėtą
melodiją, greit nustojo ir, trumpam grįžtelėjęs, pra
smego tamsoje. Žinojau, kad tai vyksta ne realybėje.
Tačiau jo žvilgsnis... Jame buvo tiek... tiek neapy
kantos visam pasauliui, o aš buvau tik mažutė dalis
viso to, kas nuodijo jam gyvenimą. Negi ko nors ga
lima nekęsti labiau nei manęs? Tai, nors ir menkai,
bet vis dėlto įkvėpė. Tik kam, taip ir nesupratau.
Kartais susimąstau, kaip nakties tamsoje suge

bėjau įžiūrėti trumpai pasivaidenusį žmogų. Tačiau
nesvarbu – jaučiau, ateina pabaiga. Nekenčiau sa
vęs, bjaurėjausi, kad gyvenu, kad kvėpuoju tuo pa
čiu oru, kuris maitina visą planetą. Mano skarma
lai sutepti, bet nesivarginau jų nusimesti. Žinojau,
kad greit nebejusiu nieko.
Kompanionas suklupo. Pripuoliau prie jo, vai
kinas vėmė, verkė ir aimanavo. Gailėjau jo ir atsi
prašinėjau – juk tai dėl manęs. Viskas dėl manęs.
Paguldžiau jį, padėjau jo galvą sau ant kelių,
glosčiau riebaluotus plaukus, raminau. Ir pavyko –
jis rimo, o galop lengvai nusišypsojo.
Pro akis bėgo visas gyvenimas. Pirmoji mergina,
išmokiusi vertinti save. Tėvai, kuriems visad buvau
neišspręstas klausimas. Mokslai, kuriems neleidau
gadinti gyvenimo. Menkos smulkmenos, pakei
tusios požiūrį. O dabar aš čia, ant stogo, saugau
mano kvailumo išsekintą bičiulį, jau merdintį.

Vita Opolskytė. Letargas. Drobė, aliejus. Diplominis darbas. 2010. Vadovas Jonas Vaitiekūnas. Iš Vilniaus Justino Vienožinskio
dailės mokyklos fondų
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Proza
Niekas niekuomet manęs nenubaudė. Dievo
nėra, štai ką man tai įrodė. Jei už nuodėmes nie
kas nenubaudžia, tai nieko virš mūsų ir nėra. O jei
nieko ten, virš debesų, nerasim, galim patys save
laikyti visa ko valdovais, galim patys nuspręsti, kas
iš tikrųjų yra nuodėmė. Ar aš nuodėmingas?
Ne.
Aš kaltas. Tai – ne tas pat.
Mes tai darėme šitaip ilgai... Amžinybę. Sto
gas – tik viso to viršukalnė. Žinojau. Nenumanau,
iš kur. Tiesiog narkomanas dažnai nutuokia dau
giau nei galvoja nutuokiąs, paaiškinimą nuskan
dindamas eilinėje dozėje.
Vieną akimirką vaikinas sugriebė mane už rie
šo. Nepajutau – taip viskas aplink sukosi. Kiek ty
liau nei įprastai paprašė pažvelgti į dangų. Jam jau
geriau, mačiau tai.
O danguje – tiek žvaigždžių! Praėjus daugybei
dienų, jau žinau, ko jam nepasakiau. Nepasakiau
to, kas galbūt būtų jį sustabdę.
Po velnių, nė nenutuokiau, ką jis sumanė! Žvel
giau į dangų ir jaučiau, kaip žvaigždės sukasi akyse,
kaip susilieja ir keistai ramina. Kažkur tolumoje nu
griaudėjo sprogimas. Klykė žmonės. O žvaigždėms
buvo vis vien. Taip pat vis vien, kaip ir padėti man!
Kai pažvelgiau į jį, pamaniau, kad užsnūdo.
Tik tada pamačiau jo lūpas, perkreiptas skausmo.

Jurgitos Adamovičiūtės nuotrauka
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Į ranką įbestas styrojo paskutinis švirkštas. Pažvel
giau į jo veidą, užmerktas akis, išblyškusius, šaltus
skruostus. Lūpas, kuriose dažnai žaisdavo šypse
na... Tik po kelių dienų supratau, kas įvyko. Kai
manyje nebeliko to šūdo.
Nunarinau galvą.
Kažkur tolumoje ką tik nugriaudėjo sprogimas.
Buvo nusispjaut, kiek sužeistų.
***
Kartais vis apsilanko jausmas, kad nieko neį
vyko, kad viskas yra kaip tada, kai nė nebuvome
pradėję.
Kartais. O dažnai tenka prisiryti vaistų, kad už
migčiau ir išstumčiau veriantį skausmą. Prasivartau
vonios kambary, tualete ar virtuvėje. Tai – ne vėžys,
ar kokia kita liga.
Tai – vis kaltė.
Būtasis laikas.
Praėjus daugybei dienų, jau žinau, ko jam ne
pasakiau. Gal tai būtų jį sustabdę. Nepasakiau, kad
visos žvaigždės naktiniame danguje susirinks į vie
ną krūvą ir išsidėlios į žodžius: „Aš dar čia.“
Būtasis laikas.
2010, kovo 30

Dailė

Kristina Stančienė

Pražydo laužagėlė!

Paskutiniosios gegužės dienos Vilniaus Justino
Vienožinskio dailės mokykloje – tikras karštyme
tis. Mokiniams – antrojo mokslo metų semestro
pabaiga, darbų peržiūros, ruošimasis tradiciniam
vasaros praktikos plenerui, absolventams – diplo
minių darbų gynimai. Ir taip jau daugiau kaip pen
ketą dešimtmečių... 1958 metais įkurta mokykla
kasmet įteikia diplomus daugiau nei šimtui mo
kinių. Kai kurie jų pasuka profesionaliosios dailės
keliu, studijuoja aukštosiose mokyklose. Kiti, vė
liau į dailę atsigręždami tik epizodiškai, ar visai
ją pamiršę, vis dėlto išsineša iš mokyklos bent jau
puokštę ryškių įspūdžių, gyvenimiškos patirties,
šiek tiek savarankiškos kūrybos skonio...
Šiemet VJVDM pavasaris buvo toks kaip ir
kasmet. Kartu ir nepakartojamas, ypatingas – juk
mokyklą baigia vis kiti žmonės, kartais nustebin
dami savo idėjomis ir jų originalumu, kartais kiek
nuvildami pernelyg stereotipiniu mąstymu. Tačiau
kaskart jų kūrinių įvairovėje išryškėja vis nau
jos tendencijos, temos ir išraiškos būdai. Įdomu,
kad šiemet daugiau diplomantų rinkosi grafikos
technikas, nors metai iš metų dešimtys VJVDM
mokinių kuria baigiamuosius tapybos darbus,
būta ir įdomių instaliacijų, objektų. Pavyzdžiui,
Dainos Drulytės instaliacija Lietuvių kalba šiandien (darbo vadovas – Algis Lankelis), kuriame
moksleivė sukomponavo tarsi nedidelį „knygyną“
iš Romualdo Granausko knygų, ir kaip kontrastą
mėgstamo rašytojo veikalams, pasitelkusi specialų
apšvietimą, ant jų išvedžiojo populiarias jaunimo
žargono frazes. Absolventės manymu, tie „kieti“

postringavimai darko lietuvių kalbą, o šiuolaikinė
je kompiuterių ir mobiliųjų telefonų eroje, kai vis
labiau bendraujame sms’ais ir elektroniniu paštu,
kalbos šiukšlės sklinda tarsi vėjo pučiamos... Kita
absolventė, Elena Šlaustaitė, su tikros mokslinin
kės rimtumu ir kruopštumu gilinosi į paslaptingą
mėnulio kelionę dangumi ir sukūrė įspūdingą me
ninį objektą – iš vidaus apšviestą kubą, kuriame
pavaizdavo dangaus šviesulio fazes ir jų kaitą. Da
lia Vienožinskytė, garsiojo lietuvių tapytojo, dai

19

Dailė
lės kritiko Justino Vienožinskio proanūkė sukūrė
visai kitos meninės išraiškos darbą – dvi didelio
formato figūras Du pasauliai, kuriame samprotavo
apie žmogaus vidinį pasaulį ir dvasinio gyvenimo
atspindžius materialioje būtyje (šių diplomančių
vadovė – Ieva Paltanavičiūtė).
Tarp šiųmečių diplomantų iškart atkreipiau dė
mesį į vieno kūrinio pavadinimą: Laužagėlė. Jis iš
ties suintrigavo, juolab dar nežinojau, iš ko kūrinys
„sutvertas“, kas jo autorius... Išeksponavus baigia
muosius darbus mokykloje, pirmiausia nuskubėjau
jo pasižiūrėti ir gerokai nustebau. Pasirodo, kone
kelių metrų aukščio vertikalią stovylą, įspūdingai
aprūdijusią, „pasipuošusią“ melsvu polietileniniu
kyku, sukūrė mergina. Šio diplominio darbo va
dovas, gerai žinomas šiuolaikinis lietuvių skulpto
rius Donatas Jankauskas, jau keletą metų dirbantis
VJVDM, ginant darbą nuoširdžiai kvatodamas
papasakojo, kaip jo autorė Ivona Chatinovskaja
kūrybiškai naudojo metalinį arsenalą iš tėčio ga
ražo (pavyzdžiui, originalų automobilinį raktą...),
„sendino“ grubias metalines skulptūros detales, ro
dos, tik imtis vyriškų suvirinimo darbų neišdrįso...
Pasak mokytojo, jo mokinė buvo drąsi, savaran
kiška ir kūrybinga, todėl ir bendro darbo rezultatas
įdomus: skulptūra (tiksliau būtų šį darbą vadinti
objektu) šmaikšti, ironiška, kelianti įvairiausias
asociacijas, nestokojanti savotiškos „šiukšlyno este
tikos“, kartu – paprastų ir iškalbingų formų, kurias
nesunkiai suvoktų ir specialių meno žinių neturin
tis žiūrovas.
Pagrindinė Laužagėlės ašis – vertikalė. Skulp
tūraobjektas primena ir moterį, ir gėlę. Rūdys,
arba liepsnos ženklai, kurių gausu šios skulptūros
„kūne“ tarsi nuplėšia ne visada reikalingą dailumo,
sterilumo kaukę, kalba apie išlikimą, moterį ir jos
kūną, ironizuoja įprastus grožio stereotipus. Pava
dinime užkoduota prasmių žaismė ir sąskambiai
taip pat puikiai atliepia kūrinio idėją. Tai šiukšly
no, arba metalo laužo, darinys, paženklintas lieps
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Ivona Chatinovskaja. Laužagėlė, 2010

nos ir rūdžių, tragiškas ir komiškas vienu metu...
Įvairių žmogaus buities artefaktų, atgyvenusių
daiktų ar tiesiog šiukšlių naudojimas vaizduojamo
joje dailėje nėra naujas dalykas. Kas netiki, kad iš
jų gali išeiti puikūs, sukrečiantys kūriniai, tepasi
žiūri kad ir į lietuviško asambliažo pradininko Va
lentino Antanavičiaus darbus, kur lėlių kūno dalys,
seni rakandai, gelžgaliai susijungia į makabriškus ir
įtaigius derinius ir istorijas. Taip yra ir šiuo atveju:
Ivonos Laužagėlėje taip gražiai ir organiškai susilie
ja grubios metalinės dalys, išsirietusios spyruoklės,
primenančios tikrą, nepakartojamą augalo, gyvo
sios gamtos architektoniką. Šiurkšti, šalta metalo
„prigimtis“ kaipmat nuveja sentimentus ir prabyla
ne vien apie natūros, o labiau apie kultūros, arba
egzistencinius, pamatinius žmogaus gyvenimo
dalykus, – nykimą, dūlėjimą, mirtį, pamėklišką
individo „styrojimą“ nepažinios būties akivaiz

Dailė
doje, bejėgiškumą... Skulptūros „galva“, „kykas“
ar „nuometas“ (jei laikysime ją moters figūros at
vaizdu), arba „žiedas“ (jei įžvelgsime joje daugiau
augalo prigimties savybių), judinamas vėjo gūsių,
poetiškai ir kartu juokingai plazda, plaikstosi. Tai
tarsi dar viena kūrinio dimensija arba perskaity
mo būdas, kai statiškas, frontalus it gotikos dailės
objektas įgauna judėjimo, gyvybės (autorė, šitaip
„atgaivinusi“ savo kūrinį, ir čia nebuvo sentimen
tali – įjungė paprasčiausią elektrinį ventiliatorių,
kuris privertė plazdėti melsvo polietileno juostas).
Ir vėl – krūva asociacijų. Ir prasminių, ir plasti
nių... Liauna figūra besiplaikstančiais plaukais ar
galvos apdangalu lyg ir ironizuoja amžinai laukian
čios, kenčiančios, gedinčios, skausmingai parimu
sios moters vaizdinį. Kita vertus, moters pavidalo
interpretacija, sąmoningai susieta su gamtos feno
menais, ypač jaudino XX a. antrosios pusės lietu
vių skulptorius. Prisiminkime kad ir Gedimino
Karaliaus Nueinančią (1979), kurioje menininkas
sukūrė įtaigią ir ironišką metaforą, sutapatinęs su
siraukšlėjusį vaisių ir moters kūną...

Per VJVDM diplominių darbų gynimą Ivona
Chatinovskaja pasakojo, kad, kuriant skulptūrą
objektą, ją paveikė ir garsioji Vlado Urbanavičiaus
Krantinės arka, triviali ir „nemeniška“ jos forma,
suėsta rūdžių. Autorei atrodo, kad ši skulptūra, ne
paisant jos priešų ir kritikų pykčio, – visai nepre
tenzingas objektas, kuriame dera lakoniška, triviali
išraiška ir platus reikšmių laukas.
Kai mokinių darbuose blyksteli talentas, sa
vito mąstymo apraiškos, kurias gali lyginti ir su
profesionalių menininkų kūriniais, visuomet kyla
klausimas – ar šie proveržiai sąmoningi, ar taip iš
ėjo tiesiog netyčia, atsitiktinai... Tačiau nuoširdaus
jausmo, gilaus mąstymo, ko gero, nesuvaidinsi. Tad
tikrumu, pagaliau – geru humoro jausmu, formos
ir minties dermėmis gali tik pasidžiaugti... Šiemet
mokykloje pražydusi Laužagėlė ir daugelio kitų ab
solventų diplominiai darbai byloja, kad mokiniai
čia ne tik šio to išmoksta, bet ir susidaro savas są
vokas – meno ir kičo, ironijos ir rimto požiūrio
į pasaulį, kūrybiškumo ir įvairiausių jo formų. O
tai, ko gero, ir yra svarbiausia.

Gediminas Karalius. Nueinanti, 1979 Vladas Urbanavičius. Krantinės arka, 2009
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Poezija

Viktorija Rimaitė

Dar ne ruduo

Ruduo

Kai sudyla blakstienos nuo ašarų
Ir svajonės paskęsta fontanuos,
Pajuntu, kaip nutolo gyvenimas,
Kitą naktį bandysim uždusti,
Kad prieš auštant sugrįžtų kombainai
Ir klojimai gal dvasiniais šokiais
Net ne vyrų, o Jėzaus ant kryžiaus
Dar ne rudenį pintų ir pintų
Mano plaukus, nors man ir netinka.
Taip pilnėtų bendrabučių gretos –
Prieš sapnus išsiversk lagaminą,
Nes sutrūkusios radijo bangos
Dviese nuteikia rytui be miego.
– Dar ne rudenį – –

Snigo raudonai ir užkalė langus.
Kad nebeitų ne vagys, ne šunys, o lapai.
Gryčioj du jaunus liemenis lipdė
Penkios kaimo davatkos.
Podis glaudė tyras savo moters krūtis
Lyg rugiagėlių kvapas.
Chrizantemų galulaukėj stovėjo pašto pastotė,
Vadeliotojas asloj ieškojo pernykščio geltonio,
Manė galįs žiūrėti sau į akis.
Po namus blaškės kuklus prašalaitis.
Jis ieškojo ne gėlių, ne žmonos, net ne laimės –
Tenorėjo paklausti, ką reiškia,
Jei sniegas raudonas.

Žinant
Malda
Aš ne motina, bet šitaip greit
svyra rankos nuo žodžių:
Dieve, duok man jėgų, kad pareit
sugebėčiau, nes viską parodžiau:
kad ne mano namai,
kad tylu, nors ir lyja kas dieną,
sako žmonės, nebūna blogai,
bet ir tie pasiruošę išeiti po vieną.
Mano Dieve, čia nieko nėra,
o gal čia ir nebuvo kam būti,
čia pasaulis ar tik diena,
man primins trumpiausią rugpjūtį.
Dieve, duok nors truputį jėgų,
jei matai, kad gyvųjų mažiau nei gyvų.
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Lyros stygomis sruvo raudonis.
Lapuose piešė medinio likimo vaizdus.
Mes pynėmės kojom, nugarom susiglaudę,
Nuvirintom lūpom tylėjom, nes žinojom, kas bus.
Už stiklo vinis kalė artojas,
Iki temstančio ryto gimimo
Liepė žmonai parnešt apynių.
Išvirkščia širdimi tarp vinių
Stoviu ant kairio perono,
O už stiklo – bebaigiantis gest traukinys.

Poetinė proza

Andrius Ūdra

Poetas ant stogo
Tai istorija apie žmogų, kuris norėjo parašyti eilėraštį.
Savaites ieškojo įkvėpimo, ko nors, kas jį sužavėtų.
Ir tą vakarą jautė, kad atras pasiklydusį ir išblėsusį jausmą.
Jis, beje, buvo baisiausias idealistas. Ir romantikas. Na, jis bent pats save tokiu laikė.
Jį žavėjo Vilnius: senamiesčio stogai, Vilnelės tiltai, Neries vingis ir visos mažos vingiuotos spalvotos gatve
lės, kuriose taip malonu pasiklysti.
Ir jis užsiropštė ant vieno stogo, kur kartais praleisdavo vasaros vakarus.
O koks malonus jausmas apėmė!
Miestas atsivėrė visu gražumu, matėsi ir stogai, ir Neries vingis.
Debesų kiek užgožta leidosi saulė, suteikdama miestui rusvą languose žvilgantį atspalvį.
Ir jį labiausiai malonino vėjas. Niekur kitur, tik ant stogų vakarais jis galėdavo paliesti tokią gaivinančią ir
tokią permainingą savo stichiją. Per pirštus ir plaukus jis jautė vėjo nešamą Vilnių.
Kvapus, šnabždesius, prisiminimus ir troškimus.
Ir stovėjo ant stogo. Paleido iš rankų bloknotą. Tik rašiklis, tas pats, kuriuo parašė savo pirmąjį laišką nesa
mam žmogui, liko jo rankoj.
Ir klausėsi miesto. Ir sukosi nešamas vėjo. Ir vedžiojo rašiklį ore.
Jis vingiavo eiles, tokias paprastas –
Tai nebuvo raidės, nei žodžiai
Tik jausmas.
Jis šoko eiles, tokias nuoširdžias,
Rašė, ką vėjas šnibždėjo,
Tik jausmą.
Ir jis nebebuvo žmogus.
Bronzinis dangus temo, vėjas rimo, o vakaro melancholija, kurioje jis taip skendo, blėso. Ir šypsojosi, kaip
šypsosi ramybės sulaukęs žmogus.
Jis stovėjo ant stogo atbrailos ir norėjo kuo ilgiau jausti vėją. Kažką svarbaus jam šnibždėjo.
Saulė leidos, vėjas tolo, ir jausmas tilo, o jis pirštų galiukais dar stengės paliesti.
Ir jis liko stovėti vienas ant stogo. Šypsojos, kaip šypsos laimingas žmogus.
Ir sugrįš kitą kartą, kaip vėjas sugrįžta.
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Knygos

Kristina Dirgėlaitė

Literatūriniai pamąstymai
Gebėjimas be menkiausių pastangų pasinerti į aprašomą aplinką ir įsijausti į veikėjo išgyvenimus taip,
lyg pats būtum jo vietoj, yra vienas svarbiausių bei
maloniausių skaitymo potyrių.
Lauros Sintijos Černiauskaitės romanai Kvėpavimas į marmurą ir Benedikto slenksčiai sietini
ne vien temų aštrumu, ryškiais psichologizmo bei
tragizmo elementais, bet ir poetizmo persisunkusiu
tekstu, kuris akimirksniu įtraukia į emociškai sudė
tingą ir intriguojantį knygų pasaulį.
Pagrindiniais veikėjais tampa kitokie žmonės.
Tai menininkai – dailininkai, muzikantai, literatai.
Jų požiūris į pasaulį gilesnis, paslaptingesnis nei
paprastų, „mechaniškai mąstančių“ žmonių, todėl
knygose išryškėja subtilus psichologizmas – dė
mesys skiriamas neplanuotiems, staigiems veikėjų
poelgiams, reakcijai į įvairiausius sukrėtimus. Jie, it
eksperimentiniai triušiai, nuo gyvenimo pradžios
yra išbandomi vis sudėtingesnėse situacijose, tarsi
siekiant patikrinti jų dvasios stiprybę.

Kvėpavimas į marmurą
Skaitant šį romaną neišvengiamai patiriama
savotiška įtampa: veikėjus nuolat persekioja mir
ties šešėlis, stebi budrios žvėriuko akys. Galbūt
tragizmo čia šiek tiek per daug, o kai kurios sce
nos sukelia nuostabą (iš globos namų parsivežtas
mažametis Ilja iš įsiučio peiliuku subado epilepsija
sergantį brolį) ir abejones, neįtikint jų įmanomu
mu. Tačiau viską atperka ryškus psichologizmas:
nežabotas mažamečio Iljos pyktis, neįprastas tarp
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Isabelės ir Iljos užsimezgęs ryšys, link beprotybės
vedantis motinos skausmas bei bandymas iš naujo
pradėti gyvenimą.
Knyga reikalauja budriai sekti įvykius, atidžiai
skaityti, nes užsisvajojęs gali ne tik nebesuprasti,
kas vyksta, bet ir į kokio veikėjo pasaulį sutelkia
mas autorės dėmesys. Būtina įdėmiai sekti neįpras
tą siužetą, nes pasakoti pradedama nuo kulmina
cijos (jau minėto nužudymo), vėliau nusikeliama
į praeitį, kol skaitytojas ima suprasti, kodėl niekuo
dėtas vaikas buvo nužudytas. Čia dažnokai peršo
kama nuo vieno įvykio prie kito, pasakojimas stai
ga nutrūksta, o nauja pastraipa neretai tampa visai
kitos scenos pradžia. Kartais autorė net ima žaisti
su skaitytojais, tarsi tikrindama, ar budriai sekami
įvykiai: veikėjai netenka vardų, jie tampa ja ar juo,
o susivokti įmanoma tik iš pateiktų užuominų. Bet
dar kartą pasiekus kulminaciją, nors siužeto vingiai
tebėra sunkiai nuspėjami, dėmesys nukrypsta į Isa
belę (mamą) – ji įgyja pagrindinės veikėjos statusą,
vidinis moters pasaulis narstomas po kaulelį ir, at
rodo, nepraleidžiama nė menkiausia smulkmena.

Knygos

Didelis dėmesys skirtas veikėjų būsenos anali
zei ir jos poetizavimui. Vaizdinga, taikliomis me
taforomis praturtinta kalba, be abejo, patraukia
skaitytoją ir sukuria norimą atmosferą: liūdną,
paslaptingą, baugią, keliančią nerimą, retkarčiais
švelnią ir nuoširdžią. Negalima nepastebėti, kad
to pasiekiama susitelkiant į tam tikras detales, iš
kurių labiausiai dėmesį patraukia akys – veikėjų su
sidūrimas žvilgsniais, neretai pasakančiais daugiau
nei žodžiai. Kartais veikėjams užtenka vien trumpo
akių susidūrimo, kad suprastų vienas kitą ir susiža
vėtų, o kartais nuo to bėgama, stengiamasi išvengti
akių skvarbumo, nes jos tampa išdavikėmis, galin
čiomis atskleisti ir ne pačią maloniausią tiesą.
„Kvėpavimas į marmurą“ – šeimos istorija,
pasakojanti apie skaudžius likimo smūgius, kurie
neišvengiamai pakeičia veikėjus ir jų gyvenimą ap
verčia aukštyn kojomis...

Benedikto slenksčiai
Moters lūpomis atpasakota vaikino gyvenimo istorija.
Tai talentingo jaunuolio, vardu Benediktas
(knygoje paprasčiausiai vadinamo Benu), bren
dimo istorija, asmenybės formavimosi etapai –
slenksčiai. Jis – pagrindinis veikėjas, aplink kurį
sukasi visas romano pasaulis. Jis – mažas berniukas,
kurį motina palieka skurdžiai gyvenančiam tėvui.

Jis – paauglys, stebinantis smuikininko talentu,
išgyvenantis brendimo krizę, kovojantis už save ir
bandantis suvokti tikrąsias savo vertybes.
Šis romanas, kaip ir pirmasis, kupinas aštraus
psichologizmo. Tik šį kartą jis nukreiptas vos į
vieną veikėją: analizuojamas Beno vidinis pasau
lis įvairiais jo gyvenimo tarpsniais, o į kitų veikėjų
jausmus susitelkiama tik tiek, kiek tai reikalinga
pagrindinio veikėjo būsenai atskleisti. Labiausiai
psichologizmas išryškėja vaikinui tapus paaugliu:
pirmoji meilė, konkurencija, draugų ir priešų pa
žinimas, bandymas pamatyti tą, kuri paliko jį dar
mažytį, draugo ir tėvo mirtis. Tai neabejotinai pa
keičia jaunuolio pasaulėvoką, išugdo tokias verty
bes kaip pagarba, nuolankumas, draugystė ir gebė
jimas atleisti.
Dėmesį itin patraukia realistiškas žmogaus gy
venimo vaizdavimas. Rašytoja nesistengia vaizduo
ti vien šviesaus Beno paveikslo: ryškinami įdingi
veikėjo charakterio bruožai, neslepiami jokie trū
kumai, todėl atrodo, lyg būtų pasakojama tikro
žmogaus istorija. Tik galima pastebėti, jog scenos,
kuriose Benas patiria stiprų emocijų antplūdį,
vaizduojamos kiek vaizdžiau ir detaliau, į jas tarsi
labiausiai įsigyvenama, bet taip pat subtiliai ir grei
tai iš jų ir pasitraukiama, o visi patirti sukrėtimai
nedelsiant užmirštami. Tik vaikino širdyje išlieka
nežymus šešėlis, kiekvieną kartą pakoreguojantis jo
gyvenimą...
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Reportažas

Rosita Abromavičiūtė

Vasaros akademija Nidoje
Ei, pasauli margas, ką dar nuo manęs slepi?
Toks klausimas kilo grįžus iš vietos, kuri pasirodė
stebuklinga. Tuomet susimąsčiau: na kurgi aš bu
vau šitiek laiko ir nieko apie tai nežinojau. Klausi
mai ir lieka klausimais, keliamais sau, tačiau galiu
tik pasidžiaugti ir pasidalinti visomis emocijomis,
kurias patyriau visą savaitę praleidusi Lietuvos ra
šytojų sąjungos surengtoje Vasaros akademijoje
2010.
Jaunimui rengiamos Vasaros akademijos idė
ja kilo rašytojai Birutei Jonuškaitei. Ji sako, kad
reikėjo kokios nors iniciatyvinės veiklos, kuri ska
tintų jaunimą kurti ir atsiverti, vestų jaunuosius
rašytojus į sėkmę, ugdytų pasitikėjimą savomis
jėgomis bei skatintų domėjimąsi lietuvių litera
tūra ir menu. Pirmoji tokio pobūdžio akademija
buvo surengta 2006 metais, joje dalyvavo net de
vyni rašytojai bei kiti kultūros veikėjai ir trylika
moksleivių. Ir vieni, ir kiti liko patenkinti bendra
veikla, todėl buvo nuspręsta šį vasarišką sambūrį
tęsti.
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Ir štai jau 2010ieji. Surengta dar viena Vasa
ros akademija Nidoje. Į ją sugužėjo net 16 jaunųjų
akademikų: moksleivių, abiturientų ir netgi stu
dentų. Akademija startavo birželio 28 dieną. Susi
rinkusius jaunuosius pasveikino Birutė Jonuškaitė,
Ričardas Šileika ir Vilma Šileikienė su keturmečiu
sūneliu Nojumi.
Tikriausiai mažai kas tikėjosi, jog paskaitų bus
šitiek daug. Tačiau galima tik pasidžiaugti jomis –
rašytojai, fotografai, grimuotoja, aktorė, vedę
paskaitas, suteikė daug naudingos informacijos.
Žinoma, neišsisukta ir be „namų darbų“, kuriuos
reikėjo atlikti gana sparčiai.
B. Jonuškaitės užduotis jauniesiems rašytojams
buvo paversti vienam kito biografiją tam tikru kū
riniu, tačiau jokios papildomos informacijos, be
to, ką patys kūrėjai žinojo apie žmogų, negavo. Su
laukta daug smagių improvizacijų, sukėlusių įvai
riausių emocijų – nuo šypsenų iki pasipiktinimo.
Grimuotoja Nona pageidavo, kad jaunieji nu
pieštų vieni kitų veidus, pabrėždami asimetrines de
tales. Kai kam ši užduotis pasirodė gana sudėtinga,
mat ne visiems pieštukas geras draugas, tačiau daug
nusiskundimų nebuvo. Piešiniai išėjo šmaikštūs, kai
kurie išties gražūs, nes pasirodo talentingieji ne tik
gerai rašo, bet užsiima ir kitokia menine veikla.
Ričardas Šileika buvo itin reiklus. Pirmoji aka
demikams skirta užduotis – aprašyti savo sugalvoto
filmo pradžią, kurioje būtų aiškiai išdėstoma vaiz
dinė medžiaga, pasirenkant tam tikrus filmavimo
planus. Ir išties daugelis dalyvavusiųjų galėtų būti
ir puikiais režisieriais, nes girdėdami filmo aprašy
mą, vaizdą tiesiog regėjome.
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Antroji užduotis buvo palankesnė poetams.
Reikėjo redaguoti eilėraštį išbraukiant nereika
lingas vietas, pakeičiant žodžius ar dar kaip nors
koreguojant. Taigi vėl buvo tokių darbų, kuriuos
galėtume laikyti savotiškais perliukais.
Vilma Šileikienė pasiūlė iš krūvos senų žurnalų
ir laikraščių kurti koliažus. Įvairiausios mintys ir
sentencijos buvo paslepiamos po iškarpomis, už
rašais ar piešiniais. Po kelių valandų jaunieji meni
ninkai bandė apibūdinti ir įspėti mintis, pasislėpu
sias bendraminčių darbuose.
Taip pat buvo užduočių, kurias akademijos
dalyviai turėjo atlikti „čia ir dabar“. Tokio pobū
džio buvo Dalios Michelevičiūtės paskaitos. Jose
aktorė supažindino jaunuosius su pagrindinėmis
improvizacijų taisyklėmis, surengė keletą praktinių
užsiėmimų, kuriuose atsiskleidė dar didesnis aka
demikų sugebėjimų spektras.
Savaitė, skirta įvairiapusiškai kūrybinei veiklai,
prabėgo kaip kelios dienos, o gal net greičiau –
kaip kelios valandos. Ir buvo gaila palikti tokių
žmonių būrį, kuriame jautiesi savas, nebijai atsi
skleisti, žinai, jog tave supras ir pats puikiai suprasi
kitus. Išklausymas, supratimas, bendravimas, žinių
bagažo pildymas – visa tai padėjo žengti tvirtes
nius žingsnius pirmą kartą dalyvavusiems, o sen
buviams – dar labiau įsitvirtinti ir tęsti sėkmingai
pradėtą kūrybinį procesą ir savęs auginimą.

Dalyvavusiųjų mintys:
Kiekviena Nidos kūrybos akademija būna vis ki
tokia. Ir veidai keičiasi. O podraug – sumanymai,
užduotys. Svarbiausia, kad neištinka nuobodulys ir
apatija. Šitie kurmiai išvis nepasirodo. Kai ką galė
jau daryti kitaip. Kai kas – galbūt – galėjo vykti irgi
kitaip. Bet tai – ne esmė.
Ričardas Šileika
Fantastiška, trumpa gyvenimo atkarpa kitam pa
sauly, ant kalno, šalies pakraštyje. Išsinešiau iš ten
nemažai naudingų žinių, laimės, daugiau drąsos
išsižioti ir ištarti savo sielos gabalus. Ir, be abejo,
didžiai malonios patirties, kad būna žmonių, kurie
tave išklauso visai kitaip, nei esi įpratęs kasdienybė
je, nes patys yra kūrėjai. Sukrito puiki savitų žmo
nių kompanija – geriau ir nesugalvosi, kad kiek
vienas keistuolis jaukiai jaustųsi.
Uršulė Gužaitė
Vasaros akademija labiausiai įsiminė savo atmosfe
ra – atrodo, vieta tokia svetima, visiškai priešinga
tai, kurioje gyveni, tačiau jautiesi kaip namie. Visi
žmonės šilti ir draugiški, geri ir rūpestingi. Buvi
mas ten man davė labai daug – apmąsčiau savo
galimybes, savo norus. Dar kartą apsvarsčiau, ar
tikrai norėčiau būti žurnaliste, ar sugebėčiau ja
būti. Taip pat įsiminė smėlis. Ne tik tas, kuriuo
vaikščiojom, bet ir tas kūrybinis smėlis, kuriuo
vyresnieji barstė mūsų kūrybos takus. Ir dar įsimi
27

Reportažas
nė Dalia Michelevičiūtė ir nuostabūs jos žodžiai:
„Džiaukitės savo klaidomis!“
Eglė Lukošiūtė
Iš tikrųjų gal daug ir neparašysiu, bet svarbiausia,
kad susipažinau su tokiais žmonėmis, kurie man
buvo visiškai neįprasti, ir pati atmosfera man buvo
absoliučiai nauja. Įdomios ir reikalingos teorinės
žinios susipynė su praktinėmis užduotimis ir nau
jais įdomiais žmonėmis. Puikiai praleidau laiką,
džiaugiuosi ir šypsausi jį prisiminusi.
Juta Liutkevičiūtė
Pirmą kartą gyvenime atsidūriau tokioje nuostabio
je aplinkoje. Nida – ramu, tylu, jūra, kopos – jau
vien tai yra pasakiška. Bet kai susirenka tokie pui
kūs žmonės, turintys vieną bendrą interesą ir dar
puikesni vadovai, tai tampa tikru Rojumi. Man ši
akademija buvo stiprus ir nepamirštamas žingsnis
į priekį. Išbandžiau savo jėgas, šiek tiek kitaip save
įvertinau, gavau daugybę naudingų patarimų bei
įdomios informacijos, pamačiau, kiek ištobulėję yra
mano bendraamžiai ir kiek man dar reikia stiebtis
iki jų. O drauge fantastiškai praleidau laiką. Manau,
niekad neužmiršiu tų penkių dienų Rojuje.
Silvija Čiuladytė
Akademija įvyko. Ir mes, jaunieji rašytojai, net ir
paveikti saulės spindulių, vis vien kūrėme, rašėme,
skaitėme, diskutavome ir interpretavome. O vado
vai buvo tikrai puikūs, maistas skanus, atmosfera
jauki. Linkėjimai visiems, ten buvusiems ir paliku
siems pėdutes ant aukščiausios kopos.
Aušra Šiaulytė

Rositos Abromavičiūtės nuotraukos
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Vasaros akademija – tai beprotiškas jausmas, kai
smilga kutendama nosį žiūri į švintantį dangų, už
tavęs nerimsta jūra, o tu žinai, jog visas pasaulis po
tavimi, viršuje – tik bohemiškos naktys, besišyp
santys organizatoriai ir paskaitų dėstytojai, šiltas
asfaltas, juokas bei gitara. Nebežinau, ką ir pridur
ti. Laisvę ir kopas nebent.
Eglė Šidlauskaitė
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Ar poetai supranta
vienas kitą?

Ar poetai vienišiai atsiskyrėliai? Kaip jie kuria
savo eiles? Smalsu sužinoti nerašančiam eilių. Ar
visų tautų poetai kuria vienodai? Ar jie supranta
vienas kitą? Klausimų daug, o atsakymų reikia ilgai
ir sunkiai ieškoti. Gal sukviesti į jaukų vakarėlį, po
etai atvertų širdis? Gal bent akies krašteliu pavyktų
žvilgtelėti į jų pasaulį? Man regis, tokių intencijų
vedini poetus ir subūrė Portugalijos ambasados
kultūros atašė Nuno Guimarães ir jo pagalbininkė
Giedrė Šadeikaitė.
Jų inicijuotas renginys Poezijos signalai rugpjū
čio 8 d. įvyko jau trečią kartą. Nuo gegužę surengto
pirmo susitikimo vakarėliuose dalyvavo bene trys
dešimtys poetų. Jie skaitė savo eiles lietuviškai ir
angliškai, o Sonatos Paliulytės eilėraščių yra išvers
tų ir į portugalų kalbą. Nuno Guimarães paskaitė
savo eilių portugališkai, paskui išgirdome ir jų ver
timą. Organizatoriai žada ir kitų poetų eiles versti
į portugalų kalbą ir galbūt metų pabaigoje išleisti
dvikalbę knygelę. Šįkart buvo perskaitytas Juliaus
Kelero eilėraštis, išverstas į portugalų kalbą.
Dar šis, trečias, poetų susibūrimas ypatingas
tuo, kad jame dalyvavo net trys pašvaistiečiai: Si
mas Čelutka, Maksimas Ivanovas ir Vainius Bakas.
Maksimo eilių galite paskaityti šiame numeryje.
Klausyti skaitomų eilių, žinoma, smagu, bet
dar smagiau paklausyti, kaip poetai diskutuoja apie
poezijos uždarumą ir atvirumą, suprantamumą,
populiarumą ir kitus dalykus.
Tad dėkojame organizatoriams, kad kviečia ir
tikimės naujų susitikimų.

Giedrės Šadeikaitės nuotraukos

Audronė Daugnorienė
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Armas Rudaitis

Keturi įtempti kėliniai,
arba Kas yra Sportas
... kamuolys skrieja ore. Drogba meistriškai jį
susistabdo. Jis aplenkia gynėją ir veržiasi į priekį.
Drogba jau baudų aikštelėje. Iki vartų belieka dvy
lika metrų. Operatorius seka kiekvieną žaidėjo ju
desį. Viso pasaulio žvilgsniai nukreipti į puolėją ir
į kamuolį. Komentuotojai netveria savam kailyje.
Drogba gražiai smūgiuoja. Kamuolys lėtai skrieja
virš vartininko į tuščius vartus. Visa Afrika šėls
ta, laukdama, kol jis palies vartų tinklą. Tribūnos
griaudėja nuo afrikietiškų šauksmų ir būgnų ritmų.
Tačiau staiga prie vartų žaibišku greičiu atlekia ita
lų gynėjas Cannavaro. Jis versdamasis kūliu ore iš
smūgiuoja kamuolį nuo pat vartų linijos. Pasigirsta
gilus nusivylimo atodūsis, o Italija švenčia...
Tai nuostabios Nike reklamos, pasirodžiusios
prieš pat šią vasarą vykusį pasaulio futbolo čem
pionatą, ištrauka. Pašvaistėje dar niekada nebuvo
(duodu galvą nukirsti) teksto apie sportą, bet vi
sada turi būti pirmas kartas. Kiekvieną akimirką
(kad ir dabar – kol skaitote šį tekstą) kuriame nors
pasaulio kampe vyksta svarbios kokios nors spor
to šakos varžybos, todėl sporto kanalai gali kiaurą
parą transliuoti įvairias varžybas. Sportas tapo toks
populiarus, kad jau metas pasigilinti į jį kaip į abe
jingų nepaliekantį kultūrinįsocialinį reiškinį. Tad
noriu papasakoti apie raumeningą vyruką, vardu
Sportas, aikštingą jo damą Komerciją, jo prakil
nybę Didįjį Kapitalizmą, stebuklingą „kvadratinę
dėžutę“ ir apie tai, kaip visa tai susiję.

Pirmas kėlinys: kur viskas prasidėjo?
Istorija prasideda ten, kur niekas nesitikėjo.
„Priežastis, kodėl sportas tapo pasauliniu fenomenu,
gali būti apibendrinta dviem žodžiais – Britų Im
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perija“, – teigia Lauboro universiteto (Loughborough
University) profesorius Joe Maguire’as. Pasak profe
soriaus, „XVII a. pab. – XVIII a. pr. pagrindiniai
anglų laiko praleidimo būdai buvo kriketas, lapių
medžioklė, žirgų lenktynės ir boksas, kurie vėliau
tapo šiuolaikinio sporto atmainomis“. Tiesa, tik vie
nintelis kriketas buvo susijęs su kamuoliu, su kuriuo
siejamos kone visos populiariausios dabartinės spor
to šakos. Dar antroje XIX a. pusėje „futbolas, tenisas
ir lengvoji atletika buvo laikomi moderniosiomis
sporto formomis“, o krepšinį kanadietis profesorius
Jamesas Naismith’as sugalvojo tik 1891aisiais kaip
sportišką užsiėmimą žiemą neturintiems ką veikti
studentams. Beje, šio žaidimo aušroje jis buvo žai
džiamas su futbolo kamuoliu, krepšiai, į kuriuos
buvo metama, buvo su dugnu (todėl po kiekvieno
taiklaus metimo kamuolį reikėdavo ištraukti iš krep
šio), o pačios pirmosios krepšinio rungtynės baigėsi
rezultatu 1:0. Nekeista, kodėl kanadiečiai iki šiol
nėra tarp lyderių krepšinio pasaulyje.
XX a. pradžioje „šiuolaikinis sportas greitai pa
plito po formaliąją ir neformaliąją britų imperiją“.
Maguire’o teigimu, XIX a. sportas greičiausiai plito
ten, kur jį eksportavo britai, arba tose šalyse, kurių
įtakingiausi asmenys lankydavosi Didžiojoje Bri
tanijoje. Štai Olimpines žaidynes 1896 metais at
gaivino prancūzas Pierre’as de Coubertine’as, kuris
prieš kelerius metus buvo viešėjęs Didžiojoje Bri
tanijoje. Čia jis aplankė kelias mokyklas, įvertino
jose propaguojamą „garbingo žaidimo etosą ir rau
meningą krikščioniškumą“. Taip pat jis apsilankė
Venloke, kur keturiasdešimt metų vietinis gydyto
jas Wiliamas Perry Brooke’as organizavo „senovės
olimpines žaidynes“. Būtent šiuo pavyzdžiu rem
damasis kiek vėliau de Coubertine’as atkūrė Olim
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pines žaidynes – kas ketverius metus viso Žemės
rutulio žmonių stebimą didžiausią sporto renginį
pasaulyje. Tačiau nei XIX amžiuje, nei juo labiau
XVII ar XVIII amžiuje sportas nieku gyvu niekaip
nebuvo tiesiogiai susijęs su komercija.

Antras kėlinys: Sportas ir Komercija –
neišskiriama pora?
Kada prasidėjo Sporto ir Komercijos draugystė?
Nustebsite, bet galiu pasakyti tikslius metus. Ogi
1960aisiais. Tais metais neįvyko nieko ypatingo.
Tiesiog du vyrukai – Arnoldas Palmeris ir Markas
McComackas – vyriškai sukirto rankomis. Kas
jie tokie buvo? Arnolas Palmeris buvo legendinis
amerikiečių golfo žaidėjas, o Markas McCormac
kas – jaunas teisininkas, kuris sutiko atstovauti Pal
meriui ir tvarkyti jo, kaip sportininko, piniginius
reikalus. Būtent taip gimė sporto agento profesi
ja, kuri kone be išimties visas šiuolaikines sporto
žvaigždes pavertė komercinės rinkodaros mašinos
įrankiais. Sužinojus, kad sporto agento profesija
gimė būtent golfo šakoje, tampa visai nenuosta
bu, kad jau dešimt metų daugiausiai pasaulyje
uždirbantis sportininkas yra golfo žaidėjas Tigeris
Woodsas. Per pastaruosius dvylika mėnesių, ne
paisant jį lydėjusių sekso skandalų, jis uždirbo 115
mln. dolerių (maždaug 250,7 mln. litų).
Dar neseniai nieko bendro neturėję raume
ningas džentelmenas Sportas ir aikštinga dama
Komercija dabar tapo neišskiriama pora. Anks

čiau ant sportininkų marškinėlių puikuodavosi
tik kokia nors atstovaujamos komandos emblema
ir numeris, o dabar visų sportininkų marškinėliai
dažnai būna taip išmarginti reklamomis, kad net
nebematyti jų spalvos (na, gerai, gal kiek perdedu,
nes dažniausiai reklamą stengiamasi pateikti sko
ningai). Futbolo stadionai įrėminti McDonaldo,
Nike ir kitų korporacinių gigantų reklaminiais sky
dais, o klubai ir nacionalinės komandos turi savo
rėmėjus, savo „oficialų alų“ ar netgi „oficialų ban
ką“. Gal dar pamenate, koks ažiotažas buvo kilęs,
kai, uždraudus dieninę alkoholio reklamą, buvo
reikalauta dangstyti ir logotipus arenose. Rėmėjai
yra visur skelbiami, nes jų pinigais išlaikomos ko
mandos. Vilniaus Lietuvos rytas jau senokai visas
svarbiausias rungtynes žaidžia arenoje, pavadintoje
rėmėjų vardu – Siemens, o ant arenos parketo, kaip
ir ant krepšininkų marškinėlių, puikuojasi daugy
bė kitų rėmėjų logotipų. Beje, didžiausios sporto
žvaigždės didžiąją dalį uždirbtų pinigų gauna ne iš
milijoninių atlygių už žaidimą, o būtent už rekla
mą. Štai, tarkim, 2003aisiais karjerą baigęs krep
šinio meistras Michaelas Jordanas per pastaruosius
dvylika mėnesių, žurnalo Forbes duomenimis, už
dirbo 45 mln. dolerių (maždaug 98 mln. litų).
Sportininkai tapo judančiais reklamų stendais
su logotipais. FIFA dirbantis žurnalistas Andrew
Jenningsas turi savo paaiškinimą: „Kai mes mėgau
jamės sportu, esame atviri, esame pažeidžiami, nes
vėl tampame mažais vaikais. Būtent tokius mus ir
nori matyti Didysis Kapitalizmas.“ Žiūrėdami
rungtynes, mes taip susikoncentruojame į žaidimo
vyksmą ir rezultatą, kad mums neberūpi niekas ki
tas pasaulyje. Šiomis stipriomis emocijomis nau
dojasi tie, kuriems tai naudinga.
Lietuviai – itin aistringi sporto aistruoliai ir savo
susidomėjimu pranoksta kitų Baltijos šalių gyven
tojus. Štai Pasaulio futbolo čempionatą mes žiūrė
jome kur kas aktyviau nei latviai ar estai. Tyrimų
bendrovės SIC Gallup Media/TNS duomenimis,
populiariausias rungtynes Lietuvoje stebėjo kone
pusė milijono žiūrovų, o bendra čempionato audi
torija – net 2,6 mln. žiūrovų. Tačiau tai visiškai ne
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turėtų stebinti. Pasaulio futbolo čempionatą trans
liavo net du lietuvių kanalai – nacionalinis (LTV)
ir komercinis (LNK). Neįtikėtina, bet artėjančio
Pasaulio krepšinio čempionato netransliuos nė vie
nas lietuvių kanalas. Visos rungtynės bus rodomos
per mokamą kabelinę Viasat Sport Baltic televiziją.
Sėklos (to barzdoto vyruko) vedini krepšinio sirga
liai kiek anksčiau jau bandė protestais reikšti savo
nepasitenkinimą, bet šiuo atveju komercijos maši
na liko negailestinga sirgalių norams.

Trečias kėlinys: dėl visko kalta
„kvadratinė dėžutė“?
Dar keletas faktų. 1948 metų Olimpinių žai
dynių Londone transliavimas kainavo kiek daugiau
nei 1000 svarų, o tai yra daugmaž 160 tūkstančių
litų šiandienos pinigais. Olimpinių žaidynių Lon
done transliavimo teisės kaina 2012aisiais – 10 mi
lijardų litų (tiesa, į šią „nedidelę“ kainą įskaičiuotos
ir 2010ųjų žiemos Olimpinės žaidynės). Per gerą
šešiasdešimtmetį Olimpinių žaidynių transliacijos
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kaina išaugo daugybę kartų. Čia tik viena iš gali
mų iliustracijų. Geriau jau net nebandykime paly
ginti, kiek kartų išaugo sporto žvaigždžių atlygiai.
Sporto transliacijos per televiziją pavertė sportą
prieinamą kiekvienam. O tokių transliacijų aušroje
televizininkai atvirai abejojo tiesioginių transliacijų
naudingumu, nes manė, kad tai sumažins arenose
rungtynes stebinčių žmonių skaičių, tačiau efektas
buvo visiškai priešingas. Tribūnas užpildė vis dau
giau žiūrovų, o šiomis dienomis visiškai įprasta tapo
sporto transliacijas stebėti baruose arba per didelius
ekranus miestų aikštėse. Kartais tai tampa vieninte
liu išsigelbėjimu negavus bilietų į rungtynes. Peršasi
akivaizdi išvada: televizija padarė sportą populiarų.
Tačiau su šia išvada galima gerokai pasiginčyti.
Visų pirma sportas nebūtų niekur nukeliavęs
be transporto. Sportas plito traukinių bėgiais, o
dar praėjusio šimtmečio pirmoje pusėje, kai 1930
aisiais Urugvajuje vyko pirmasis pasaulio futbolo
čempionatas, visos keturios komandos iš Europos
atvyko laivais. Šiandien sportas yra varomas lėktuvų
ir autopriemonių kuro, todėl profesionalūs sporti
ninkai nuolat keliauja iš miesto į miestą, iš šalies į
šalį. Net Formulės-1 lenktynės kas dvi savaites vyks
ta vis kitoje šalyje. Tačiau transporto tobulėjimas ir
pasaulio „susitraukimas“ taip pat nėra svarbiausias
sporto išplitimo veiksnys. Svarbiausias dalykas, kaip
teigia Andrew Jenningsas, buvo industrinė revoliu
cija. „Profesinės sąjungos sumažino absurdiškas
darbo valandas, kad žmonės turėtų laiko nueiti į
rungtynes. Jiems buvo pakelti atlyginimai, kad
būtų ką išleisti pramogoms“, – teigia Jenningsas. Šis
kairuoliškas jo požiūris ne visai atspindi dabartinę
situaciją. Sportas daugeliui yra taip lengvai prieina
mas, kad tampa kone religija (antrąja ar pirmąja –
jau kitas klausimas) ir šiuo atveju nebe toks svarbus
yra net ir finansinis pagrindas. O dėl to, tenka pri
pažinti, vis dėlto kalčiausia televizija. Tiesa, šiais lai
kais prie televizijos dar prisideda internetas (įprastas
ir mobilusis), nuolat atnaujinantis naujienas, anali
zuojantis rungtynes, pateikiantis išsamią statistiką
ir suteikiantis galimybę viską komentuoti. Tai dar
labiau didina susidomėjimą.
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Dar įdomesnį dalyką yra pastebėjęs rašytojas
George’as Orwellas, kuris sportą pavadino karu be
šūvių. Nacionalinių rinktinių susidūrimai dažnai
savo keliamomis aistromis tikrai primena karą. Dar
senovės romėnai pastebėjo, kad žmonėms, kad jie
jaustųsi laimingi, reikia „duonos ir žaidimų“. Taip
atsirado gladiatorių kautynės, kurias šiais laikais pa
keitė įvairios sporto šakos. Sportas – tai tikras karas,
dažnai pilietinis: Madridas prieš Barseloną, Man
česteris prieš Liverpulį, Vilnius prieš Kauną. Nic
ko Hornby knygoje Futbolo karštinė (Fever Pitch)
apibūdino sportą (šiuo atveju futbolą) kaip dramą,
skirtą žmonėms, neinantiems į teatrą. Šiandien ši
drama prikausto net ir didžiausius teatro mėgėjus.
Stebėdami šių metų futbolo čempionatą, su bičiu
liais futbolo rungtynes palyginome su puikiai nu
filmuotu įtempto siužeto filmu. Skirtingi planai,
puikus operatorių darbas ir daugybė vaidybos ele
mentų – viskas, ko reikia geram filmui. Nėra tik iš
anksto parašyto scenarijaus, bet juk čia – visas įdo
mumas. O ką jau kalbėti apie žaidimo stebėjimą gy
vai. Žmonės į kino sales eina tam, kad patirtų naujų
įspūdžių ir patenkintų smalsumą sužinoti, kuo vis
kas baigsis. Krepšinio ar futbolo aikštelėje viso to
galima gauti su kaupu. Ir nereikia jokių nepatogių
akinių, kad matytum patį tikriausią 3D vaizdą.

Ketvirtas kėlinys: Sportas daro mus
nesportiškus?

užkandžius ir gurkšnojant alų ar kokakolą. Ir Vil
niaus Siemens arenoje per rungtynes suvalgoma re
kordiškai daug picų...
Sportas, nors ir ne visi tai pripažįstame, tapo
kiekvieno mūsų gyvenimo dalimi. Sportas įkūnija
varžymosi, konkurencijos ir savo tikslo siekimo idė
jas, kurios yra įsigalėjusios šiuolaikiniame liberalia
me pasaulyje. Visi – nuo padavėjų iki bankininkų –
dabar dažnai turi savo apdovanojimų ceremonijas,
kuriose varžosi dėl geriausio mėnesio darbuotojo
titulo ir taip tampa laimėtojais arba pralaimėtojais.
Visa tai turi daug polėkio, bet per didelis fanatizmas
šioje srityje, kaip ir bet koks kitas fanatizmas, gali
pražudyti žmoniją, todėl visada turime išlikti kritiški
ir sąmoningi. Sportas yra tapęs mūsų kultūros dali
mi, tačiau jis visada yra toks, kokį mes jį sukuria
me ir svarbus tiek, kiek dėmesio mes jam skiriame.
Tad sirkime už Lietuvos krepšinio rinktinę pasaulio
čempionate ir būkime sportiški. O šis žaidimas jau
baigtas. Rezultatą matote ekrano kampe.
Straipsnyje panaudota informacija ir citatos iš:
Tim de Lisle. How did Sport get so big? // Inteligent Life, 2010,
vasaros leidimas – http://moreintelligentlife.com/content/ide
as/timdelisle/howdidsportgetsobig;
S. Stonkus. Krepšinis. – Mokslas, Vilnius, 1985;
Nike reklama – http://www.youtube.com/watch?v=idLG6jh23yE;
http://vz.lt/Default2.aspx?ArticleID=59729df1b4754136
a7c9513feefed9cd;
įvairūs kiti interneto šaltiniai.

Kita vertus, sporto populiarumas atrodo ganė
tinai paradoksalus. Net tolimiausiame Amerikos
užkampyje nerastumėte žmogaus, kuris nežinotų
Michaelo Jordano, Tigerio Woodso ar Davido Beck
hamo. Sporto žvaigždės išstūmė iš pirmųjų gretų net
kino ir muzikos superžvaigždes ir tapo naujaisiais šių
dienų herojais – visiems žinomais ir brangiausiais.
Paradoksas: Amerikoje daugybė mokinių yra atleisti
nuo kūno kultūros pamokų, nes dėl sveikatos pro
blemų nėra pajėgūs atlikti elementarių fizinių prati
mų. Šis virusas plinta po visą pasaulį.
Domėjimas sportu nebėra tiesiogiai susijęs su
buvimu sportišku. Netgi atvirkščiai. Įprasta stebėti
sporto transliacijas kramsnojant įvairius nesveikus
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Svarbiausia – žmogaus stilius

Seniai prabėgo tie hipių laikai, kai siūtis drabužius
pačiam taip susikuriant savo stilių atrodė normalu
ir įprasta. Šiandien retas jaunuolis mokėtų savo rankomis pataisyti drabužį, ką jau kalbėti apie visą jo
pasiuvimą. Vis dėlto devyniolikmetė Anželika Belotelova neįsivaizduoja savo gyvenimo be siuvimo.
Mergina su pasimėgavimu kuria, siuva, modeliuoja,
taiso drabužius sau ir kitiems. Ją kalbina Viktorija
Navickaitė:

Kaip seniai pradėjai siūti ir kodėl? Gal atsimeni pirmąjį savo siuvinį?

Audronės Sadauskaitės nuotrauka

Pirmą kartą siūti pabandžiau dar pradinėje mo
kykloje per darbelių pamoką. Man tai pasirodė
įdomu, tada, rodos, siuvome prijuostę. Darbelių
pamokos man visada patiko, mėgau viską, ką tik
mėgindavome išmokti – man sekėsi siūti, nerti,
pinti iš siūlų. Vienintelis dalykas, kurio nemėgstu,
yra mezgimas. Tačiau pasibaigus darbelių pamo
koms šis pomėgis taip ir liko praeityje. Antrą kartą
siūlus ir adatą į rankas paėmiau tik dešimtoje klasė
je, kai reikėjo siūti kostiumus mokyklos renginiui.
Tai buvo gan didelis darbas, reikėjo aprengti akto
rius, vaidinusius renginyje. Tada darsyk pamačiau,
kaip smagu ir įdomu siūti, pajutau darbo teikiamą
malonumą – iš pradžių modeliuoti drabužius, tada
siūti, o galiausiai stebėti, kaip tavo atliktą darbą
vilki žmogus. Ši veikla man ėmė teikti beprotišką
malonumą.

Viskas yra labai paprasta. Juk mes dėvime drabu
žius. Reikia tiesiog pasiimti drabužį ir išanalizuoti,
kaip jis atrodo – kokios detalės, kaip susiūtos, kokia
apdaila. Elementarus pavyzdys galėtų būti mano
bandymas įsiūti paslėptą užtrauktuką į suknelę,
kurią ruošiau mokyklos madų šou. Tą užtrauktu
ką įsiūti mėginau gal dešimt kartų, kol susiradau
rūbą, kuriame toks buvo įsiūtas, išanalizavau, kaip
tai daroma, ir sėkmingai įsiuvau savąjį iš pirmo kar
to. Lygiai taip pat ir su kitais rūbais – štai pasiimu
palaidinę, kuri man tinka ir patinka, išsiaiškinu,
kaip ji pasiūta, ir pasiūnu kažką panašaus, tik šiuo
laikiškesnio ir madingesnio. Realiai, visas siuvimas
yra kopijavimas, mat teisingai sakoma, jog nauja
yra pamiršta sena. Taip, mano kuriami modeliai
atrodo nematyti ir galbūt originalūs, tačiau viso to
pamatas yra nekintančios siuvimo taisyklės.

Šiandien siuvi kone profesionaliai. Kaip to išmokai?

Iš kur semiesi idėjų kuriamiems drabužiams?
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Labai įvairiai. Kaip jau minėjau, rūbą galiu siūti
pagal anksčiau turimą man patinkantį rūbą, pagal
kažkur pastebėtą modelį. Pasitaiko, jog idėja kyla
iš gamtos – pamatai kokį nors gražiai susipynusį
siluetą ir iš to kyla mintis. Seniai turėjau svajonę
sukurti trimatį rūbą, šią svajonę įgyvendinau per
jau minėtą mokyklos madų šou – vargšė mergina,
tapusi trimatės suknelės modeliu, turėjo vaikščioti
podiumu apsikarsčiusi vielomis ir kitokiais įtvirti
nimais, mat niekaip nesugalvojau, kaip supapras
tinti modelį...
Pradėdama studijuoti pasirinkai specialybę, visai nesusijusią su dizainu ar siuvimu. Kodėl?
Pasirinkau studijuoti ekonomiką bei apskaitą, ru
denį išvykstu mokytis į Angliją. Taip yra todėl, jog
nemanau, kad galėčiau gyventi iš siuvimo. Tokią
mano nuomonę patvirtino ir teta, dalyvavusi žy
mių dizainerių suvažiavime Vokietijoje. Kone visi
ten susirinkę dizaineriai gyvenime turi pamatinę
specialybę ir pagrindinius darbus – įmones, biurus.
Siuvimas ir dizainas niekada nebuvo pagrindinis jų
užsiėmimas, o galimybę kurti savo kolekcijas jie
turi būtent iš pirminio darbo teikiamų pajamų. To
paties norėčiau ir aš – pabaigusi ekonomiką norė
čiau pradėti savo darbą, kuris man suteiktų gali
mybę atskleisti save kuriant. Papildomai norėčiau
baigti dizaino studijas.
Ir ieškotis darbo pagal pirminę specialybę, ir tęsti dizaino studijas, o vėliau ir kurti, žadi ne Lietuvoje.
Kaip vertini šiandieninę mados rinką mūsų šalyje?
Nesu kompetentinga šiuo klausimu, tačiau nuo
monę vis dėlto turiu. Manau, jog Lietuvoje yra
galybė talentingų ir sumanių jaunų kūrėjų, turin
čių lakią vaizduotę ir gebančių kurti originaliai.
Užtenka apsilankyti Mados infekcijos renginiuose.
Taip pat man teko dalyvauti VDA studentų, besi

Dariaus Buinausko nuotraukos
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Nuotraukos iš asmeninio Anželikos archyvo

mokančių dizaino, darbų parodose. Mane stebino
jų originalumas ir išradingumas, gebėjimas sude
rinti tai, kas madinga, su visuomenės poreikiais, o
tai labai svarbu. Vis dėlto manau, kad pati Lietuvos
rinka to nereikalauja. Ko gero, tai jau yra vartoto
jų problema, mat jie nori „turėti daug ir pigiai“, o
vienetiniai dizainerio darbai, nors dažnai ir yra iš
skirtiniai, nedomina vartotojų, dažniausiai dėl savo
kainos, taigi ši rinka Lietuvoje neklesti.
Koks tavo mėgstamiausias dizaineris? Galbūt turi
savo autoritetų šioje srityje?
Neseniai atradau firmą Desigual, kuriančią naujau
sio filmo apie Alisą stebuklų šalyje stiliaus drabu
žius. Jų kuriami rūbai pasižymi kontrastingomis
spalvomis, modeliai yra itin ryškūs ir nekasdieniš
ki, teatro arba karnavalo stiliaus. Man išties patin
ka tokie rūbai, juos galima vadinti netradiciniais,
kiek įžūliais, traukiančiais akį. Įdomu tai, kad tos
pačios firmos drabužiai, tiekiami į Lietuvą, ir par
duodami, pavyzdžiui, Anglijoje, itin skiriasi ne tik
modeliais, bet ir kokybe. Taip yra dėl skirtingos
paklausos, skirtingų šalių rinkų. Lietuvoje niekada
nepirkčiau šios firmos rūbų, tačiau Anglijoje apsi
pirkčiau nuo galvos iki kojų.
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Kaip vertini lietuvaičių stilių?
Aš negaliu pasakyti, ar lietuvaitės madingos, mat
pati paskui madą neskubu. Mane labiau domina
žmonių stilius, o čia jau kiekvieno asmeninis reika
las. Manau, kad stilingas žmogus yra tas, kuris geba
apsirengti tinkamais rūbais, kurie atitinka žmogaus
sudėjimą, būdą, yra gerai tarpusavy suderinti. Svar
biausia yra pasiekti harmoniją. Perėjusi Gedimino
prospektu, pamatysi daugybę žmonių, maždaug
dešimtadalis jų atrodys stilingai. Likusieji sudarys
įspūdį, jog tiesiog nespėjo apsirengti, taigi griebė
tai, kas pakliuvo po ranka. Taip galima daryti, ir
daugeliui tai išeina į gera, tačiau norint teigiamo
rezultato reikia turėti tarpusavy derančių drabužių,
o šituo pasigirti gali ne kiekvienas.
Kiek laiko ir dėmesio skiri savo išvaizdai?
Ilgiausiai užtrunku vaikščiodama po parduotuves,
kai reikia išsirinkti kokį naują rūbą. Antrasis pagal
sunkumą etapas yra sugalvoti, ką tądien nori vilkė
ti. Tada belieka tai rasti spintoje.
Ačiū už pokalbį!

Jurgitos Adamovičiūtės nuotrauka
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