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„Tolerancija yra paskutinė sugedusios visuomenės do-
rybė. Kai visuomenė yra tapusi tokia amorali, kad 
rėksmingai ir su pasididžiavimu pažeidinėja visus 
Dievo įsakymus, ji ima primygtinai reikalauti laikytis 
vienos vienintelės dorybės – toleruoti jos amoralumą. 
Ji neleis tau smerkti jos veiksmų laikant juos neteisin-
gais, todėl sukūrė ištisą tikėjimo sistemą, kurioje tokie 
veiksmai nėra neteisingi, tad juos darančių nebega-
lima laikyti nusikaltėliais, niekšais ar blogais žmo-
nėmis. Nusikaltėlis, niekšas ir blogas žmogus esi tu, 
jeigu juos smerki!“ – rašė Jamesas Kennedy. Lietuvoje 
žodis „tolerancija“ linksniuojamas vis dažniau. Šiek 
tiek gėdydamasi neigiamo savo nusiteikimo toleranci-
jos atžvilgiu, bet tikėdamasi atrasti kitą tolerantiškos 
laikysenos aspektą ir suprasti, kodėl šis žodis pastaruo-
ju metu taip rėžia ausį, „Santaros–Šviesos“ suvažia-
vime Sofi ja Melnikaitė pasikalbėjo su profesoriumi, 
Europos Parlamento nariu Leonidu Donskiu.

Lietuvos, kaip Vakarų Europos šalies, pamatą suda-
ro krikščioniškosios vertybės, persmelktos toleranci-
ja: Kristus vienodai bendravo ir su kitatikiais, ir su 
svetimšaliais nė nemėgindamas atversti jų į naująjį 
tikėjimą, nepaisant to, šiandien Lietuvoje tolerancija 
atrodo fasadinė: ji būna arba apsimestinė, arba tole-
ruojame tai, kas mums tiesiog nerūpi. Kaip manote, 
ko mums trūksta iki tikro tolerancijos išjautimo?

Be abejo, krikščionybė yra pačios universaliausios 
tolerancijos ištakos – tai supratimas, kad, kaip sakė 
Paulius, nėra žydo, nėra graiko, kad žmonės yra 
lygūs ir unikalūs, sykiu, kad jie turi unikalią ver-
tę Dievo akivaizdoje. Kita vertus, tolerancija gali 
turėti fi losofi nes arba religines prielaidas, bet nebū-

Tolerancija – 
tai kasdieniai išmėginimai

tinai turi tapti praktiniu principu –  netgi Europoje 
ji tapo politiniu principu gana vėlai – tik po įvai-
riausių religinių karų, kurie draskė Europą, buvo 
susitarta dėl to, kad religija arba tikėjimas neturi 
tapti politinio konfl ikto priežastimi. Juk Europos 
istorija be religinių karų yra neįsivaizduojama. Iš 
tiesų, egzistuoja labai ilgas nuotolis tarp paskelbto 
principo ir paties gyvenimo – jeigu jūs kalbate apie 
tą tolerancijos supratimą, kuris formavosi jau anks-
tyvojoje modernybėje, Johno Locke’o fi losofi joje, 
vėliau – Voltaire’o, tai esmė – pagarba kito žmo-
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gaus orumui. Juk mes nežinome, neturime būdų 
patikrinti kito žmogaus sielos. Kaip sakė Locke’as, 
kito žmogaus tikėjimo nepatikrinsi – negali, vals-
tybė neturi metodų įsibrauti į kito žmogaus sielą. 
Dėl to Locke’as ir sakė, kad tikėjimo sferoje po-
litinės galios instrumentai nepanaudojami. Mano 
nuomone, tai yra gana išmintinga pozicija, bet jūs, 
matyt, kalbate apie Lietuvą, turėdama omenyje to-
leranciją taip, kaip ją supranta politikai, platesnie-
ji visuomenės sluoksniai, kitaip tariant, kaip tam 
tik rą principą, dėl kurio susitariama pliuralistinėje 
šiuolaikinėje visuomenėje – turi suprasti žmonių 
skirtumus ir juos pripažinti. Taigi galima toleranci-
ją suprasti (kartais ji taip ir suprantama) kaip nere-
agavimą, nesikišimą, pasyvumą arba indiferenciją, 
ypač tikėjimo klausimais – yra žmonių, kurie laiko 
save tolerantiškais, bet tikrai toliau indiferencijos 
nenukeliauja. Jie tiesiog sustabdo bet kokį aktyvų 
savo santykį su įvairiais dalykais. Bet yra ir kito-
kių žmonių, žmonių, kurie supranta toleranciją ne 
kaip mėginimą ignoruoti svarbius klausimus, bet 
kaip kito žmogaus orumo pripažinimą, net jeigu 
tu ir nesutinki su juo. Manau, tai garbingesnė po-
zicija: suprasti, kad mes vieni kitų neperauklėsime. 
Ir nė neverta to daryti, nes niekas neturi tokio 
autoriteto pasaulyje, tokios įtakos žmonėms, kad 
visus priverstų būti vienodais. Reikia suprasti, kad 
skirtumai egzistuoja ir juos reikia toleruoti protin-
gai, tik susitarti dėl principinių sąlyčio taškų, ku-
rie garantuotų civilizuotą bendrą buvimą: pagarba 
gyvybei, pagarba žmogaus vertei... Kai kurie tiki, 
kad dėl tokių dalykų galima susitarti gana nesun-
kiai, kiti mano, kad susitarti yra problemiška. Čia 
jau veikiau politinis skirtumas – vieni mano, kad 
Visuotinė žmogaus teisių deklaracija ir žmogaus 
teisių principai yra būtent tai, kas yra arčiausiai 
praktinės tolerancijos, bet yra ir kitų, kurie kriti-
kuoja tą pačią deklaraciją, manydami, jog ji yra at-
gyvenusi ir neaprėpia naujų įtampų bei konfliktų. Į 
jų klausimą, neįmanoma atsakyti techniškai, sausu 
atsakymu – tai labai gyvi žmonių pasirinkimai, pri-
klausantys ir nuo švietimo, ir nuo mokyklos darbo, 

kartais net nuo santykio su tikėjimu, bendruome-
ne, tėvais, nuo to, kaip giliai žmogus tai supranta 
ir išgyvena, ar jam tolerancija yra viso labo tik toks 
dalykas, kurį reikia išmokti kaip „nekalbėk, ko 
nereikia”, ar kažkas daugiau. Turiu pastebėti, kad 
man pačiam tokie dalykai atrodo kaip tolerancijos 
karikatūra. Priešingai, kartais aš geriau pasirenku 
kalbėjimą apie nepatogius dalykus, kurie parodo 
mano pagarbą kitokiam žmogui. Manau, pavo-
jingiausi yra vakuumas ir tyla, nes tyla yra neapy-
kantos pribuvėja. Kai žmonės nėra abejingi vieni 
kitiems, jie kalba, o tai jau gerai. Tačiau nestinga ir 
lazdos perlenkimų – pavyzdžiui, yra manoma, jog 
pasaulietiškas, agnostiškas žmogus visą laiką teisus 
ir kad jeigu tiktai nustumsi į šoną visus religinius 
ginčus ir kalbėsi tik apie labai žemiškus dalykus, 
automatiškai būsi tolerantiškas. Anaiptol. Aplin-
kui man tenka matyti žmonių, kurie formaliai 
savo pažiūromis turėtų būti panašūs į mane (kad ir 
tarp liberalų), tačiau jie yra netolerantiški, tarkim, 
krikščionybei – aš tai aiškiai matau – jie net mė-
gina prievartauti tikrovę, norėdami, kad katalikų 
kunigai mąstytų kaip sekuliaristai, o tai yra non-
sensas – jie neturi taip mąstyti ir nemąstys. 

Manau, kad mokyklose tokia tolerancija, apie kokią 
Jūs kalbate, nėra ugdoma, taigi kas laukia visuome-
nės, kurioje tolerancija yra suvokiama primityviai ir 
iki galo neišjaučiama?

Manau, kad, kaip ir kiekvienos šalies piliečiai, mes 
turime susitarti, jog tokioje rimtoje diskusijoje rei-
kia pasistengti išvengti kasdienio skandalingumo 
apnašų. Žinoma, jeigu žmonės, ypač jauni, suvoks 
toleranciją vien pagal tai, ką rašo kai kurie skanda-
lingi dienraščiai, bus blogai. Tačiau jie gali susitar-
ti su mokytojais ar dėstytojais, ar tėvais dėl tokio 
svarbaus dalyko – negalima galvoti ir kalbėti kli-
šėmis, reikia pačiam susimąstyti apie realią gyveni-
mo situaciją – juk pats susiduri su žmonėmis. Tau 
neturi papasakoti, kaip būna gyvenime, ir tu neturi 
sakyti: „Man nepriimtina tai, kas vyksta Dramblio 
Kaulo Krante”, – nekalbėk laikraštinėmis frazėmis 
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ir klišėmis, kalbėk apie tai, ką išgyveni arba patiri 
tiesiogiai. Tokiu atveju žmonės bus priversti kalbėti 
apie tikrus dalykus, kuriuos patiria, išgyvena savo 
aplinkoje. Kalbant apie toleranciją man neretai 
tenka užduoti atsakomąjį klausimą: ar jūs kalbate 
apie tai, ką perskaitėte spaudoje, ar jums apie tai 
papasakojo, ar jūs tai išprotavote, ar jūs su tuo susi-
dūrėte tiesiogiai? Ar yra tolerancijos problema?

Taip, aš susiduriu su ja.

Būtent tai ir yra įdomiausia – kalbėti apie tai, kai 
jums tikrai reikia apsispręsti. Tarkime, kai aplinko-
je atsiranda čigonų – štai ir tolerancija jų atžvilgiu: 
patinka–nepatinka, bet tai yra gyvenimas, tai yra 
žmonės, jie yra šalia, o tau iškyla būtinybė apsi-
spręsti. Ir mes matome, kaip žmonės nusprendžia. 
Aš manau, kad pirmas dalykas, kuris gali padėti 
diskutuojant apie toleranciją, tai nukreipti disku-
siją į realią patirtį – mes neturime pradėti dirbtinai 
literatūrinti, laikraštinti ar portalinti savo patir-
ties – geriau susimąstykime apie realius mūsų pa-
sirinkimus. Ir aš nenoriu pradėti vaizduoti kokio 
šventojo, kuris nuo gimimo yra tolerantiškas – ką 
jūs, man pačiam kartais tai yra nelengva, ypač kai 
reikia išlaikyti nors minimalų nuosaikumą atžvil-
giu tų, kurių nemėgstu – bet jie yra žmonės.

Kalbant apie žmones, taip, sutinku, tačiau kiek įma-
noma išlikti tolerantiškam, kai kalbama apie nuomo-
nę? Pavyzdžiui, viešojoje erdvėje nuolat vyksta disku-
sijos dėl abortų, eutanazijos įteisinimo. Ar įmanoma 
tolerancija, kai kalbama apie tokius visuomenei ir jos 
ateičiai svarbius dalykus? 

Kai kalbama apie tokį sudėtingą ir jautrų klausimą, 
man atrodo, susitarti beveik neįmanoma. Negalima 
eutanazijos prilyginti dalykams, dėl kurių žmonija 
iš principo susitaria – moterų, vaikų teisių. Netgi 
labai patriarchalinės šalys pripažįsta, kad negalima 
visiškai ignoruoti moterų. Tačiau eutanazija yra vi-
sai kito rango dalykas. Tai – gyvybės reikalas, taigi 
labai sunku įsivaizduoti visišką žmonijos susitari-
mą šiuo klausimu. Lygiai taip pat neįsivaizduoju 
ir susitarimo dėl abortų – juk negalima reikalauti, 

kad katalikas pritartų jiems. Katalikai nesutinka 
todėl, kad gina gyvybę tomis priemonėmis, kurio-
mis jos negina sekuliaristai. Pastarieji kalba apie 
moters teises, moters kūną, moters emancipaciją ir 
autonomiją, tačiau sąvokos tokios skirtingos, kad 
produktyvus ginčas neįmanomas. Suprantu, kad 
yra klausimų, kuriais aš su praktikuojančiu katali-
ku nesutarčiau ir neturėčiau juo piktintis dėl to – 
nesu katalikas. Kad ir kokia būtų mano pagarba 
katalikybei, nesu krikščionis ir neprivalau priversti 
krikščionių elgtis taip, kaip elgtųsi ne krikščionis. 
Kas man davė teisę jį tempti į kitą erdvę? Jis ne-
gali taip elgtis – pakanka to, kad mes su visiška 
abipuse pagarba suprastume vienas kito išeities po-
zicijas. Galbūt tada civilizuotai įšaldykime tą ne-
sutarimą – gal ateities kartos ieškos kompromiso, 
gal Lietuva taps tokia katalikiška, kad atkris pats 
klausimas, nes sekuliaristai sutiks, kad jau viskas – 
gerbkime gyvybę, tarkim, kad po tam tikro laiko 
aborto daryti negalima. Tada lieka jau niuansai, dėl 
jų susitarti irgi nelengva. Ar, pavyzdžiui, išprievar-
tauta moteris taip pat turi būtinai vengti aborto? 
Tie klausimai buvo iškelti buvusioje Jugoslavijoje, 
kai moterys per karą buvo sistemiškai prievartau-
jamos. Ar jos turi gimdyti kūdikius, kurie atsirado 
ne iš meilės, ne laisvu pasirinkimu? Aš pats gerbiu 
instituciją, kuriai yra du tūkstančiai metų ir man 
atrodo, kad katalikybėje slypi tiek išminties, kad 
negaliu turėti iliuzijos, jog aš arba panašūs į mane 
per dieną ar per dvi kaip nors įtikinsime jos atsto-
vus. Ir nereikia to daryti, pamėginkime suprasti dvi 
pozicijas – visuomenė visada yra ir bus įtemptas di-
alogas, nebeturiu iliuzijų, bent jau dabartiniu savo 
gyvenimo laikotarpiu, kad egzistuoja lengvi klausi-
mai – jų iš principo nėra. Normalioje visuomenėje 
niekas nėra paprasta ar lengva, o ypač sunkūs yra 
politiniai-etiniai klausimai. Ir juo visuomenė bran-
desnė, juo civilizuotesnė, tuo ji labiau negniaužia 
diskusijos – ji palaiko tam tikrą aukštą minties ir 
polemikos temperatūrą. Bet kaip žmones išugdy-
ti, kad jie diskutuodami netaptų priešais? Štai čia 
ir reikalinga tolerancija: supratimas, kad nė viena 
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pusė nėra iki galo tokia autoritetinga, kad primestų 
savo tiesą arba doktriną visai žmonijai šios akimir-
kos būdais arba vienos trumpos istorijos atkarpos 
kalba bei siužetais. Man atrodo, kad kalbama apie 
išmintį. Tačiau patikėkite, man yra svetimas many-
mas, jog tolerancija yra sekuliaristų noras primesti 
pasauliui savo nuomonę. Kartais pastebiu libera-
lų, ypač Europos Parlamento kolegų, tendencijas 
ir man jos nepatinka. Man nepatinka, kad mano 
aplinkoje kartais karingai kalbama apie Vatikaną, 
Popiežių, ir prisipažinsiu: aš tuose pokalbiuose ne-
dalyvauju. Manau, kad reikia būti nuosekliems – 
jeigu norime, kad gerbtų mūsų modernųjį jautru-
mą, turime gerbti ir kitų jautrumą. 

Kalbant apie migraciją, atrodo, kad globalėjant pa-
sauliui tolerancijos turėtų daugėti, juk vis daugiau 
žmonių suinteresuoti jos egzistavimu, tačiau atrodo, 
kad yra priešingai – jos mažėja. Kaip manote, ar 
tolerancija, padedanti įsitvirtinti emigrantams, yra 
realus pavojus mažesnėms tautoms, tokioms kaip lie-
tuvių, galutinai netekti savo identiteto?

Tai daugelio veiksnių mišinys. Pirmas dalykas, at-
mesčiau tą naivią teoriją, kurią sukūrė prancūzų 
švietėjai, kad juo modernesnė visuomenė, tuo ji 
mažiau religinga – tai būdinga būtent protestan-
tiškoms Šiaurės Europos šalims, kuriose Bažnyčios 
atitolimas nuo visuomenės gyvenimo toks stiprus, 
kad kunigai yra tapę biurokratais – nebe sielų gany-
tojais, o tiesiog valstybės tarnautojais. Visai kitokia 
situacija yra kalvinistinėse šalyse, tarkim, Jungti-
nėse Valstijose – Amerika yra daug religingesnė už 
daugelį Europos šalių, tačiau ir pastarojoje yra gana 
daug tikinčių šalių. Apskritai, matydamas religijos 
atgimimą pasaulyje, turiu pasakyti, kad ši švietėjų 
idėja pati save palaidojo – nebegalima teigti, kad 
juo daugiau modernizmo, tuo mažiau tikėjimo. 
Teiginys, kad Europoje nebelieka krikščionybės, 
man panašus į moralinę paniką. Kur įrodymai, kad 
jos nėra? Mažiau žmonių lanko bažnyčias? O kiek 
yra formaliai ne krikščionių, kurie yra visiškai in-
ternalizavę krikščioniškas vertybes ir jomis gyvena, 

išdidžiai skelbdamiesi esą ateistai, bet neretai lai-
kydamiesi fundamentalių krikščioniškų tradicijų? 
Antras dalykas, esama dinamikos – kartais tikėjimo 
pozicijos susilpnėja, kartais sugrįžta. Taigi, tikrai 
neteigčiau, kad globalizacija reiškia automatišką 
žmonių nureligėjimą, lygiai kaip ir neteigčiau, kad 
ji reiškia tolerancijos didėjimą. Nebūtinai. Kartais 
matome, kad be galo modernios ir labai aukšto ly-
gio visuomenės sukelia kruvinus konfl iktus. Leis-
kite jums priminti, kad vokiečių žemėje, kurioje 
gimė ir nacizmas, buvo išsiskleidusi aukščiausia 
Europos kultūra – daug kas atsisakė tikėti tuo, ką 
matė Hitleriui atėjus. Kas mums sakė, kad būtinai 
tolerancijos daugės? Galbūt priešingai, gyvenime 
įvyks tokių permainų, kad jos pradės mažėti? Bi-
jau, kad Europoje tai ir vyksta šiuo metu – naujos 

Instaliacija Baltijos jūros pakrantėje Orhuse (Danija). Miglės 
Daugnoraitės nuotrauka, 2011
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įtampos atsiranda būtent todėl, kad permainos yra 
tokios didelės, jog politikams darosi lengva mani-
puliuoti žmonių nesaugumo jausmu. Ir jie mani-
puliuoja, nes nori laimėti rinkimus ir būti popu-
liarūs – užuot dirbę sunkų darbą, kūrę programas, 
su žmonėmis kalbėję argumentų kalba, jie juos 
gąsdina. Man atrodo, kad globalizacija lems labai 
didelį svyravimų ciklą. O kalbant apie emigraciją, 
man pačiam daug metų teko gyventi skirtingose 
visuomenėse, ir žinau, kad yra tikrai tolerantiškų 
šalių, į kurias jei ne lengviau integruotis, tai bent 
jau lengviau susirasti patogią nišą. Šia prasme olan-
dai yra tikrai tolerantiška tauta. Anglai taip pat yra 
gana pakantūs, nors daug kas priklauso nuo tavo 
statuso, – negalima užmiršti, koks vaidmuo tenka 
migrantams, – kylančioje ekonomikoje darbo jėga 
visur yra sveikinama, kas kita, kai nusitaikai į elitą, 
kai svetimšalis nori tapti profesoriumi ir mokyti 
bei formuoti tos šalies jaunimą – reikia nueiti daug 
mylių, kol tau leidžiama lavinti svetimos šalies 
jaunimą. Ypač humanitarui arba socialinių moks-
lų atstovui: juk jis tuomet susisieja su tiesioginiu 
žmogaus ugdymu. Matematika, kompiuteriai ne-
veikia kito žmogaus sielos, o štai humanistika tikrai 
ją formuoja. Čia ir bliūkšta visi stereotipai ir iliu-
zijos apie tai, kad egzistuoja visiškai tolerantiškos 
sistemos ar šalys, – visur yra savos atmetimo reakci-
jos, – priklauso, kokio statuso ir lygio konkurentas 
esi. Jeigu nori patekti į svetimą elitą – visada bus 
sunku. Nebent būtum labai turtingas ir suveiktų 
kapitalizmo logika – nors tu analfabetas, bet jei esi 
turtingas, kitai ekonomikai būsi reikalingas. Jeigu 
ateini kaip darbo jėga šalyje, kuriai jos reikia, viskas 
taip pat gerokai paprasčiau. Ir Lietuvai netrukus 
reikės darbo jėgos – ji praturtės, o visi lietuvaičiai 
juk norės būti teisininkais, vadybininkais ir medi-
kais – tada ir kils klausimas: „O kas dirbs?“ Lie-
tuviai buvo emigrantų, net išsklaidytos diasporos, 
tauta ir iki Antrojo pasaulinio karo (žinoma, mas-
tai buvo ne tokie), ir, man atrodo, istorija truputį 
kartojasi. Bet tada lietuviai turėjo svajonę kaip nors 
neleisti išnykti iš pasaulio pavergtai tėvynei, todėl 

jie sąmoningai kūrė „atsarginę“ Lietuvą. Dabar 
gi atsarginės Lietuvos kurti nereikia – Lietuva yra 
Europos Sąjungoje, tai NATO ginama valstybė, 
bet yra kita problema – ar mūsų akyse nesikeičia 
pati tauta kaip egzistavimo forma? Ar nėra taip, 
kad nebeveikia formulė: kalba–žmonės–teritorija? 
Taip, yra kalba, tam tikras jautrumas, bet nebelie-
ka teritorijos kaip vienijančio veiksnio. Zygmuntas 
Baumanas jau prabilo apie tautą kaip apie naują 
eksteritorinį darinį. Žinoma, mums viskas drama-
tiškiau, – mūsų šalis nedidelė, todėl skausmingiau 
reaguojame. Viena vertus, lietuvių emigravimas 
turi pliusų jau vien dėl to, kad nemažai žmonių, 
kurie yra tarptautiški, pažįsta pasaulį, ir jei dalis 
jų grįžtų, Lietuva darytųsi atvira, vakarietiška ir 
konkurencinga. Minusas tas, kad neretai išvažiuoja 
jauni, protingi žmonės, kurie galėtų gerinti atmos-
ferą savo šalyje. Nekurčiau scenarijų, ar bus gerai, 
ar blogai – įtariu, kad mes tiesiog skaudžiau pajusi-
me pasaulio permainas, nes neturime labai svarbių 
institucijų ir nepriklausome pasaulio galingiesiems 
nei savo ekonomika, nei savo politika. Mes savo 
oda jas pajuntame – ir migraciją, ir elektroninę 
komunikaciją, ir žmonių santykių kitimą. Nereikia 
tolerantiškumo suabsoliutinti, reikia tik suprasti, 
kad žmogus turi išminties balsą, kuris išryškėja ne-
būtinai per toleranciją, bet ir kitomis formomis – 
žmogiška atjauta, solidarumu, empatija. Pripažin-
kite, tolerancija yra truputį biurokratų ir politikų 
išniekintas žodis – jie pavertė jį tokiu mediniu, 
nieko nesakančiu rąstu, su kuriuo gali daryti, ką 
nori; tai žodis-pliauska – be formos, be turinio, be 
nieko. O iš tikrųjų pats reiškinys slepia turtingą ir 
svarbią žmogiškų įtampų zoną. Tolerancija yra gyva 
ir nesukarikatūrinama tol, kol aš arba jūs pasiruošę 
ginti svetimąjį. Bet jeigu mes įdiegsime tam tikrą 
privalomą žodyną, kurį vartodami tapsime tarsi ir 
tolerantiški, sukursime karikatūrą. 

Tačiau kalbant apie grupių gynimą, galima pastebėti, 
kad kartais jis paskatina dar didesnę neapykantą. Pavyz-
džiui, viešojoje erdvėje dažnai atsiranda antisemitinių 
pareiškimų, į kuriuos reaguojant pastarieji tik aštrėja.
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Čia visą laiką reikia remtis išmintim – juk ne visą 
laiką reikia ginti pačią grupę, kartais konfliktai net 
neįvardijami iki galo. Paprasčiausiai vartojamas na-
cių žodynas arba argumentai ir tiesiog yra jautriai 
reaguojama. Ne todėl, kad kalbama apie žydus, bet 
todėl, kad veikia atmintis, išsigąstama, kad gali būti 
pradėtos teisinti kalbėjimo ir mąstymo formos, ku-
rios jau vieną kartą buvo iškilusios Europoje. Tai, 
apie ką jūs kalbate, gali būti neadekvati reagavimo 
forma – kalbama apie tai, kas neįvardyta, kas yra 
giliai. Dar gyva atmintis apie baisius dalykus, o dis-
kusija panaši į grupių stalo tenisą arba šaudymą-
si tuščiais šoviniais. Čia nereikia ieškoti ypatingų 
žmogaus teisių. Esu įsitikinęs, kad jei esama rimto 
antisemitizmo atvejų, žydams nereikėtų pulti ko-
lektyviai reaguoti – tai Lietuvos garbės reikalas. 
Patys lietuviai turi vieną kartą tai aiškiai įvardinti 
ir išspręsti. Kitas dalykas, kai nebėra kito būdo – 
kai tyli ir politikai, ir visuomenininkai, tada nieko 
nebelieka, kaip tik senstančiai bendruomenei ginti 
savo orumą ir tėvų atmintį. Kad būtų galima iš-
vengti antisemitizmo didėjimo, žinau tik vieną 
būdą: reikia bendrauti be kategorijų jūs ir mes, 
normaliai kalbėtis. Žinoma, būtų gera, kad ir žy-
dai kartais išvengtų tokių apkasų ir suprastų, kad 
patys yra politiniai ir pilietiniai lietuviai. Daugelis 
tai puikiai jaučia ir supranta, tad ta dichotomija 
yra netikra – kokie ten jie? Tai mano draugai, ben-
drapiliečiai, mano kultūros žmonės. Man, tarkim, 
tėvai paaiškino, kad esu žydas, kai buvau gal dvyli-
kos metų – esu užaugintas kaip lietuvis ir niekada 
nesuprasdavau, kad toks nesu – ir dabar save laikau 
lietuviu. Tai yra žmogiškos brandos dalykas – turi 
apie tai natūraliai kalbėti, ne klišių ar prokurorų 
kalba. Bet jūs esate teisi – pareiškimų ir kaltinimų 
komunikacija niekur neveda. 

Na ir pabaigai šiek tiek apie patį tolerancijos forma-
vimąsi: kaip kitose Vakarų Europos šalyse formavosi 
tolerancijos tradicija ir kiek ji yra pakitusi šiandien? 
Kuo tolerancijos pobūdis skiriasi Amerikoje?

Amerikiečiai tam tikroje terpėje yra tolerantiški to-
dėl, kad yra gimę kaip daugiatautė politinė bendrija 
ir neturi savo–svetimo priešpriešos, kurią turi euro-
piečiai. Amerikiečiai tave gali kviestis į namus jau 
antrąjį pažinties vakarą – jie tiesiog tokie, nes nesu-
pranta, kas tas svetimas. Jei tu moki angliškai, gyve-
ni šalia ir esi geras žmogus, nėra jokios problemos. 
Šia prasme jie tolerantiški, bet nesu tikras, ar tole-
rantiškesni už europiečius kitoje terpėje, pavyzdžiui, 
daugiakalbystės niuansais – amerikiečius trikdo kal-
bėjimas ne anglų kalba šalia jų, o europiečių – ne. 
Viskas priklauso nuo tolerancijos aspekto. Kalbant 
apie tolerancijos ištakas, jos yra ir filosofinės (Sokrato 
etinis intelektualizmas), ir religinės – krikščionybės 
vaidmuo ir įtaka tolerancijos formavimuisi nekelia 
jokių abejonių. Moderniaisiais amžiais tai veikiau 
aristokratiška pozicija, neretai filosofų, pabrėžianti 
gebėjimą sugyventi ir sutarti su kitaip jaučiančiais 
ir mąstančiais. Bet vėliau to savo aristokratizmo ir 
religinės auros tolerancija pradėjo netekti – ji buvo 
rutinizuota. Tai gerai, jei daugiau žmonių supranta, 
kad tolerancija, jeigu ji nėra karikatūrinė ir nepai-
niojama su abejingumu (kurį Vytautas Kavolis laikė 
socialine patologija), reiškia, jog negalima žeminti 
kito žmogaus. Tada jie gina svetimą orumą, supras-
dami, kad tiktai su oriu žmogumi galima kurti lais-
vą santykį visuomenėje, juk draugas, mylimoji – tai 
laisvų žmonių sąjunga. Blogai yra tai, kad šią sąvoką 
pasigavę politiniai technokratai ar biurokratai ją su-
niekina, iškraipo, instrumentalizuoja ir paverčia to-
kiu nieko nereiškiančiu blizgučiu, kurį naudoja, kaip 
nori. „Būkime tolerantiški“ – ką tai reiškia? Taip ir 
matau anekdotišką situaciją, kai koks nors aukštas 
pareigas užimantis Briuselio biurokratas kalba apie 
privalomą toleranciją, bet pats apsistato tik savo rato 
ir kultūros žmonėmis, kad būtų paprasčiau. Ką reiš-
kia tolerancija? Tai kasdieniai, labai nelengvi, žmo-
giški išmėginimai. Tolerancijai reikia žmones ruošti 
lygiai taip pat kaip santuokiniam gyvenimui, kad jie 
suprastų, kas yra atsakomybė prieš kitą žmoguų. To-
lerancijos reikia mokyti – atsakingai ir nebanaliai. 
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Rūta Reutaitė

Vilko rauda

Sako: jo gentis buvo medžiokliai.
Kas vakarą užsimetęs vilko kailį 
Jis staugia Vokiečių gatvės kampe. 
Susmilksta į drėgnus kareivių mundurus
Žalvarinis miesto vilkolakio balsas.
Pilkas kailis laka kaktos prakaitą 
Ir pirštai užspaudžia skaudančią natą.
Kas vakarą geležim apkaustytas balsas
Perplėšia sienas Gomoros
Ir linksmybė išsyk garantuota.
Nutolsta munduruose susisupę sesės ir broliai –
Jie dienas baigs rojuje švintant.
O jis bus prakeiktas, nes grojo.
Šiąnakt jo gentis gundymui pardavė grožį
Ir medžioklės suklupo prie kojų
Svetimų brolių.

Sakuros

Vyšnių kauliukai sirpsta –
Sekmadieniais sapnuoju,
Kad žaidžiu riedulį:
Vienas įkrinta į skruosto duobutę
Ir išleidžia šaknis –
Iki pat akių nusiveja gyvybė,
Perplėšia rageną tarsi replėmis –
Verkiu žiedais baltažiedžių sakurų,
Aklas japonas glosto man veidą,
Renka žiedus ir deda į burną –
Vyšnių kauliukai sirpsta ir murma, 
Sirpsta ir murma 
Sekmadieniais…

***

išnešiotas žemės įsčiose
buvai laimingas gimęs per audrą.
basomis bėgai per kelio akmenis, 
nors pirštai kraujavo, 
tu nejautei skausmo,
nes jis buvo jos ir tik truputį tavo.
apkaustyti bėgiais kalnai vis augo
o tu augai su jais.
gimtoji kalba įsigėrė į tavo skurdų apdarą
ir priaugo tarsi antra oda,
antras gyvenimas.
galėjai drąsiai eiti basomis –
ir jau mažiau skaudėjo –
tavo pėdos tapo tavo apavu,
kalnai – išminties šaltiniu,
kalba buvo tavo amatu, 
o tu – kalbadirbys, poetas.

***

Žvilgsnis užkliūva  
už atpleišėjusios sienų odos.  
Neregys liečia ją  
apvaliomis pirštų pagalvėlėmis  
su įjautrintais vyzdžiais.

Žemės godos

Išsaugok tą akmenį – viltį.
Išsaugoki ąžuolo širdį.
Išplėšęs tą sapną beširdį, 
Šešėlį skubėk sunaikinti,

Kad liktų tik tyliai prabilti,
Į ežero mėlį, į bundančią viltį. 
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Žinomas psichoanalizės kūrėjas Sigmundas 
Freu das (1856–1939), suformulavęs sapno, kaip ne
patenkinto troškimo (pirmiausia – seksualinio), iš
raiškos ir iškrovos sampratą; topografinį asmenybės 
psichikos modelį (sąmonė, priešsąmonė, pasąmonė), 
vėliau papildytą trimis naujomis sąmonės lygmenyje 
esančiomis struktūromis: Id, Ego ir Superego, išpo
puliarino psichologijos teorijas apie susivaldymą, 
priešiškumą, psichologinius gynybos mechanizmus, 
naudojamus nerimui nuslopinti. Asmenybės elgesio 
motyvacijos teorija pabrėžė, kad kiekvienas žmogaus 
poelgis yra nulemtas buvusių ir esamų psichikos 
reiškinių, gyvenimo įvykių, jų sąveikos, o pagrindi
niai asmens veiklą skatinantys veiksniai – instinktai 
(Freudas akcentavo du: seksualinį ir mirties). Kita – 
asmenybės raidos – teorija skelbė penkias psichosek
sualines vystymosi stadijas (oralinė, analinė, falinė 
ir kt.), kurių eiliškumas yra nulemtas biologiškai ir 
nėra pažeidžiamas.

Niekas jau nebedrįsta ginčytis, kad psichoana
lizė, kaip psichoterapijos kryptis, skirta gydyti paci
entus, turinčius įvairių psichikos sutrikimų, atsirado 
XIX a. pabaigoje Vienoje. To meto Austrijos–Ven
grijos imperijos sostinę, dar nepaliestą politinių 
ideologijų pokyčio, regime valdomą Habsburgų 
dinastijos valdovų, puoselėjančią konservatyvią pa
saulėžiūrą ir atsidavimą giliai įsišaknijusiam papro
čių, ilgaamžių tradicijų ir tvarkos kultui. Tokioje 
aplinkoje „dorovinė... epochos regimybė [tampa] 
svarbesnė už žmogiškąją realybę“1, – čia klesti „vik
torianizmas“: patriarchalinės nuostatos, dvasinių 
vertybių išaukštinimas, žmogaus kūniškumo nei
gimas. Tokioje aplinkoje psichikos dalykai aiškina
mi pasitelkiant tik biologiją, o jau seniai išaugusiai 

Indrė Petronytė

Viena – psichoanalizės lopšys

būtinybei atskleisti ir pripažinti psichines instinktų 
galias vis dar atkakliai priešinamasi2. Akivaizdu, kad 
tokia fin-de-siècle sostinė, prisidengianti „kultūrine“ 
veidmainyste, atmiešta politinio ir socialinio irimo 
nuojautos ir jau žengianti F. Nietzsche’s apokalipsiš
kai pranašauto dekadanso keliu, – palanki terpė na
grinėti ne tik socialinius santykius, bet ir pavienius 
žmones, Freudo vadintus „dievais su protezais“, po 
doroviniu fasadu maskuojančiais instinktyviąją savo 
asmenybės dalį. Tokioje aplinkoje S. Freudas brandi
na psichoanalizės teoriją.

Liberalioji kultūra ir jos krizė

1848 m. revoliucija ir Habsburgų monarchijos 
žlugimas nutiesė kelią nacionalistinių ir liberalių idė
jų gimimui Austrijoje. Septintą XIX a. dešimtmetį 
į valdžią atėję ir konstitucinį režimą įvedę liberalai 
savo kultūros centru laikė racionalų žmogų. Toks as
muo, remdamasis moksliškai pagrįstomis idėjomis ir 
brangindamas savo moralę, buvo laikomas teisingos 
visuomenės kūrimosi varikliu. Pagrindinis Austrijos 
liberalų tikslas buvo išstumti ar asimiliuoti tradici
nę imperinę katalikišką aristokratišką kultūrą, kuri 
buvo smarkiai atsiribojusi nuo įstatymų besilaikan
čios, proto pergale prieš religiją paremtos naujosios 
liberaliosios buržuazijos kultūros.

Tačiau Austrijos buržuazijai nepavyko sunaikin
ti aristokratijos ir ji išliko silpna ir priklausoma nuo 
imperatoriaus3. Šis silpnumas pranašavo greitą libe
ralizmo žlugimą – liberalų suformuota konstitucinė 
vyriausybė valdė labai trumpai: nuo 1860 iki 1900 
metų4. Vos atšventus pergalę, prasidėjo pralaimėji
mas.
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Liberalai save laikė „vedančiais į priekį“5 – pra
našesniais už istoriškai pirmesnę, tačiau jau „atgyve
nusią“ aristokratiją. Nors liberalizmas sugebėjo su
griauti senąją „habsburgišką“ tvarką, tačiau nepajėgė 
suvaldyti naujų kylančių jėgų. Paradoksalu, tačiau 
antiaristokratiška valdančiųjų politika lėmė žemes
niųjų klasių sukilimą – pastarieji atsisuko prieš libe
ralus, o ne prieš jų priešus. Liberalizmo skatinamas, 
bet retai vykdomas socialinis teisingumas ir kultūri
nis pliuralizmas buvo palankūs viduriniosios klasės 
vokiečiams ir Austrijos žydams, tačiau netiko kitoms 
socialinėms grupėms – valstiečiai, miestų amatinin
kai, darbininkai, slavų tautos panoro dalyvauti poli
tinėje veikloje. Iškilo tokios partijos kaip socialiniai 
krikščionys, pangermanistai, socialistai ir slavai na
cionalistai6. O to meto Europos kontekste suvešėję 
masiniai sąjūdžiai, – antisemitizmas, socializmas ir 
nacionalizmas, – rėmęsi šiurkštesne, jausmingesne 
ir revoliucingesne politinio elgesio metodika, galu
tinai palaužė klasikinius liberalus ir pradėjo Vienoje 
savo valdymo laikotarpį7.

Liberalų pralaimėjimas visuomenėje sužadino 
nerimo, bejėgiškumo, socialinio žiaurumo nuotai
kas – tai skatino dar gilesnį žmogaus psichologizmo 
nagrinėjimą.

S. Freudas, antipolitinės ir religinės 
psichoanalizės ištakos

Profesinėje srityje nuo pat karjeros pradžios Sig
mundą Freudą persekiojo nesėkmės – jo santykis su 
visa politine sistema, įskaitant ir akademines jos sri
tis, buvo konfliktiškas.

Freudas visada norėjo būti mokytoju, bet pinigų 
trūkumas privertė tapti praktikuojančiu gydytoju. 
1885 m. jam pasisekė – jis lengvai laimėjo prestižinę 
stipendiją Paryžiuje, kuriame neurologijos mokslo 
srityje jau ryškėjo naujos gydytojui priimtinos ten
dencijos – neurozė ten jau buvo laikoma ne tik gry
nai kūniška, bet ir psichine, net metafizine liga8.

Grįžę iš užsienio universiteto, stipendininkai tu
rėdavo parengti mokslinį pranešimą apie įgytą patirtį. 

Skaitydamas pranešimą, Freudas pabrėžė hipnozės, 
kaip neurologinių ligų gydymo priemonės, svarbą. 
Vienos universiteto akademine gydytojų bendruo
menei tai nepatiko – mechanistiniu to meto požiū
riu, kiekvienas dvasinis nukrypimas buvo laikomas 
vien nervų sutrikimu, liguistu pokyčiu, kurį galima 
lengvai išgydyti įprastomis, „daiktiškomis“ ir tradi
cinėmis priemonėmis. Tačiau tai buvo ne vienintelė 
ir ne svarbiausia Freudo išvada, šokiravusi Gydytojų 
draugiją. Lemiamą smūgį ji gavo sužinojusi, jog iste
rijos simptomus galima sukelti dirbtinai. Gydytojai 
vienbalsiai atmetė šią mintį, o tvirtinimą, kad isterija 
būdinga ne tik moterims, kaip teigta nuolat, bet ir 
vyrams, kolegos atvirai ir šiurkščiai išjuokė. Tačiau 
S. Freudas nenusileido ir taip užtrenkė universiteto 
Gydytojų draugijos duris sau prieš nosį. Vėliau Freu
das gavo paskyrimą dirbti Vienos vaikų ligoninėje, 
bet ši teikė jam mažai tyrimo galimybių ir „dar ma
žiau prestižo“9. Tačiau didžiausias pažeminimas, te
kęs Freudui, kaip akademikui, buvo tai, kad negavo 
profesoriaus vietos: vietoj aštuonerių metų, kurie pa
prastai žymėdavo laiką iki profesoriaus laipsnio gavi
mo, jam teko laukti septyniolika. Šis ilgas laukimas 
Freudui reiškė akademinį pralaimėjimą, nusivylimą 
savo profesija ir intelektinę izoliaciją10.

Kita, jau aštresnė, Freudo konfrontacija su po
litika buvo jo, kaip Vienos žydo ir liberalo, pozici
ja – pastarajai naujos kylančios politinės jėgos kėlė 
ypač didelę grėsmę. Nors Freudas nebuvo politiškas 
žmogus, antisemitiška ir antiliberali naujoji Austri
jos politika jam kėlė nerimą.

XIX amžiaus pabaigos Vienos žydai aktyviai re
prezentavo kultūrinį miesto gyvenimą. Ne tik Freu
das, bet ir kompozitorius Arnoldas Shoenbergas, 
rašytojas Arthuras Schnitzleris ar filosofas Ludwikas 
Wittgensteinas buvo žydai ir atstovavo homogeniš
kos Austrijos žydų kultūros „aukso amžiui“11.

Nepaisant prietarų, priešiškumo ir judėjimo 
ribojimų, Vienos žydai XVIII a. sugebėjo pasiekti 
savo karjeros aukštumų ir valdančiųjų pripažinimą. 
Nuo Habsburgų imperijos laikų Vienos žydai buvo 
privilegijuota visuomenės dalis: dauguma jų dirbo 
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oficialiais karališkosios šeimos bankininkais. XIX a. 
Vienoje išaugo žydiškas intelektualinis elitas, kuris 
suformavo kultūriškai aktyvią ir produktyvią kartą, 
galinčią laisvai demonstruoti savo kūrybos vaisius. 
Nors tokiose liberaliomis laikytose kultūros srityse 
kaip žurnalistika ar teatras dominavo žydai, tačiau jų 
indėlis finansų srityje nepaneigiamas – Vienos ban
kai ir žaliavų prekyvietės buvo besąlygiškai valdomi 
žydų12. Tačiau klestėjo tik visuomenės elitas, o dau
guma Vienos žydų buvo paprasti žmonės, gyvenę 
ties skurdo riba.

Monarchinė Habsburgų valdžia buvo palanki 
ir dosni jai tarnaujantiems Vienos žydams, tačiau 
imperinę politiką pakeitęs liberalizmas garantavo 
jiems didžiausią klestėjimą. Žydai buvo siejami su 
liberalizmo politika – pastaroji, būdama gana sil
pna stiprios Vienos aristokratijos, su kuria kovojo, 
atžvilgiu, rėmėsi žydiška visuomenės dalimi. Kai li
beralizmą ištiko krizė ir išaugo socialinių krikščio
nių galia, saugus Vienos žydų gyvenimas pasidarė 
įtemptas: „Liberalizmo nesėkmės pavertė žydą 
auka.“13

Antisemitiškų idėjų plitimas ir tiesioginės jų ap
raiškos suformavo S. Freudo poziciją – nepaklusti 
daugumos norui. Vėliau, Austrijoje įsitvirtinus na
cių režimui, nemažai Freudo raštų buvo sudeginta. 
Keturios iš penkių Freudo seserų buvo išvežtos į 
koncentracijos stovyklas, o pačiam psichologui teko 
ieškoti prieglobsčio Didžiojoje Britanijoje.

Judaizmas ir psichoanalizė

Judaizmas, monoteistinė religija, ir žydiškas 
identitetas, kultūra, patirtis yra neatsiejami nuo psi
choanalizės istorijos. Pirmiausia dėl paties Freudo, 
kaip žydo, tapatybės – nors jis atmetė judaistinę re
liginę praktiką (Freudas nemėgo religijos, o Romos 
krikščionybę atvirai niekino), tačiau tradicijas gerbė. 
Žydiškas Freudo identitetas niekada nesusilpnė
jo: 1897–1907 m. jis nuolat dalyvavo B’nai B’rith 
(seniausia tarptautinė žydų organizacija pasaulyje) 
susitikimuose, o 1929 m. tapo JIVO (Jidišer visn-

šaftlecher institut – liet. Jidiš mokslo institutas) pre
zidiumo nariu14.

Tiesioginių judaizmo ir psichoanalizės sąsajų 
galima rasti vienoje reikšmingiausių Freudo teo
rijų – Oidipo komplekso teorijoje, suformuotoje 
pagal garsų graikišką mitą. Adomas, Juozapas, Jo
kūbas, Mozė – bibliniai veikėjai ir jų istorijos, taip 
pat paties Freudo tėvas, kaip žydiškos tradicijos, pa
triarchališkumo, jauno Sigmundo baimių ir būsimų 
patologiškai didelių jo ambicijų simbolis, suformavo 
prieš tėvą maištaujančio ir su juo dėl motinos mei
lės konkuruojančio vaiko psichoseksualinės raidos 
etapo koncepciją. Judaizmo doktrina, kupina dau
gybės tabu ir, pasak Freudo, stokojanti paprasto 
dvasingumo, savo „praktiškumu“ taip pat inspiravo 
psichoanalizės teoriją – kartu su studentais Freu
das analizavo religijos fenomeną ir įžvelgė judaiz
me moksliškumo, patirties svarbos, reikšmingos 
ir psichoanalizei, elementų. Iš Talmudo skaitymo 
tradicijos perimtą kalbos ir jos efektyvumo prin
cipą, hermeneutiką (ypač jos santykį su sapnais) ir 
netgi mesianistines idėjas Freudas pritaikė savo ino
vacijai15. Kolumbijos universiteto profesorius, žydų 
istorijos, kultūros ir visuomenės tyrinėtojas Yosefas 
H. Yerushalmi knygoje Freudo Mozė (Freud’s Moses: 
Judaism Terminable and Interminable) psichoanali
zę pavadino „judaizmu be Dievo“.

Psichoanalizė kaip istorijos ir „valios 
jėgos“ žlugimo rezultatas

Reikšmingiausi antrosios XIX amžiaus pusės 
liberaliosios Austrijos kultūros vartotojai, kylančios 
buržuazijos atstovai siejo save su klasikinėmis Švie
timo epochos vertybėmis, siekė moralinio pripaži
nimo, materialinės gerovės ir asimiliacijos su aristo
kratija. Liberalioji buržuazijos kultūra rėmėsi keistai 
sujungtu naujai suformuotų mokslinių (moralinių) 
ir iš iki tol egzistavusios aristokratijos perimtų es
tetinių vertybių komponentu16. Dėl nujaučiamų 
prieš liberalizmą nukreiptų masinių sąjūdžių kilimo 
nemaloni, grėsminga ir įtempta politinė atmosfera 
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skatino šią pasisavintą grožio kultūrą suindividuali
zuoti – nukreipti ją į savo asmenybės puoselėjimą. 
Tai žadino naują tendenciją – žmogaus jausmingu
mo, dvasinio gyvenimo iškėlimą ir naujo požiūrio į 
žmogų formavimąsi.

Būtent ši naujoji estetinė kultūra išaugino akty
vų visos klasės meninį gyvenimą ir jautrumą, sufor
mavo novatorišką amžiaus pabaigos inteligentijos ir 
menininkų mentalitetą. Šie inteligentai ir meninin
kai, liberaliosios buržuazijos vaikų karta, jau vado
vavosi naujomis vertybėmis – istoriniai ir socialiniai 
pokyčiai vertė juos ieškoti naujos tapatybės, keisti 
savo pažiūrų sistemas, nes tėvų ideologiją jie jau su
vokė kaip „grandines savo laisvei“17. Liberalioji tėvų 
kultūra orientavosi į racionalų žmogų, o jį pakeitė 
emociškai jautresnė, sudėtingesnė ir nepastovesnė, 
todėl pavojingesnė būtybė – psichologinis žmogus. 
Šioje krizėje formavosi jausmų kultūra, opoziciška 
tradiciškai moralistinei Europos kultūrai18.

Freudo įsiveržimas į šį kultūrinio lūžio kontekstą 
buvo labai reikšmingas. Jis įtvirtino naują mąstymą, 
orientuotą į asmenines kultūros pažeisto individo 
problemas, apimančias jo kūną ir prigimtį – tai, kas 
jau išryškėjo filosofinės minties raidoje. Į asmeninę 
ir psichologinę sferą jis perkėlė iki tol tik visuome
niniame lygmenyje suvoktas ir apibrėžtas žmogų 
kankinančias negalias19. Ignoruodamas šimtmetyje 
dominavusį norą viską slėpti, Freudas skelbė, kad 
svarbiausia – savęs pažinimas, nuslopintų ir nesą
moningų norų pripažinimas, – visa tai, kas priešta
ravo XIX amžiaus Viktorijos epochos akcentuotai 
„smegenų viršenybės prieš kraują ideologijai“20 arba 
tiesiog valios jėgai. Ši sąvoka išreiškė tipiško Vikto
rijos epochos žmogaus susvetimėjimą savo paties 
atžvilgiu, pastangas manipuliuoti aplinka ir tvirta 
ranka valdyti savo gyvenimą, nukreipiant jį racio
naliu, moraliu keliu ir nepripažįstant „kūniškosios“ 
jo pusės – šios epochos žmogus neigė savo vaikystę, 
užkirto kelią bet kokioms neracionalioms tenden
cijoms ir infantiliškumui, seksualumui ir agresijai. 
Valia buvo naudojama kaip noro priešprieša. Ne
nuostabu, kad stebėdamas valios, kaip psichologi

nių impulsų slopinimo priemonės, fenomeną, Freu
das kūrė psichoanalizę – sistemą, suformulavusią 
naują – psichologinį – žmogų, judinamą ne valios, 
o noro arba varos impulsų21. Ši Freudo inovacija su
purtė emocinės, moralinės ir intelektualinės vaka
riečio savivokos pamatus –negailestinga „sadistiška“ 
jo mąstysena žmonėms nė truputėlio nepalengvino 
gyvenimo.

Didžių atradimų ir technikos pažangos šimtme
tis, besididžiuojantis savo išmintimi, racionalumu, 
kontrole ir valios jėga, pats sau paspendė spąstus – 
kultūros pasipūtėliškumas ir naivus tikėjimas civili
zacija sukėlė tam tikrą proto svaigulį, suformavusį 
naują, į save akcentuoto psichologinio žmogaus kon
cepciją. Ją dar labiau paaštrino komplikuota politinė, 
religinė ir istorinė tikrovė. Atsidūrusi naują vertybių 
sistemą ir tapatybę formuojančių aktyvių kultūros 
ir mokslo atstovų rankose, ši koncepcija įgavo realų 
pavidalą ir suformavo dabartinio – unikalaus ir emo
ciškai sudėtingo – žmogaus įvaizdį.

1 S. Zweig. Apie Zigmundą Froidą. Portretas. – Vilnius, 
1999, p. 16.

2 Ten pat, p. 8.
3 Carl E. Schorske. Fin-de-siècle Viena. XIX amžiaus politika 

ir kultūra. – Vilnius, 2002, p. 8.
4 Ten pat, p. XXIV.
5 Ten pat, p. 113.
6 Ten pat, p. 6.
7 Ten pat, p. 117.
8 S. Zweig. Op. cit., p. 44.
9 Carl E. Schorske. Op. cit., p. 190.
10 Ten pat, p. 191.
11 S. Beller. Vienna and the Jews, 1867–1938: a cultural 

history. – Cambridge, 1991, p. 4.
12 < http://www.123helpme.com/view.asp?id=23550>
13 Carl E. Schorske. Op. cit., p. 115.
14 < http://www.enotes.com/psychoanalysis-encyclopedia/

judaism-psychoanalysis>
15 Ten pat.
16 Carl E. Schorske. Op. cit., p. 5.
17 L. Jekentaitė. De profundis. – Vilnius, 2007, p. 188.
18 Ten pat.
19 Carl E. Schorske. Op. cit., p. XXI.
20 S. Zweig. Op. cit., p. 19.
21 R. May. Meilė ir valia. – Vilnius, 2010, p. 252.
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Viktorija Jurgelevičiūtė

Trieiliai

*

Nuspiri gėlės žiedą, 
Nusikvatoji garsiai. 
Toks žaidimas.

*

Pasitikėjau lekiančiu vėju, 
Jis pažadėjo ir negrįžo. 
Liko laukimas...

*

Paliko voras
Kambary užmigusią
Amžiams musę...

*

Mėlyną dangų 
Čaižo juodi velniai.
Varnų mūšis.

*

Iš dangaus nukris
Didelis, mėlynas taškas.
Sakinio pabaiga.

*

Geltoni spinduliai. 
Juoda praraja. 
Tai tik saulėgrąža.

*

Skamba jų balsai 
Tamsią naktį. 
Paukščių Takas.

*

Tamsūs debesys 
Audroje ieško kelio namo. 
Pametė raktą.

*

Spygliuotas lyg ežys 
Stovi kely kareivis. 
Vienišas kaktusas.

*

Ji džiaugėsi šia akimirka. 
Dabar tyliai atsigula. 
Buvo nuostabi plaštakė...

*

Medžių gyvastys.
Jų sielas rauna
Žmogaus rankos.

*

Rudeninė šalna.
Tyliai sušals ant obels
Paskutinis obuolys.

*

Laiboji smilga.
Miega ji nakčia.
Žiogas po ja.

*

Ūkanotam vakare
Sudrėko skliautas.
Apsiverkė ir asfaltas.

*

Iš dangaus nukris
Didelis mėlynas taškas.
Sakinio pabaiga.
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Silvija. Rugpjūčio 19–20 dienomis Karačiūnuose esančioje so-
dyboje tradiciškai vyko mokinių kūrybai skirtos svetainės per-
trauka.lt kūrybinės dirbtuvės Rugpjūčio žvaigždėlapiai. Į rengi-
nį atvyko Pašvaistės skaitytojams jau žinomi Tadas Zaronskis, 
Simonas Bernotas ir Silvija Čiuladytė. Be jų, dar Milda Ba-
ronaitė, Ringailė Slapšinskaitė ir Judita Gurnevičiūtė. Kaip ir 
visuomet, be svetainės administratorių, mums padėti susirinko 
ir keletas Lietuvos kultūros veikėjų: žurnalo Pašvaistė redaktorė 
Audronė Daugnorienė, Naujosios Romuvos redaktorius fi loso-
fas Andrius Konickis, poetai Mindaugas Milašius-Montė ir 
Vytautas Stankus. Pirmasis vakaro tikslas buvo aplankyti Mo-
lėtų observatoriją – išklausyti paskaitą bei, pažvelgus į kosmosą, 
pasisemti įkvėpimo. Kaip tyčia – o gal kaip ir reikėjo tikėtis – 
dangų aptraukė aršūs juodi debesys ir ėmė spjaudytis, todėl 
žvaigždynus vėliau teko susikurti patiems.

Eglė. Molėtų observatorijoje mus pasitiko vyras – liūdnas ir 
linksmas drauge. Klausė, kaip norime bendrauti, bet įspėjo, 
kad, nesvarbu, kaip pradėję, vis vien baigsime taip pat – liūd-
nai.  

– Žinoma, linksmai, – nusikvatojo mūsų kompanija. 
Pasakojo beveik linksmai – mes tokie maži maži visatoje. 

Mes ir mūsų Saulė, mūsų Saulė ir mūsų Paukščių Takas. To-
kie maži, atrodytų, kad mūsų nė nėra milžiniškame galaktikų 
spiečių mezginyje. 

Po paskaitos vyriškis gūdžią ir lietingą naktį vedėsi mus 
apžiūrėti veidrodinio teleskopo – didžiausio visoje Šiaurės 
Europoje. Didžiulis metalo gabalas, štai ką mes išvydome. 
Nei akelės, nei skylelės, pro kurią galėtum nors į vieną dan-
gaus šviesulį žvilgtelt. 

– Nieko čia romantiško, – porina linksmuolis, – astrono-
mai jau seniai patys nebežiūri į aukštybes, dabar yra kompiu-
teriai, – tęsia jis. Ir staiga net krykšteli iš malonumo: – Mano 
toks darbas, suprantat, griauti žmonių svajones.

Silvija Čiuladytė, Eglė Baliutavičiūtė

Pokalbis apie pertraukos.lt 
kūrybinius žvaigždynus
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Nežinau, ar sugriovė, bet grįžtant dauguma 
buvo nurimę ir susimąstę. Matyt, paskaita praėjo 
ne veltui. 

Silvija. Važiuojant atgal reikėjo susidėlioti mintis 
ir surasti žvaigždes, kurių nematėme. Žiūrėdama 
pro langą į kelią, aš savąsias netikėtai radau: šlapias 
asfaltas virto juodu dangumi, o spalvoti kelio at-
švaitai – Paukščių Tako žvaigždynu. Taip susidarė 
ūkas mano pirmojo eilėraščio gimimui. 

Eglė. Grįžę susėdome aplink apvalų stalą ir puolė-
me naikinti dangiškai skanius sodybos šeimininkės 
pyragus. Vieni aptarinėjo įspūdžius, kiti tęsė auto-
buse pradėtą diskusiją, treti kvatojo iš Montės ir 
Stankaus juokelių apie citrinas ir nešildančius ho-
norarus. Na, o vyresniesiems sumigus, Tadas pa-
siūlė puikią mintį – nubraižyti Lietuvos rašytojų 
žvaigždėlapį. Pasiėmėme vieną iš geltonųjų Per-
traukos sąsiuvinių ir, pradėję nuo kosminio Mažvy-
do ūko, sudarėme literatūrinius žvaigždynus. Tuo 
tarpu Vytautas Stankus, prisėdęs ant slenksčio, rašė 
ir taip žadino mūsų pareigos jausmą. Visai prašvi-
tus pasekėme jo pavyzdžiu ir išsiskirstėme po kam-
pus ieškoti žodžių.

Eglė. Nuo pusryčių stalo ir smagios kompanijos 
sunku atsitraukti, tačiau jauniesiems kūrėjams 
atėjo metas rašyti apie žvaigždes, kurių vakar taip 
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ir nepamatė, o administratorėms bei svečiams – 
konsultuoti, kritikuoti, taisyti ir komentuoti. Prie 
M. Milašiaus-Montės buveinės net eilutė nusidrie-
kė! O kiek teko pastebėti – tekstui jis itin reiklus: 
„Šitą mesk... O čia ką parašei? Brauk brauk.“ Tiesa, 
ir pagyrų negailėjo. Kai kurių pertraukiečių teks-
tai, apžnaibyti bent trijų–keturių kritikų, smarkiai 
kito, taip smarkiai, kad net į du atskirus eilėraščius 
išskilo, o iš kitų tik keli žodelyčiai ištrupėjo. 

Silvija. Pradėti rašyti buvo siaubinga. Nors ma-
niau, kad per naktį sukaupiau šiokių tokių idėjų, 
pasiėmusi rašiklį, ties tuo ir sustojau. Iš tiesų, pir-
mąkart rašiau tikrą eilėraštį, juk laikau save prozi-
ninke. Tačiau supratau, kad tokia tema ir per tiek 
laiko proza niekaip nesusidėlios. Ėmiausi „minčių 
lietaus“ – rašiau viską, kas tik ateina į galvą, bet, 
deja, jis nebuvo toks gausus kaip už lango. Vos dvi 
eilutės. Per mažai. Po ilgo kankinimosi pagaliau 
pradėjau judėti. Iš dviejų eilučių radosi dar pora 
posmų. Tuomet prisėdau ant laiptų su ką tik atsi-
kėlusia administratore Rūta. Ji beveik viską išbrau-
kė ir liepė mums trims – Simui, Ringailei ir man – 
pasivaikščioti po mišką. Pušų oras šiek tiek padėjo. 
Grįžusi tai, kas liko, sudėjau į keturias eilutes. Kaip 
tik tuo metu visi pakilo iš miegų. 

– Simai, – sakau, – einam pas kurį nors. 
– Einam. Aš imu Montę, tu imk Stankų.
Ir „paėmėm“. Vytautas peržiūrėjo mano ketu-

rių eilučių raidos kelią ir, manau, nuoširdžiai no-
rėdamas padėti, parašė naują eilėraštį. Jis tiesiog 
persistengė, man reikėjo tik patarimo, ką galėčiau 
keisti ar pridėti. Per tą laiką Simas paleido Montę ir 
dabar jį pasigrobti galėjau aš. Atsisėdom prie rožė-
mis apvainikuoto Grybauskaitės portreto. 

– Čia jau poezija, – perskaitęs tarė. 
Dieve, kaip aš džiaugiaus, kai jis tai pasakė!
Tuomet paėmė mano tušinuką, nubraukė vie-

ną žodį ir paaiškino kodėl.
– Viskas, daugiau nieko nereikia.
Daugiau nieko ir nekeičiau.

Eglė. Jei ši dalis turėtų atskirą pavadinimą, tai jis 
būtų Derliaus metas. Nes poetiniai tekstai užderė-
jo itin gausiai. Skaitymus jaunimas pradėjo ne itin 
drąsiai, tačiau nuoširdūs plojimai padėjo išsijudin-
ti. Ir eilės tiesiog byrėti pradėjo. Žvaigždynai irgi. 
Būta labai originalių ir įtaigių temos interpretacijų. 
Dar ir dabar mintyse skamba Mildos Baronaitės ei-
lėraščio nuotrupos: „na kur polėkis į amžinybę, / 
kokiuos šuliniuos semti / kvapnų vandenį kuriuo 
išrasoja /suplukusios poezijos moterys?“ Vėliau 
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Senovės išminčiai sakydavo: „Kaip danguje, 
taip ir žemėje“, ir, kadangi buvo iškilmingai mano-
ma, kad danguje vyrauja tobula tvarka, ši senten-
cija galėjo skatinti žmones tobulinti tvarką žemėje, 
kad mūsų gyvenimas iš tikrųjų bent kiek prilygtų 
dangiškajam.

Vėliau kažkodėl išpopuliarėjo atvirkštinė for-
muluotė: „Kaip žemėje, taip ir danguje“, tad ne 
per daug išmanantys apie dangų gali nusiraminti ir 
drąsiai manyti, kad ir danguje pakanka visokiausių 
nesąmonių.

Šiuolaikiniai astronomai (tikriausiai ne vien 
astronomai) performulavo šią gražią idėją itin mo-
derniu moksliniu žargonu: makro- ir mikro-pasau-
lio dėsniai yra tie patys. Nesunkiai rasime ir ryškių 
šią taisyklę iliustruojančių pavyzdžių. Štai ener-
gingesnės ir gal tauresnės protožvaigždės susiburia 
į didesnius dangaus kūnus – planetas ar tikrąsias 
žvaigždes, įsuka į savo orbitas kuklesnius, ne tokius 
tobulus palydovus; visa kita, kas sukasi tarp žvaigž-
džių, yra tiesiog kosminės šiukšlės, kurios kartais 
nukrenta ir ant mūsų protingos žemės. Tauresni 

savo tekstais pradžiugino ir kūrybinių dirbtu-
vių svečiai. Tiesa, ne visų jų kūriniai buvo apie 
žvaigždynus, štai M. Milašius-Montė skaitė kiek 
anksčiau sukurtą sunkiasvorį poetinį tekstą, kurį 
teko ir komentuoti, ir iš naujo skaityti (galėsite 
jį perskaityti Naujojoje Romuvoje, 2011, Nr. 3), o 
A. Konickis, vienintelis nepasidavęs poetų įtakai, 
perskaitė šmaikštoką fi losofi nę įžvalgą apie žmogų 
ir jo galimybes. 

Silvija. Po skaitymų, dar kiek pabendravę, šiltai at-
sisveikinome ir iš nuostabios poetinės galaktikos grį-
žome į savąją žemę. Bet šį tą kiekvienas išsinešėme.

žmonės neretai susiburia į tam tikras kūrybines 
bendruomenes, aplink jas sukasi kuklesni, ne tokie 
tobuli palydovai; visa kita – žmonijos šiukšlės, ku-
rios kartais nukrenta net į seimą ar į kitokias gerb-
tinas institucijas.

Šiam esminiam principui nustatyti pakako iš-
tirti maždaug 4 % visatos ir panaudoti vos 4 % 
proto galimybių.

Tad dabar pradedu geriau suprasti ano konser-
vatorijos docento mintį ir net mielai jai pritarčiau. 
Jis sakydavo: girdėjau, kad žmogus išnaudoja tik 
4 % savo proto galimybių. Netvarkingas gyveni-
mo būdas – alkoholis, bemiegės naktys, kiti nedori 
pasilinksminimai – lėmė, kad 1 % tų galimybių aš 
jau sunaikinau. Bet mano darbui, manyčiau, pa-
kaktų kokių 2 %. Vadinasi, dar 1 % galiu drąsiai 
naikinti.

Iš tikrųjų – jeigu fundamentalus mikro- ir ma-
kro-dėsnių atitikimas jau nustatytas, net pasitelkę 
dar kelis ar keliolika tų procentų matysime nebent 
dar daugiau šią taisyklę patvirtinančių kosmoso ir 
žmonijos šiukšlių.

Andrius Konickis

Kaip danguje, taip ir žemėje

Ringailė Slapšinskaitė

Didysis Bitininkas

Ieškau vietos
Po miriadais saulių.
Dūzgia galaktikų spiečiai, –
Korio akutėj klimpstu.
Jis prisidega pypkę –
Apvaliais kamuolėliais
Kyla ir sklaidosi
Kosminis ūkas.
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 Šio numerio viršelius puošia šviesos tapybos pa-
vyzdžiai, tad Pašvaistė, naudodamasi proga, nu-
sprendė trumpai pristatyti ir pačią fotografi jos rūšį 
bei jos autorius.

Šviesos tapybos istorijos pradžia siekia 1914 me-
tus, kai Frankas Gilbreth’as ir jo žmona Lillian Moller 
Gilbreth naudojo ilgą laiko tarpą atvirą užraktą ir ne-
dideles švieseles fotografuodami darbininkus, tačiau 
jie nelaikomi šviesos tapybos pradininkais, mat jie ne-

Šviesos tapyboje 
svarbi ne tik technika

naudojo jos kaip meninės raiškos priemonės – jiems 
svarbiau buvo stebėti darbininkų judesius, kad galėtų 
sukurti patogesnius įrenginius ir palengvinti jų dar-
bą. Tapybos šviesa fotografi joje pradžia – 1935-ieji. 
Jos pradininkas – menininkas modernistas Man Ray. 
Jo šviesos tapyba prasidėjo su serija Rašymas erdvėje 
(Space Writing). 1935-aisias jis fotografavo autopor-
tretus naudodamas ilgą išlaikymą ir nedidelę švieselę, 
su kuria erdvėje piešė nedidelius sūkurėlius ir linijas. 
Ilgą laiką buvo manoma, kad tai – atsitiktiniai raštai, 
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tačiau 2009-aisiais fotografė Ellen Carey, laikydama 
Man Ray darbą prieš veidrodį, pastebėjo, jog jis er-
dvėje iš tiesų raižė savo parašus.

Gjonas Mili – antrasis šviesos tapybos istorijai 
svarbus asmuo. Jis gimė Albanijoje, tačiau 1923 m. 
persikėlė į JAV. Įgijęs inžinieriaus specialybę, jis 
buvo fotografas savamokslis. Jis naudojo strobos-
kopinę šviesą šokėjų, muzikantų, čiuožėjų judė-
jimui fotografuoti. Tokia technika ir šiandien vis 
dar dažnai naudojama šviesos fotografi joje. Kartą 
prie dailiojo čiuožimo šokėjos pačiūžų jis pritaisė 
nedideles švieseles ir fotografavo su ilgu išlaiky-
mu – rezultatas: G. Mili yra vienas garsiausių švie-
sos tapybos darbų autorius. 1949 m. Life Magazine 
G. Mili nusiuntė fotografuoti Pablo Picasso jo 
namuose Prancūzijoje. Tuomet G. Mili garsiajam 
menininkui parodė savo čiuožėjų nuotraukas, šis 
buvo sužavėtas ir pradėjo piešti šviesa erdvėje, o 
G. Mili fotografavo jį. Taigi šio susitikimo rezul-
tatas buvo nuotraukos, žinomos kaip Pablo Picasso 
šviesos piešiniai (Pablo Picasso’s Light Drawings), ku-
rių žymiausias – Pablo Picasso piešia kentaurą.

1949 m. tam pačiam Life Magazine Andreasas 
Feiningeris sukūrė vizualiai gana netikėtų darbų – 
naudodamas tą pačią ilgą laiko tarpą atviro užrak-
to techniką jis fotografavo kylantį ir besileidžiantį 
sraigtasparnį. 

Svarbus šviesos tapybos istorijai ir amerikietis 
Ericas Stalleris. Baigęs Mičigano universitetą, nuo 
1971 metų jis kūrė skulptūras ir performansus. 
1976–1980 metais E. Stalleris bastėsi tamsiomis 
Niujorko gatvėmis kurdamas šviesos tapybos foto-
grafi jos pavyzdžius. Ši jo Šviesos piešinių serija gali 
būti pavadinta pirmuoju šviesos performansu fo-
tografi joje.

Fotografas Jozefas Sedlákas gimė 1958 m. Bra-
tislavoje, Slovakijoje. J. Sedlákas pradėjo dirbti su 
šviesos fotografi ja 1980-aisiais. Jis vienas iš grupės 
fotografų, kurie 9-ajame dešimtmetyje reprezenta-
vo Slovakiją tarptautinėje scenoje.

Vertėtų paminėti ir japoną Tokihiro Sato. Jo 
žinomiausi šviesos tapybos darbai – serija Kvėpuo-
janti fotografi ja (Photo-Respiration), kurią sudaro du 
mažesni ciklai – Kvėpuojanti šviesa ir Kvėpuojantys 
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šešėliai. Jo fotografi jų galima rasi viso pasaulio vie-
šuosiuose ir privačiuose muziejuose, tarp kurių 
Guggenheimo muziejus Niujorke ar Modernaus 
meno muziejus Saitamoje, Japonijoje1.

O mūsų žurnalo viršelius puošia vizualiais me-
nais besidominčio jaunimo komandos Kakava Vi-
sualis, su kuria pradėjome bendradarbiauti, nario 
Donato Tarasevičiaus darbai.

Donatas pasakoja, jog tapyti šviesa pradėjo tik 
šiais metais. Šia fotografi jos rūšimi jis susidomė-
jo rašydamas tekstą Kakavos internetinei svetainei 
apie šio fotografi jos žanro profesionalų Cenci Goe-
pel ir Jenso Warnecke’s duetą Lightmark.

Pasak Donato, šviesos piešinių fotografavimo 
procesas labai priklauso nuo to, kokio sudėtingu-
mo piešinio norima. Paprasčiausius šviesos pie-
šinius galima gauti tiesiog pritaisius fotoaparatą 
ant trikojo, kad nejudėtų, palikus ilgą išlaikymą 
(5–30 sekundžių) ir fotografuojamoje erdvėje su 
šviesą skleidžiančiu objektu (mobiliuoju telefonu, 

žibintuvėliu ar pan.) braižant įvairias fi gūras. Bū-
tina pridėti ir fantazijos – kokias fi gūras, kokioje 
aplinkoje braižyti.

„Daugiausia fotografuojame šviečiančias sfe-
ras. Jos piešiamos fi gūros braižytojui be sustoji-
mo sukantis aplink savo ašį ir ranka sukant ant 
virvės pririštą žibintuvėlį. Taigi fotografavimui 
reikia vieno fotografo ir mažiausiai vieno fi gū-
rų braižytojo. Tačiau mene svarbiausia ne tech-
nika, bet ir idėja, tad šviesa tapome ir norėdami 
šį tą pasakyti žiūrovui…” – pasakojo Donatas.

Daugiau Kakavos komandos šviesos tapybos: 
http://kakava.com/galerija/sviesos-fotografi ja/

Daugiau apie šviesos tapybos istoriją, techniką 
ir autorius: http://lightpaintingphotography.com/

Parengė Jorė Janavičiūtė

1 Pasakojant šviesos tapybos istoriją panaudota informacija 
iš http://lightpaintingphotography.com/light-painting-
history/

Donato Tarasevičiaus šviesos tapyba išdegusiose Neringos kopose, 2011
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Gabrielė Mileikaitė

Apie muziką

Ant juodo šlapio fortepijono
Krinta laivų inkarai.
Visai nesunkūs ir švelnūs
Kaip šilkinio sidabro žvaigždelės.
Ir jokio purvo neužrakina
Smuiko raktu.
Bėga
Kaip grafas Montekristas.
Neatsisuka.
Apsimeta tuo, kas nesąs.
Plaukia,
Skalauja vandens gintarai,
Skrisdami kirais švyturio link.
O tarp jų ir
Džonatanas Livingstonas Žuvėdra – 
Čiurlionis.
Tyvuliuoja švelnusis 
Jūros vanduo.
Ir vandeniai
Su undinėmis
Romantiškai šoka valsą.
Atrodo,
Jog sukasi visos planetos
Ir susikerta visos vaivorykštės.
Skrendu švyturio link
Ir jaučiu,
Kad Tu girdi,
Kaip plaka mano širdis.
Ša, tylos!!!
Dabar bučiuoju muziką.
Ant juodo šlapio fortepijono
Krinta paukščių sparnai.

Tikrintojas

Dieve,
Kodėl skambini man naktimis
Ir neleidi užmigti?
Kodėl vartai mano mintis,
O po to viską sukrauni
Į mažus stalčiukus?
Kartais aš pavargstu
Susirasti tai, ko man reikia.
Kartais noriu sugest
Arba kad išsektų mano baterijos.
Bet Tu dar neleidi.
Vis tikrini
Ar aš dar esu. 

Instaliacija Orhuse (Danija). 
Miglės Daugnoraitės nuotrauka, 2011
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Rudens melancholija du

Atbėga liūtas – 
Auksinis mano ruduo.
Sėkmės obuoliai
Krinta nuo mano lūpų.
Rudenį
Atsidaro visi šuliniai
Ir sapnai tampa ryškūs.
Rudenį aš beldžiuos
Į knygų spintą
Ir ieškau svajonių.
Gal nukris
Viena su žvaigžde?
Tas ruduo...
Jis šypsos
Ir laiko
Stipriai apkabinęs.
Apipila aukso dulkėmis
Ir prašo,
Kad sukiščiau pirštus
Į liūto saulės vainiką.
Ruduo – 
Mano sėkmės obuolys.

Kartais

Kartais paslaptys žviegia
Ir nori pabėgt nuo manęs.
Ar ištrūkt kaip palto saga
Ir, nereikšmingai nukritus,
Nuriedėti po lova.
Kartais jos tyliai
Sėdi sukėlusios koją ant kojos
Ir pasitaiso retkarčiais
Nusmukusias karūnas.
Kartais jos klaupias ir meldžias
Giliausiam namo kampe
Ir tupi tamsoj bijodamos.
Kartais...
Kartais ištrūksta.

Klinikoje

Cigarečių nuorūkos dūsauja peleninėj.
O jų dvasios numiršta vakuume ir ne tik.
Aplink akis maivosi džinai.
Klystat, jei manot, kad išpildys Jūsų norus.

Bėga šnopuodami žirgai.
O su garais išplaukia paskutinės valtys,
Pilnos keturiasdešimties plėšikų.
Mergaitės siūlo užkąsti grybų
Ir teigia, kad tai Jus išgelbės.
Tačiau neapsigaukit,
Tai ne Alisa Stebuklų šalyje.

Čia jūsų niekas negirdi,
Nebent esate Ali Baba
Ir sugebate balsu stumdyti sienas.

Rodos, cigaretės pačios springsta
Už savo šeimininkus,
Įkalintus vienoj didžiulėj
Baltoj peleninėj.

***

Sėdžiu arbatos puodely.
Jaučiu,
Kaip aplinkui šniokščia vanduo
Lyg prie jūros.
Girdėti,
Kaip skamba švelnus porcelianas,
Kaip odą kutena 
Ištirpęs medus.
Sukuos
Kaip balerina.
Ir verkia iš skausmo
Mano sidabras.
Juk aš tik mažytis
Sidabrinis šaukštelis.
Luošas.
Su koja viena.
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Nebeliko piemenų, tik gyvuliai, baikščiai besi-
glaudžią kalnų papėdėse ir viltingai žiūrintys į vir-
šūnę. Nebemelžiamos karvės – kovotojai už gyvū-
nų teises neleidžia to daryti, nesvarbu, ką pasirenka 
pati karvė – užtrūksta ir nelaimingos guli šešėliuo-
se, neturėdamos nei jėgų, nei noro eiti. Mieliau 
žiūri, kaip eina kiti, jos nebenori būti ganomos, 
jos nori Satyro, kuris linksmas šokčiotų saulėtoje 
pievoje, pasakotų istorijas, nešvankius anekdotus, 
dainuotų, šoktų ir visaip linksmintų savo primi-
tyvumu.

O kažkur gyvena žmonės. 

***

Mano sentėviai tikėjo Dievu, mano prosene-
lė matė jo agoniją, bet to dar nesuprato, seneliai 
pajuto tai, mano tėvai susirado auksinius veršius 
garbinti, mes nebetikim niekuo. Bet dangus prieš 
audrą kažkoks putras, nusėtas smulkiomis spalvin-
gomis dėmelėmis, lyg ten kas gyventų, o mano šir-
dis varo sentėvių kraują, rankas apipina senovinės 
rožės ir žiedais pasipuošia plaukai, aš gyva! Mano 
akis išplauna šaltinio vandenys, skalauja skaudžiai 
kertantis lietus, aš matau! Širdyje užsilikęs šienas 
atgyja ir žolė leidžia šaknis, taip kvepia, taip malo-
nu, aš tikiu savo tikėjimu, aplink sūkuriuoja dul-
kės, bet aš juk matau.

***

Prisimenu, ko jau niekada nebebus. Tragizmas 
virsta džiaugsmu, kad dar kažkas liko. Džiaugs-
mas – mažų mažiausiai euforija suvokus – to nie-
kada nė nebuvo, atrodo, viskas atėjo su krauju: 

Marija Antanavičiūtė

Satyro ir kitų piemenų

karštos vieškelio dulkės, sumišusios su nukritusiais 
prakaito lašais, saulėlydžio apšviestos šlamančios 
liepos šešėlyje, dulkės kyla kraujyje, nieko nebe-
matai, tik aklai seki instinktais, žmogiškais instink-
tais – užverti galvą į viršų, galvoji, kad mirsi. Nors 
visą gyvenimą užvertus galvą mačiau tik dangaus 
lopinėlį tarp daugiabučių – miriau.

Kiekvieną dieną pas mane ateina žmonės iš-
siųsti siuntinių. Jie negalvoja apie mirtį, jų veidai 
išvarginti ilgesio, rankos švelniai stumteli siunti-
nius manęs link, lyg perduodami dalelę skaudulių. 
Deja, nuo to lengviau jiems netampa. Užklijavus 
pašto ženklus ant paketų, dėžučių ar kažin ko pri-
grūstų vokų, šie tampa visiškai svetimi toms vil-
tingoms akims už langelio, jie patiki savo tikėjimą 
man, lyg prašydami kuo greičiau perduoti visa tai 
mylimiesiems. O aš tik klijuoju pašto ženklus ir 
sveriu siuntinius – šie daugkart lengvesni už miegą 
ar greičiau nemigą, lydinčią ir adresatus voko prie-
kyje, ir adresantus nugarėlėje. 

Paštas labai didelis ir šviesus, bet pro didelius 
langus krentą spinduliai kažkokie netikri, prara-
dę savo žvilgesį. Apšviestos dulkės sklando virš 
adresantų, laukiančių eilėse, galvų arba virš tuščių 
marmurinių grindų, šios ledinės, ir keista – čia 
ne nuo jų kyla dulkės, o ant jų. Viskas leidžiasi 
ir smenga žemyn, užuot kilę. Bet kam kilti? Visi 
adresatai bei adresantai galvoja, kad pasigaminę 
mašinas išmoko skraidyti ir nereikia niekur nie-
kur kilti, kilti aukščiau: rojus – čia, žemėje, dan-
gaus nebėra, nebėra prasmės ganyti aveles ir ginti 
jas į kalno viršūnę.
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***

Visą dieną skendžiu sausame popieriaus 
tvaike, jis, lyg karštis, neduoda atsikvėpti, no-
risi lekuoti kaip šuniui. Norisi išbėgti į laukus 
ir pasitikti tokį šviežią šieno kvapą, kuris, sau-
lės kaitinamas, atiduoda kiekvieną kvapnią 
ir gaivią savo dalelytę tau, kad gyventų tavo 
plaučiai, kad vešėtų alveolės. 

Pievos! Pievos! – šaukiu, o jaučiuosi lyg 
šaukčiau gyvenimą. Šaukiu Satyrą ar Paną, o 
gal kurį kitą piemenį, užmirštą, užbadytą jo 
avinų gaujos: tas paliko nukraujuoti išsikero-
jusio ąžuolo paunksnėje. 

Pievos! – šaukiu, o grindinys, atrodo, kur-
čias, einu namo, norėčiau žengt basa, iš kur iš 
kur visa tai mano galvoje, jau trečia karta be 
ganytojo, o mane traukia į viršūnę, kur žolė 
gardžiausia, kur labiausiai kvepia, iš kur, iš kur, 
mano kraujyje šaukia vieškelio dulkės, mama 
įdėjo gimdydama, įdėjo liepukus ir šieno 
kuokštelį į širdį, šis bado man šonus ir niekaip 
negaliu užmigti, labai daug prakaituoju nakti-
mis, langas praviras, įkaitus gatvė alsuoja karš-
čiu, taip keista, iš kur aš tokia, moderno vaikas 
šiaudiniu krauju, pievos! – šaukiu, o man at-
sako tik šešėliuose leipstančios nemelžtos kar-
vės. Kas jas išgelbės, kas paganys, o ryt į darbą, 
mano sunkioji nemiga.

***

Pabundu, o atrodo, nė nebuvau užmigus, 
atrodo, visą gyvenimą taip ir būdrauju. Gal-
būt metas pradėti melstis? Reikia aplankyti 
močiutės kapą, gal ji pasakys, gal dar pamena, 
kaip melstis. Stengiuosi įsimylėti savo ruti-
ną – ciklus: atmerki akis ryte, užmerki vaka-
re, atmerki, užmerki, kraujas juda ratais, širdis 
pumpuoja, amžinas varikliukas, net sunku pa-
tikėti, kad vieną rytą gali taip ir nepabusti. Bet 
tiki tuo, turi tuo tikėti, vienintelis ciklas, kuris 

nepasikartos, apskritimas nuo taško gimti iki taško mirti. 
Turi tikėti: yra ir blogis, yra ir gėris, taškas juodas ir baltas, 
sujunk juos, gausi apskritimą, tai vieno žiedo dalys, kur 
tas žiedas, dairausi, dairausi tų ciklų – juodų ir baltų ant 
karvių odos, dairausi. 

Netrukus veriu sunkias pašto duris, labas rytas, šian-
dien, kaip ir kas dieną, dirbsiu tikėjimo ir ilgesio tarpi-
ninku, dirbsiu klišių tarpininku, ar matei jas, jos tikros, 
čia pat, šalia. 

Laba diena, sakau, einu nebe šaltu grindiniu, čia – 
žolė, minkšta, seniai bešienauta, nusiaunu batus, dobilai, 
jie vejasi man aplink kojas, įauga į pėdas, blauzdas, aš 
pievų moteris, aš nenoriu gyventi amžinai, aš noriu būti 
žmogum, noriu mirti ir susigūžus į kamuoliuką užsikloti 
velėna. 

***

Pamažu imu įtikėti. Tikiu kažkokiais ciklais, ratais, 
viskas ilgainiui baigiasi, idant galėtų prasidėti ta pati pra-
džia. Dulkės nusėda, pailsę gyvuliai stojasi, kraujas cir-
kuliuoja ratais.

Iš ąžuolų giraitės grodamas parbėga Satyras, o gal ir 
kiti piemenys. Karvės viltingai mūkia.

Gerda Žemaitytė. Įsivaizduoti, 2011
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 Prieš ketverius metus džiazo saksofonininkas Liu-
tauras Janušaitis buvo išvykęs į Berklio muzikos ko-
ledžą (Berklee College of Music) organizuojamą vasa-
ros meistriškumo mokyklą Italijoje, visiškai netikėtai 
gavo stipendiją ir pasiūlymą studijuoti geriausioje 
džiazo ir šiuolaikinės muzikos mokykloje Bostone. 
Buvęs Lietuvos muzikos ir teatro akademijos džiazo 
katedros studentas šią vasarą sugrįžo į Lietuvą jau su 
Berklio muzikos koledžo raudonu diplomu. Liutau-
ras – pirmasis lietuvis, gavęs šios prestižinės mokyklos 
diplomą. Džiaugiamės galėdami sutikti jį Lietuvoje 
ir pakalbinti, dar prieš prasidedant jo koncertams ir 
kelionėms. Kalbino Simona Smirnova.

Po meistriškumo mokyklos pasiryžai išvažiuoti į Bos-
toną ir pradėti naują studijų ir gyvenimo etapą. Jau 
turėjai LMTA džiazo saksofono specialybės bakalau-
ro diplomą. Kaip pasiryžai ir su kokiais sunkumais 
susidūrei?

Nors stipendija, kurią gavau iš pradžių, buvo visai 
nedidelė, pamaniau, kad daugiau tokios galimybės 
turbūt nebebus. Neįsivaizdavau, kiek dar užtruks 
pasiruošimas studijoms, tačiau pasiryžau. Doku-
mentų tvarkymas ir visa kita užtruko pusantrų 
metų. Teko visą gyvenimą apversti aukštyn kojom. 
Tai tikrai buvo nepaprasta. Lietuvoje jau turėjau 
savo įrašų studiją, turėjau veiklos, turėjau savo pro-
jektų ir grojau kitose grupėse. Žinojau, kad tai bus 
iššūkis ir dėl studijų kainos, ir dėl studijų trukmės, 
bet viską pasvėriau, įvertinau galimybes dar pasidi-
dinti stipendiją ir išvažiavau. Pirmojo semestro pa-
baigoje galvojau važiuoti atgal – ne tik, kad neturė-
jau kaip sumokėti už antrą semestrą, bet neturėjau 

Liutauras Janušaitis: 
„Teko gyvenimą apversti 
aukštyn kojom“

ir kaip gyventi iki pirmojo semestro pabaigos. Ta-
čiau pasikalbėjus su dėstytojais, užsiimant aktyvia 
veikla koledže, rodant iniciatyvą, kažkaip pavyko 
gauti paties koledžo paramą ir pasididinti stipen-
diją. Tai jau buvo didelė pagalba. Juolab pamačius, 
kokio lygio muzikantai suvažiuoja į koledžą ir kaip 
jie groja, gali išvis dingti noras groti. Yra studentų, 
kurie dešimčia metų už tave jaunesni, tačiau groja 
taip, kaip tu niekada galbūt jau nebegrosi. Kartais 
negalėdavau suprasti, iš kur tokie jų sugebėjimai. 
Tačiau užtat jie ir mokosi šioje mokykloje. Daugu-
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ma žmonių, kuriuos sutikau, ir buvo geriausia, ką 
gavau per studijų laiką. Ne tiek pačios žinios, kiek 
ryšiai su labai jaunais iš tiesų aukštos prabos mu-
zikantais, – tačiau po kokių penkerių metų tikrai 
apie juos girdėsime dažnai.

Prieš studijas Berklyje mokeisi Lietuvos muzikos ir te-
atro akademijoje, džiazo katedroje. Ar galėtum ben-
drais bruožais palyginti dėstymo principus?

Lietuvoje labiausiai man užkliuvo didžiulė teo-
rinės bazės stoka. Visi jauni žmonės, kuriuos čia 
sutinku, jau groja ir dainuoja, nes deda didžiules 
pastangas, tačiau to nepakanka, kad galėtum tikrai 
profesionaliai kurti ir atlikti muziką. Elementario-
sios teorijos žinios galbūt ir suteikiamos, tačiau 
modernaus džiazo kalbos, naujų kūrybos ir išraiš-
kos priemonių disciplinų tikrai pasigedau. Tiesiog 
nebuvo žmonių, kurie tai išmanytų. Vyresnės kar-
tos dėstytojai kreipė dėmesį į bazinį kursą, kuris 
reikalingas kiekvienam, tačiau tėra pamatas. Ne-
kalbu apie tokį dalyką kaip džiazo kompozicija...
Toks dalykas išvis neegzistuoja. Lietuvoje nežinau 
žmonių, galinčių tai daryti iš tiesų profesionaliai 
ir dirbančių tik toje srityje. Tai ir yra pagrindinis 
skirtumas. Berklio muzikos koledže viskas sudė-
liota metodiškai tiksliai, net pradėjęs studijuoti 
visiškai nežinomą dalyką, ilgainiui jį supranti. Tai 
yra išpuoselėtos, ilgametės metodologijos ir dės-
tymo tradicijos. Tradicijos, kai sistemingai, be di-
delių kančių ir be ilgamečio knygų kalimo žinios 
perimamos visam laikui.

Minėjai, kad išvažiuodamas iš Lietuvos jau turėjai 
susikūręs bazę, turėjai projektų. Bostone viską teko 
pradėti iš naujo. Kaip tave tai paveikė kaip muzi-
kantą? Įkvėpė? Ar reikėjo laiko prisitaikyti?

Aš jau labai seniai ketinau įrašyti savo albumą. 
Kol gyvenau Lietuvoje ir užsiėmiau visokia veikla, 
niekad tam nerasdavau laiko. Kai buvau savotiškoj 
tremty, manęs niekas neblaškė, galėjau daugiau lai-
ko mokytis ir skirti kūrybai ir muzikai. Lietuvo-
je nebuvo tokios galimybės pabėgti ir atsidėti tik 

kūrybai. Studijuojant Bostone tai išsisprendė, nes 
aš ne tik sukūriau nemažai naujos muzikos, bet ir 
susipažinau su labai gerais muzikantais, kurie man 
padėjo įrašyti albumą. Nauji muzikantai labai ins-
piruoja. Paduok savo natas pianistui italui ir pa-
duok brazilui – nors viskas bus tiksliai užrašyta, 
vis vien jie labai skirtingai pagros. Tokia galimybė 
pagroti su visiškai skirtingo amžiaus ir skirtingų 
tautybių muzikantais, yra įkvėpimas. 

Ar galėtum daugiau papasakoti apie koledžo mikro-
klimatą, studentų bendravimą? 

Kiek žinau, Berklio koledžas yra vienas pirmau-
jančių pagal užsienio studentų skaičių. Tai suda-
ro specifinę atmosferą. Eidamas koridoriumi jauti 
skirtingų kultūrų mišrainę. Berklio nepalyginsi 
su kitom mokyklom. Pavyzdžiui, Harvarde taip 
pat daug užsieniečių, tačiau jie labai panašūs. O 
Berklyje aš prisižiūrėjau tokių keistuolių, ir tai 
buvo atgaiva sielai. Iš tiesų yra labai daug įdomių 
žmonių, kurie jau vien savo buvimu kuria kitokią 
atmosferą. Vis dėlto tai yra muzikos koledžas ir 
tai niekad nebus griežto režimo kolonija: žmonės 
groja koridoriuose, groja kieme, prie įėjimo. Mu-
zika skamba visur ir visuomet. Garso įrašų studijos 
dirba visą naktį. Visa tai suteikia laisvės pojūtį. Tu 
net pats nepastebi, kaip daraisi kažkoks kitoks. Tai 
įkvepia. Žinoma, yra ir tokių jaunųjų „žvaigždu-
čių“, kurios vaikšto užrietusios nosis, su niekuo 
nebendrauja ir giriasi, kad jau aštuonerių grojo 
su Herbie Hancocku. Nieko nuostabaus, jeigu jis 
gimė muzikantų šeimoje Amerikoje... Tačiau tas, 
kuris atvyko iš kokios Zimbabvės, Kenijos ar Uz-
bekistano, kaip jam pagroti su Herbie Hancocku? 
Juk tokiam muzikantui reikia daug ilgesnį kelią 
nueiti, kad tai įgyvendintų.

Ar mokykloje, kurioje susirenka patys geriausi ir ta-
lentingiausi, juntama didelė konkurencija? Ar ji svei-
ka ir skatinanti tobulėti, ar atvirkščiai?

Nuostabiai aukštas konkurencijos lygis. Jeigu tu 
nekonkuruoji, tu lyg ir iškrenti iš žaidimo. Retai 
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kada kas praeina pro klasę, jeigu girdi, kad už jos 
durų grojama kažkas įdomaus ir naujo, studentai 
pabeldžia į duris, paklausia, parodo, pasidalina. 
Kol nepažįsti, negali nuspėti kokio lygio muzikan-
tas, tad vakarais organizuojamos jam session, per 
kurias gali surasti sau lygių muzikantų. Labai gerai 
grojantys muzikantai daugiau groja su sau lygiais, 
tačiau vidutiniški ar tiesiog gerai grojantys studen-
tai visuomet turi į ką lygiuotis ir iš ko mokytis. 
Visi šie procesai vyksta labai natūraliai. Konkuren-
cija yra labai didelė, bet ji sveika ir tempia visus į 
viršų.

Papasakok apie savo planus: albumą, koncertus, ke-
liones... Kas dabar tavęs laukia?

Mano gyvenime kol kas kryžkelė. Niujorke su kur-
so draugais įrašėm albumą. Kaip solo atlikėjo, tai 
bus debiutinis mano albumas, kuriame skambės 
vien mano kompozicijos. Nesunku atspėti, kad tai 
bus nekomercinė muzika. Man visada labai patik-
davo visa, kas yra labai keista. Man patinka žmonės 
ir atlikėjai, kurie nebijo kažką daryti kitaip ir imtis 
keistų, netradicinių sprendimų. Albumas, nors ir 
persmelktas džiazo, vis vien labai eklektiškas. Toks 
ir albumo pavadinimas – Eclectic sketches. Muziko-
je labai daug elektronikos ir ne džiazo instrumen-
tų: arfa, voltorna, kachonas (ispaniškas perkusinis 
instrumentas) ir kt. Tai šiuolaikinis džiazas, per-
smelktas XXI amžiaus pulsacija. 

Dabar ruošiuosi išvažiuoti į Paryžių, tačiau tai 
daugiau laisvalaikio kelionė. Po Paryžiaus iš kar-
to išvažiuoju į mažytį koncertinį turą Japonijoje. 
Turėjau planų grįžti į Ameriką, bet dabar pradėjau 
abejoti, ar iš tiesų aš labai noriu ten grįžti. Dabar 
mano tikslas – iki metų pabaigos pabaigti ir išleisti 
albumą. Labai smagiai praleidau vasarą Lietuvoje 
ir net nebežinau, ar noriu iš jos išvažiuoti. Juolab 
šiame amžiuje šalių ribos nyksta. Internetu atlikė-
jas gali savo kūrybą publikuoti, būti matomas ir 
girdimas, gali bendradarbiauti. Nematau prasmės 
skirstyti Europos ir Amerikos rinkų ir priskirti save 

prie konkretaus regiono muzikantų. Aš negaliu nei 
už save, nei už kitus garantuoti, kas įvyks artimiau-
siu metu.

Šią vasarą tu buvai mokytojas jaunųjų atlikėjų 
AGATA stovykloje. Ar neturi minčių dėstyti?

Iki šios stovyklos niekada negalvojau, kad man pa-
tiktų dėstyti, tačiau pamačius jaunimo entuziazmą, 
man ši patirtis labai patiko. Aš pamačiau nemažai 
jaunų žmonių, kurie labai myli muziką ir labai 
rimtai apie ją galvoja. Tai mane nustebino ir įkvėpė 
didelio optimizmo. Manau, kad netrukus turėsime 
tikrai stiprią jaunąją kartą, kuri kažką mums paro-
dys ateityje. Jie nebijo iššūkių, jie supranta, kad tai, 
ko gero, viena baisiausių profesijų pasaulyje. Mu-
zikanto profesijoje reikalingas nežmoniškas darbas. 
Tačiau vis dėlto kol kas nesieju savo gyvenimo su 
pedagogika, noriu veikti kitus dalykus ir daugiau 
laiko skirti pačiai muzikai, kūrybai.

Kaip vertini Lietuvos muzikinę sceną?

Skirtingos yra Lietuvos popscenos, Lietuvos akade-
minės muzikos ar alternatyviosios muzikos scenos. 
Tačiau, nepaisant to, aš manau, kad Lietuva dar 
yra embriono būsenoje ir mes dar turime augti. 
Džiugu, kad Lietuvą dažniau pastebi užsienis ir 
atsiranda kūrėjų, kurie mąsto globaliau keldami 
kartelę ir drauge rinkos skonį. Yra žmonių, kurie 
kaltina prodiuserius, neva jie skleidžia prastą mu-
ziką ir blogą skonį, tačiau aš manau, kad tai yra 
laisvosios rinkos dėsniai ir jie turi teisę tai daryti. 
Tik klausytojo valia yra pasirinkti, ko jis klauso. 
Nežinau, kieno misija turėtų būti šviesti klausyto-
ją, kad jis ieškotų gilesnių dalykų. Pamažu Lietuvos 
muzikinėje scenoje vyksta teigiami procesai ir ne-
galima peikti dabartinės situacijos. Manau, kad po 
dešimties ar dvidešimties metų mes turėsime tikrai 
kokybiškos muzikos rinką. Viskas auga ir tobulėja, 
tik galbūt ne tokiais tempais, kokiais norėtųsi. Juk 
yra sluoksnis žmonių, kurie daro labai gražius daly-
kus ir aš net neabejoju, kad jie suras savas terpes ir 
neatpažįstamai pakeis lietuvišką muziką. 
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Rugsėjo 22 d., 18 val., Vilniaus universiteto Teatro salėje 
rengiamas Oksfordo ir Kembridžo universitetų Lietuvių 
bendrijų bei Vilniaus universiteto Studentų atstovybės 
forumas akademiškumo klausimais. Apie jį pasakoja 
renginio sumanytojai ir rengėjai Andrius Vaicenavi-
čius, Gabrielius Glemža ir Gintarė Lazdinytė. Kal-
bino Maksim Ivanov.

Oksfordo ir Kembridžo universitetų Lietuvių bendrijų 
bei Vilniaus universiteto Studentų atstovybės forumas... Iš 
kur kilo idėja šiai iniciatyvai ir kokie jos tikslai?

Andrius Vaicenavičius: Forumo idėja pradėjo rutu-
liotis pernai, labai pamažu. Iš pradžių mane, nuke-
liavusį studijuoti į Oksfordą, labai sužavėjo studentų 
veikla. Jie organizuoja renginius, konferencijas, į ku-
rias kviečia pasaulio mokslo, politikos bei kitų sričių 
lyderius. Pamačiau, kad studentai imasi tikrai daug 
iniciatyvos ir geba suorganizuoti labai aukštos koky-
bės renginius. Taip natūraliai gimė idėja suorganizuo-
ti ką nors panašaus Lietuvoje. Žinoma, ir Lietuvos 
studentai organizuoja akademinių renginių, tačiau, 
mano nuomone, jų trūksta. Pakalbėjus su broliu, ku-
ris yra Oksfordo universiteto Lietuvių bendrijos pre-
zidentas, jis pasiūlė, kad galime ką nors organizuoti 
su mūsų bendrija. Tuomet susiskambinau su Gabrie-
liumi, kuris studijuoja Kembridžo universitete, ir 
papasakojau apie šią idėją. Gabrielius mielai sutiko, 
tuomet susisiekėme su VU SA, ir taip viskas užsimez-
gė. Taip pat jautėme, kad lietuvių studentai užsienyje 
ir Lietuvoje yra visai be reikalo atsiskyrę. Taigi vienas 
pagrindinių šio forumo tikslų yra suartinti intelektua-
lų Lietuvos jaunimą, paskatinti jį kalbėtis aktualiomis 
Lietuvai temomis, pakviesti Lietuvos (ateityje galbūt 
ir užsienio) intelektualus nagrinėti Lietuvai svarbius 
klausimus.

Minėjote takoskyrą tarp Lietuvoje likusių ir į Jungtinę 
Karalystę išvykusių lietuvių studentų. Kaip konkrečiai 
ji reiškiasi?

Gabrielius Glemža: Nors visada yra ganėtinai pavo-
jinga daryti didesnius apibendrinimus remiantis vos 

Akademiškumo galimybės

kelių žmonių asmenine patirtimi, man dažnai susida-
ro įspūdis, kad Lietuvoje egzistuoja gajūs stereotipai 
apie šias dvi skirtingas studentų grupes. Išvykusieji 
likusiuosius mato kaip turinčius menkesnių ambici-
jų, o save automatiškai laiko pranašesniais vien dėl 
to, kad mokosi užsienyje. Kita vertus, akademiniai 
emigrantai neretai laikomi Tėvynės išdavikais ir jokių 
stipresnių principų neturinčiais žmonėmis. Be jokių 
abejonių, abiejose studentų stovyklose yra pritarian-
čių tokioms mintims, o tai daro didelę įtaką viešajai 
nuomonei. Vienaip ar kitaip, gyvenamoji vieta nėra 
vienintelis dalykas, kuris gali burti ar skirti žmonių 
grupes. Kaip ir kiekvieną tautą, taip ir jos segmentus 
sieja ir kalba, ir kultūrinės patirtys, o šiuo konkrečiu 
atveju – ir sąlytis su žinių pasauliu per universitetą. 
Ir čia veikiausiai išryškėja kertinis mūsų renginio 
tikslas – skatinti aktyvų Lietuvoje ir užsienyje studi-
juojančiųjų dialogą ir bendradarbiavimą peržengiant 
mus fiziškai skiriantį atstumą.

Papasakokite plačiau apie renginį „Akademiškumas Lie-
tuvoje“: kokios problemos bus svarstomos, koks renginio 
formatas, kada ir kur jis vyks? 

Gintarė Lazdinytė: Renginys vyks rugsėjo 22 d., 18 
val., Vilniaus universiteto Teatro salėje. Mūsų tikslinė 
auditorija – Lietuvoje ir užsienyje studijuojantis lietu-
vių jaunimas. Tad norime, kad forumas patenkintų 
būtent šių žmonių ambicijas ir smalsumą.

Andrius Vaicenavičius: Stengsimės į akademiškumą 
pažiūrėti kaip įmanoma plačiau – verslo, kultūros, 
politikos kontekste, ir ne tik. Renginio svečiai dalin-
sis savo įžvalgomis apie akademinio ir verslo pasaulio 
bendradarbiavimo galimybes ir potencialą, politikos ir 
kultūros vaidmenį formuojant akademišką visuomenę 
ir atvirkštinį procesą (akademiškos visuomenės įtaką 
politikai ir kultūrai). Tikimės, kad savo mintimis atvi-
roje diskusijoje drąsiai dalinsis ir susirinkę žiūrovai.

Kas vis dėlto yra tas akademiškumas?

Gabrielius Glemža: Manau, kad kiekvienas žmo-
gus sau šį žodį apsibrėžia individualiai. Turbūt pats 
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siauriausias įmanomas apibrėžimas – tai pagarba išsi-
lavinimui ir žinių siekimui, jų prioritetizavimas ir su-
vokimas, kad tai viena didžiausių vertybių. Kai kurie 
žmonės žodį „akademiškumas” laiko moksliškumo ar 
inteligentiškumo sinonimu. Manęs asmeniškai tokie 
apibrėžimai netenkina ir akademiškumą visą laiką 
suvokiu gerokai plačiau. Akademinėje erdvėje virš 
trivialių kasdienybės reikalų iškyla fundamentalūs 
įvairių sričių klausimai. Nėra svarbu, apie kokią sritį 
kalbėtume – ar apie fiziką, ar apie muziką. Tai ambi-
cija pasiekti gilesnius prasminius klodus, o ne slysti 
paviršiumi. Tai yra tai, kas skiria Tadą Gutauską nuo 
skulptoriaus ir Ramūną Rudoką nuo aktoriaus. Mano 
manymu, žodis „akademiškumas“ gana gerai apibrė-
žia šiuos dalykus, o akademinė erdvė yra ta vieta, kur 
šios vertybės turi būti puoselėjamos. 

O kokius akademinio ir verslo pasaulio bendradarbiavi-
mo pavyzdžius galėtumėte pateikti?  

Gabrielius Glemža: Akivaizdu, kad kai kurių tokio 
bendradarbiavimo pavyzdžių galima rasti ir Lietuvo-
je – IT ar biotechnologijų įmonės siūlo stipendijas, 
kviečiasi pažangiausius studentus įgauti darbo patir-
ties, tačiau viskas daugiau mažiau tuo ir baigiasi. Lie-
tuvoje vis dar neišpuoselėti mokslo slėniai (šia tema 
pranešimą turėtų skaityti Ilja Laursas), akademinis 
ir verslo pasauliai vis dar neraško galimų glaudesnio 
bendradarbiavimo vaisių. Nors Lietuvoje tai skambė-
tų ganėtinai keistai, užsienyje netgi egzistuoja prakti-
ka kai kurių doktorantų studijas ir gyvenimo išlaidas 
padengti ne universitetams, o privačioms įmonėms. 
Doktorantui sudaromos finansinės galimybės toliau 
gilintis į patinkančią sritį, o universitetai gali sau leis-
ti labiau išplėsti doktorantų gretas. Tuomet privačios 
kompanijos įgyja teises į dalį doktoranto sukurtos 
intelektinės nuosavybės už palyginti mažą kainą (nes 
universitetai neretai turi geriau išvystytą reikalingą 
infrastruktūrą). Žinoma, reikėtų neužmiršti, kad to-
kie modeliai tinkamesni tiksliųjų bei gamtos mokslų 
atvejais ir visada turėtų būti išlaikyta saikinga riba 
norint išvengti nepageidaujamo akademinio pasaulio 
komercializavimo.

Kas dalyvaus renginyje?

Andrius Vaicenavičius: Šiuo metu savo dalyvavimą 
renginyje yra patvirtinę Ilja Laursas (Mobiliųjų apli-
kacijų platinimo bendrovės GetJar įkūrėjas, Europos 

metų vadovas 2011), Seimo narys Mantas Adomėnas 
ir VU rektorius Benediktas Juodka. Akivaizdu, kad dėl 
laiko tarpo, kuris susidarys, kol šis interviu bus išspaus-
dintas, dalyvių sąrašas bus ilgesnis. Visą naujausią in-
formaciją galima rasti mūsų Facebook puslapyje (ieškoti 
Akademiškumas Lietuvoje).

Idėja gimė Oksforde, vėliau įsitraukė dar dviejų uni-
versitetų atstovai. Tad koks yra VU Studentų atstovybės 
indėlis į jūsų organizuojamą renginį?

Gabrielius Glemža: Visos trys organizacijos, kurios 
prisideda prie šio renginio, turi absoliučiai vienodą 
įtaką visais susijusiais klausimais. Iš pat pradžių buvo 
aišku, kad forumo koncepcija reikalauja absoliutaus 
mūsų bendradarbiavimo ir nuo pat mūsų pirmo kon-
takto VU SA entuziastingai prisidėjo prie šios inicia-
tyvos. Taigi VU SA ir jų atstovų Vainiaus Rakausko ir 
Gintarės Lazdinytės indėlis yra labai svarus ir ženklus 
visais lygmenimis. Kaip ir organizuojant kiekvieną 
renginį, esame aiškiai pasiskirstę užduotis ir pareigas, 
atsižvelgdami į tai, kad VU SA yra nuolatos Vilniuje 
dirbanti organizacija.

Andrius Vaicenavičius: Taip pat VU SA prisideda 
idėjiškai ir padeda organizaciniais klausimais.

Gintarė Lazdinytė: Nemanau, kad būtų galima iš-
skirti kurią nors organizaciją. Nors idėja, kiek žinau, 
gimė Andriaus galvoje, tačiau dabar visi turime savo 
užduotis, žinome savo pareigas. Kaip jau minėta, ka-
dangi VU SA veikia Vilniuje, turime pasirūpinti vi-
sais su universitetu susijusiais dalykais, kuriais būtų 
kur kas sunkiau pasirūpinti čia nestudijuojančiam 
žmogui. Daugiau jokių išskirtinumų tarp visų orga-
nizacijų nematau.

Kokios jūsų organizuojamo renginio tęstinumo perspek-
tyvos?

Gintarė Lazdinytė: Be abejo, norėtume, kad šis ren-
ginys vyktų ir toliau. Dar prieš pradedant rimčiau 
viską organizuoti, Andrius su Gabrieliumi susėdo ir 
surašė formalius ir detalius forumo įstatus. Taigi nuo-
širdžiai tikimės, kad forumas vyks toliau ir plėsis. 

Kur registruotis?

Gintarė Lazdinytė: Registracijos nuorodą rasite mūsų 
Facebook puslapyje Akademiškumas Lietuvoje.
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Aš, N., imu tave, M., savo žmona...

Aš nesuvaldau didelių formų, o tu kartais esi 
kaip galingas ošimas, kurį girdi eidamas mišku pa-
lei jūrą ir slapčia sau galvoji: gal tai – visai ne Bal-
tija, gal tai – garvežys? Garvežy, ką veži, žu žu, tave 
vežu. O kitais kartais susirangai glėby kaip mažas 
tylus kailinis žvėrelis, gal šermuonėlis, nežinau, 
niekad neskyriau gyvūnų, tik tuos, kurių paveiks-
lėliai buvo mano vaikystės pasakų knygose, kiškį, 
lapę, gal dar kelis, kuriuos matydavom, kai tėvas 
nusivesdavo mane į mišką ir sakydavo: „Žiūrėk, čia 
stirna“, arba: „Ten toli nuskrido pelėda, ar matei?“ 
Būdavo žiema ir velnioniškai šalta, jausdavau, kaip 
apmiršta pirštų galai senuose apiplyšusiuose batuo-
se, nenorėjau, kad dešinė koja pradėtų gangrenuo-
ti, nes tada reikėtų ją nupjauti, o aš taip bijojau 
gydytojų, nesvarbu, kad mano prosenelė buvo pri-
buvėja, kad mano vaizduotės akyse ji eina apsnigtu 
mišku, nes kažkokiai moteriai reikia jos pagalbos, 
kad pasiklysta ir neranda trobelės, kad sušąla ant 
šviežiai iškritusio sniego ir ją ras tik tada, kai pa-
vasarį upė išneš ledus. Arba vėl, matydavau žvėris, 
kai tėvas važiuodamas automobiliu partrenkdavo 
per kelią bėgantį gyvūnėlį ir persižegnodavo arba 
kartais rasdavome kitų žmonių, išsiblaškiusių ar 
skubančių, ar, nežinau, maniakiškai žiaurių, norė-
jau sakyti – žvėriškų, bet čia kažkaip netinka, tik 
žmogus gali būti toks žiaurus, tai va, jų pervažiuo-
tų žvėrelių, ir taip aš pirmą kartą verkiau katytės, 
ne Biliūno katytės, ak ne. Menkas suliesėjęs kūne-
lis – ne tokia, visai ne tokia nedidelė ir ne balta 
ji buvo, bet gulėjo aukštielninka ir negyva, šaltis 
ir baimė jos akyse, nes tos akys buvo žmogiškos, 

Aistė Kiltinavičiūtė

Sentimentalus romansas, 
post-Nouvelle Vague

nes tai buvo mano katytė, katytė, kuri vaikščiojo 
viena. Po mėnesio ji turėjo atsivesti kačiukų, bet 
mėnesis, – tu sakai, juk tai taip ilgai ir tiek daug, – 
beveik kaip gyvenimas.

Dabar padedi galvą ant kelių, klausaisi ir vir-
pi, ir tavo akys visai kaip tos katytės, sakyk, kodėl. 
Sakyk, kodėl tu tokia jautri, tokia neprijaukinama, 
kas tave tokią sukūrė? Ar tėvai? Taip, tu galėtum 
būti medaus mėnesio vaisius, pilnaties dukra ar 
kažkoks nesuvokiamas kūrėjas, kuris pasakys, cha, 
garantinis laikotarpis baigėsi, ir tada sugesi, išpū-
si, išklersi, iš pradžių dantys, tada sąnariai, ir taps 
sunku rytais keltis iš lovos, ir tas sunkumas bus ki-
toks, ne toks kaip dabar, kai žinai, kad darbe sėdėsi 
viršvalandžius, ar kai slapčia tikiesi, kad išsirisiu pir-
mas, palikdamas šiltą įdubimą pataluose šalia tavęs, 
ir nueisiu atnešti kavos, taip, žinau, juodos ir be cu-
kraus, taip, ir be fruktozės, žinau, mylimoji, mes jau 
tiek laiko kartu, žinau, ką tu mėgsti. Trumpas rau-
donas koketiškas sukneles ir aukštakulnius, vakare 
skųsiesi, kaip juose pavargo kojos, bet kitą dieną vėl 
apsiausi, lėtai, grakščiai, nes žinai, kad tau tinka, 
nes atrodai elegantiška, nes mane... Mane – ką?

Myliu tave, kaip mylimas pasenęs vaikystės 
draugas, kuris žino daugiau, nei norėtum, žino 
per daug, kad stovėtų negriuvęs kruopščiai statytas 
svajonių Persepolis, Troja, kurią nugalėjo graikų 
ugnis, o iš tikrųjų – aistra ir moteris. Per daug de-
guonies, svaigsta galva, sakai, ne, tai tik mano del-
nas ant tavo kelių, ak, ta nevykėlių romantika, štai 
kaip mes susipažinome. Myliu tave per daug, kad 
galėtume laikyti dantų šepetukus vienoje stiklinėje 
ir sakyti, kad tai nieko tokio, myliu kaip paauglys, 
sentimentaliai ir be iliuzijų – tik ar galima be jų? 
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Be oro, be vandens ir maisto aš išgyvenčiau, man 
reikia tik paslėpto švelnumo, nes be žodžių mes 
neįgalūs, o su jais dar nesaugesni, nes tik prašau, 
mylimoji, leisk paieškoti tau galvą.

Tu stovi vidury kelio ir šypsaisi, tik stovi ir šyp-
saisi kaip patiklus žvėriukas, viso labo tik tiek, o aš 
važiuoju pro mišką, lekiu pro sodybą, kuri mano, 

bet ten nėra manęs. Pastebėsiu tave iš tolo, bet ne-
sustosiu, ne ne, tik paspausiu, ir ne stabdžius, ne 
valytuvus, kad įsijungtų, nors labai lyja, ir langai 
rasoja. Tik važiuosiu, ir dar truputį, užsimerksiu 
ir pravažiuosiu, ir net nepersižegnosiu. Brangioji, 
mylėk mane švelniai, ir tegul tik gyvenimas mus 
išskirs.

Aušra Šiaulytė. Kur mano batai? 2011
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„Niekada nedirbk, visada improvizuok“1, – taip 
savo „Dekalogą“ vainikuoja vienas originaliausių ir 
įtakingiausių šiuolaikinių kino kūrėjų, čekų režisie-
rius ir animatorius Janas Švankmajeris. 

Animatoriaus karjerą Švankmajeris pradėjo 1964 m., 
tačiau tik po 1983 m. Ansi animacijos festivalio, ku-
riame jo „Dialogo dimensijos“ („Možnosti Dialogu“, 
1982) laimėjo didįjį prizą, tapo tarptautine figūra. 
Reikėjo dvidešimties metų, kad jo filmai surastų savo 
auditoriją. Čekų prieškario siurrealizmas ir poetiz-
mas, manierizmas, Vakarų avangardo įtaka, Rudolfo 
II Praha, lėlių teatro tradicija, Sigmundo Freudo psi-
choanalizė tapo pagrindu formuotis kontraversiškam, 
fantastiško realizmo, ironijos ir metaforų kupinam jo 
filmų stiliui. 

Čekiško siurrealizmo tradicija

Siurrealizmas suvaidino didelį vaidmenį čekų 
kultūroje ir kine. Čekoslovakijos siurrealizmas 
buvo ne automatiškai perimtas iš Vakarų, bet iš-
augo iš politinių ir ekonominių veiksnių veikiamo 
čekų ir slovakų meno. 

Po Pirmojo pasaulinio karo žlugus Austrijos–
Vengrijos imperijai, dėmesys krypo ne į Vakarų 
Europos šalyse imantį dominuoti ekspresionizmą, 
o į realias socialines naujos valstybės problemas. 
Tuomet menininkas ir teoretikas Karelas Teige’as 
1920 m. įkūrė komunistinei ideologijai atstovau-
jančią meninę grupę Devětsil, tapusią Čekoslova-
kijos avangardo centru ir tikėjusią, jog „socialinis 
įsipareigojimas ir „tyra estetika“ gali iš pagrindų 
pakeisti ne tik meną, bet ir visą žmoniją“2. 

Kamilė Užpalytė

Janas Švankmajeris – 
didysis čekų siurrealistas

Bėgant laikui, nuo išorės imta judėti vidinių iš-
gyvenimų refleksijos link. Devětsil pagimdė grynai 
čekišką judėjimą – poetizmą. Tai buvo „žaismingas, 
spontaniškas, neslepiantis savo entuziastingo tikė-
jimo progresu“3 džiaugsmingas modernybės garbi-
nimas, priešprieša pokario pesimizmui ir melan-
cholijai. Poetizmas ignoravo tamsiuosius gyvenimo 
aspektus, jame ieškodamas lyrizmo, geidulingumo, 
šelmiškumo ir fantastinių elementų. Teige’as teigė, 
jog jis turėtų sukelti „jausmų ir vaizduotės arleki-
nadą, nuostabią pramogą“4. Antruoju Poetizmo 
manifestu (1927–1928 m.) Teige’as judėjimui pri-
skyrė psichoanalizės tyrinėjamą pasąmonės veiklą, 
taip atverdamas vartus ne iš vakarietiško dadaizmo 
kilusiam čekiškam siurrealizmui.

Švankmajeris – vienas didžiųjų 
siurrealizmo sekėjų

Nors Janas Švankmajeris į čekų siurrealistų 
grupę įstojo tik 1970 m., tačiau ši „kelionė į sielos 
gilumas“5 prasidėjo daug anksčiau. Jau patys pir-
mieji jo, kaip animatoriaus, darbai buvo paveikti 
siurrealizmo tradicijos, Čekijoje šaknis oficialiai 
įleidusios 1934 m., praėjus dešimčiai metų po gar-
siojo André Bretono Siurrealizmo manifesto. 

Jame išskiriamos dvi esminės siurrealistinio 
darbo tendencijos – tai psichinis automatizmas, 
perteikiamas minties veiksmu per žodį, raštą ar 
bet kokį kitą būdą, ir vidinis modelis, grįstas idėja, 
jog sapnas yra visagalis, jog galima žaismė fantas-
tinėms idėjoms kurti. Pasak čekų animatoriaus, jo 
darbo esmė yra būtent šis modelis, suformuotas ir 
sąmonės, ir pasąmonės elementų: „... darbe, kaip ir 
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seni alchemikai, aš nuolatos distiliuoju savo patir-
čių vandenį – iš vaikystės, manijų, išskirtinių būdo 
bruožų, ardomųjų jėgų, jog su šiuo procesu pradė-
tų lietis sunkus pažinimo, kaip esminio gyvenimo 
virsmo, vanduo.“6

Režisierius savo kūryboje iš esmės panaikina 
ribą tarp sapno, fantazijos ir tikrovės. Kartais tai, 
kas atrodo tik iliuzija, virsta gryniausia realybe. 
Naujausiame Švankmajerio darbe Išgyvenimo te-
orija ir praktika (Přežít svůj život (teorie a praxe), 
2010) mums pateikiami du pagrindinio herojaus 
Eugenijaus gyvenimai: vienas realus, tačiau pilkas 
ir nykus, kitas – ryškus, kupinas meilės sapnas. 
Atėjus lemiamam momentui, veikėjas pasirenka 
sapną, nes čia išsipildo visi jo troškimai, čia jis turi 
neribotą veiklos laisvę. Beprotybė (Šílení, 2005) – 
siaubą keliančio sapno išsipildymo pavyzdys. Fil-
mas prasideda Žano Berlo košmaru: į jo kambarį 
įsiveržia du šiurpūs psichiatrijos klinikos darbuo-
tojai ir bando užvilkti jam tramdomuosius marš-
kinius. Siužetas pamažu plėtojasi tol, kol galiausiai 
Berlo iš tiesų tampa bepročiu. 

Vaizduotė per animaciją ardo tikrovės objek-
tus, iškreipia kasdienišką jų panaudojimą tam, 
kad prikeltų naujam, magiškam gyvenimui. Jį 
animatorius kiekvieną sykį panaudoja vis kitam 
tikslui išreikšti. Daiktai gali pasirodyti kaip agre-
syvi, represinė, naikinanti jėga: Dialogo dimensijos 
(Možnosti Dialogu, 1982), Butas (Byt, 1968), Rami 
savaitė namuose (Tichý týden v domě, 1969), kaip 
siaubo liudytojai: Ašerių namo žlugimas (Zánik 
domu Usherů, 1980), politinių įvykių simboliai: 
Piknikas su Weissmannu (Picknick mit Weissmann, 
1968), Stalinizmo mirtis Bohemijoje (Konec stalinis-
mu v Čechách, 1990). Švankmajeris, fiksuodamas 
iš pažiūros banaliausių kasdienių daiktų ir pavir-
šių slėpinius, skatina žiūrovą giliau pažvelgti per 
šių magišką reliktų diskursą, jame ieškoti antrinių 
reikšmių. Taigi idėjas siekiama artikuliuoti ne per 
žodžius, o per objektus.

Švankmajeris kuria impulsyviai, spontanišku-
mas skatina vidinę jo laisvę. Atsipalaidavimas, su-
sitelkimas padeda išlaisvinti universalią ekspresiją. 

Atveriamos durys į vaikystės išgyvenimus, slypėju-
sius pasąmonėje. Nors apskritai pats siurrealizmas 
nėra pagarsėjęs domėjimusi vaikyste, „tačiau tam 
tikros jos formos traukia dėmesį: infantilumas, pri-
mityvios proto stadijos kaip paranoja ir, žinoma, 
tyra, nesutramdyta vaizduotė, būdinga ankstyvai 
vaikystei ir primityviam menui“7. Čekų meninin-
kas vaikišką psichiką tyrinėja tokiuose filmuose 
kaip Alisa (Něco z Alekny, 1988) ir Žemyn į rūsį (Do 
pivnice, 1983), laikydamas jį pačiu subjektyviausiu 
ir autobiografiškiausiu savo filmu.

Iš gelmių it vaikystės reliktai iškyla seksuali-
niai ir vartotojiški troškimai. Aistros tenkinamos 
iškreiptais metodais, geriausiai atsiskleidžiančiais 
Malonumo sąmokslininkuose (Spiklenci slasti, 1996), 
kol vieni veikėjai užsiima sadomazochistiniais ritu-
alais, kiti seksualinių nuokrypių išsipildymo ieško 
kurdami masturbacijos mašinas, darydami duonos 
rutuliukus, mėgaudamiesi įvairiais įrankių, gyvūnų 
odų paviršių prisilietimais. Vartojimas ryškiausiai 
veriasi trumpo metražo trijų dalių filme Maistas 
(Jídlo, 1992). Pirmas epizodas Pusryčiai, rodos, 
vyksta žemiausiame lygmenyje, kuriame trys vei-
kėjai paeiliui apsikeičia pirkėjo ir humanoidiniu 
smulkių prekių automato, kuris, laikantis sudė-
tingų instrukcijų, pateikia tradicinį čekišką greito 
maisto patiekalą, vaidmenimis. Pietūs vaizduoja 
du kukliame restorane sėdinčius klientus, nesu-
laukusius padavėjo, po truputį suvalgančius stalo 
įrankius, stalą, savo rūbus. Su apdairiu tango rit-
mu atsiduriame trečiajame epizode – Vakarienė. 
Esame prabangioje gurmaniškoje įstaigoje, prie 
stalo sėdi ponas Filipas ir kažką intensyviai šlaksto 
įvairiausiais padažais, kol galiausiai išvystame, jog 
žadama suvalgyti savo paties ranką. Švankmajeris 
taip atskleidžia tris vartojimo lygmenis: masinis 
vartojimas, vartojimas iš nuobodulio, buržuazinis 
vartojimas dėl pertekliaus. 

Režisieriaus darbuose dažnai galima atrasti gro-
tesko, gotikos elementų, kuriais taip žavisi siurrea-
listai. Šiurpą keliantys vaizdai kontrastuoja su ko-
miškais elementais: Pančas ir Džudė (Rakvičkárna, 
1966), gotika išnyra tokiuose filmuose kaip Sodas 
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(Zahrada, 1968), Žemyn į rūsį (Do pivnice, 1983), 
pinasi su juoduoju humoru Kostnicoje (Kostnice, 
1970), kur išvystame garsiąją Visų Šventųjų ko-
plyčią. Čia barokiškai išdėliotų kaulų vaizdai, dėl 
gebėjimo išsilaikyti ne vieną šimtmetį ir daugelio 
kultūrų vadinami „prisikeliančio kūno sėkla“8, 
kelia pamąstymus apie laiką, žmogaus gyvenimo 
trapumą. Tačiau šias mintis greit išblaško buitiškas 
vaikų ir gidės konfl iktas: „Nemeskit niekur pini-
gų, į tai žiūriu labai griežtai!“, „Štai jis pastūmė 
tuos kaulus! Ar turi penkiasdešimt kronų“9? Švan-
kmajerio fi lmams būdingas ir siaubas – puvimas, 
mirtis, žmogžudystės, karstai, metamorfozės ir iš-
krypimai.

Žavingoji Praha

Tuometinėje Čekoslovakijoje siurrealizmo po-
puliarumas neturėjo precedentų už Prancūzijos sie-
nų. Pats Bretonas Prahą įvardijo kaip idealią vietą 
siurrealizmo raidai, nes miestas: „... apgaubtas savo 
legendine magija, yra vienas iš sugebėjusių stebuk-
lingu būdu įtvirtinti ir išsaugoti poetinę idėją, vi-
suomet daugiau ar mažiau beprasmiškai dreifuo-
jančią erdvėje... Žvelgiant iš toli... Praha atsiveria 
kaip magiškas senosios Europos kultūros centras, 
panardinęs save į praeities reginius ir kerus. Rodos, 
dėl to šioje pasaulio vietoje galima būti daug pa-
prasčiau išgirstam negu bet kur kitur.“10

Janas Švankmajeris Prahą visada laikė vienu svar-
biausių jį paveikusių veiksnių. Šis stebuklingas mies-
tas, panardintas Rudolfo II manierizme, išpuoštas 
barokinėmis skulptūromis, rezonuoja jo fi lmuose. 
Prahos senamiestyje vyksta ištęsta kalavijų kova fi l-
me Don Žuanas (Don Šajn, 1969), Faustas, ieškoda-
mas Mefi stofelio, klaidžioja po jo skersgatvius (Lekce 
Faust, 1994). Pasak režisieriaus, pati Praha yra ma-
nierizmo ir siurrealizmo koncentracija. 

Manierizmo įtaka

Švankmajeris yra pastebėjęs, jog jo darbus veikė 
ne tik siurrealizmas, bet ir daugybę interpretacijų 
turintis manierizmas. Maksas Dvořákas jį siejo su 
dvasingumo išraiška. Arnoldui Hauseriui manie-
rizmas buvo „klasikos ir anti-klasikos, natūralizmo 
ir formalizmo, racionalumo ir iracionalumo, kū-
niškumo ir dvasingumo, tradicionalizmo ir nova-
toriškumo priešpriešos produktas, sukilimas prieš 
konformizmą“11. Šias įtampas regime ir Švank-
majerio fi lmuose J. S. Bachas: Fantazija G-moll 
(J. S. Bach: Fantasia G-moll, 1965), Historia na-
turae (1967) bei kituose. Juose regime ir tvarkos, 
moralės, racionalumo ir brutalaus realizmo, gro-
tesko, kūniškumo, tvarkingos kūrinio struktūros 
ir jo chaotiško turinio supriešinimą. Disonansinę 
atmosferą kuria ir manieristiškai „greitai besikei-
čiantys kadrai, kameros judėjimas, svaiginančios 
bei nervingos muzikos akompanimentas“12.
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Hauseris manierizmui priskiria ir susvetimėji-
mo jausmą bei psichologinę jo formą – narcisizmą, 
kurio pagrindas gali būti meilės objekto praradi-
mas, pakeičiamas meile pačiam sau. Švankmajerio 
filmai yra persmelkti šių jausenų. Susvetimėjimas 
kartu yra „ontologinis (žmogiška būtybė prieš gam-
tišką pasaulį) ir istorinis (politinė ir socialinė būty-
bė sutramdyta jėgų, kurių jis negali suvokti, ar joms 
pasipriešinti)“13. Jį atrandame pirmame animato-
riaus filme Paskutinis pono Schwarzwaldo ir pono 
Edgaro triukas (Poslední trik pana Schwarcewalldea a 
pana Edgara, 1964), kuriame atsiskleidžia žmogaus, 
kaip sutrikusios mechaninės sistemos, idėja, ir Bute 
(Byt, 1968). Jame pagrindins personažas, atėjęs iš 
niekur, ten ir sugrįžta, jo gyvenimas susiaurintas iki 
trumpos laiko atkarpos, praleistos kambaryje, ku-
riame jį puola pasauliui priklausantys objektai bei 
gyvūnai. Taip filmas po filmo Švankmajeris sugrįžta 
prie susvetimėjusio žmogaus paveikslo.

Lėlių teatras

Čekija turi seną lėlių ir marionečių teatro tra-
diciją, prasidėjusią XVII a. Bohemijoje. Nuo pat 
pradžių lėlių teatras buvo protesto prieš valdžią 
forma. Naujaisiais laikais keliaujantys teatrai savo 
vaidinimais išreiškė maištą prieš Habsburgų impe-
riją, XX a. animuoti ir lėlių filmai perteikė pasi-
priešinimą pirmiau nacistinei, vėliau komunistinei 
valdžiai. Animuoti lėlių teatro filmai tapo pirmuo-
ju stalinizmo režimo puolimu. Nors Švankmajeris 
sukūrė tik vieną tiesiogiai politiškai angažuotą fil-
mą Stalinizmo pabaiga Bohemijoje (Konec stalinis-
mu v Čechách, 1990), tačiau, pasak režisieriaus, visi 
jo darbai yra politiški, – taip siekiama skverbtis į 
liguistos civilizacijos šerdį.

Penktą–šeštą XX a. dešimtmetį, įsigaliojus stali-
nizmui, kai vaidybiniai filmai turėjo paklusti socia-
linio realizmo propagandai, animaciniai filmai galė-
jo būti linksmi ir vaizdingi, netgi eksperimentiniai. 
Galimybe laisviau kurti pasinaudojo ir Švankmaje-
ris. Po studijų Taikomųjų menų ir Teatro mokyklo-
se čekų kūrėjas pasuko lėlininko keliu, nes „... lėlių 

teatras turi autentiškos magijos, ypač liaudiškos 
lėlės“14. Iš 32 režisieriaus filmų septynių pagrindi-
niais veikėjais tampa lėlės: Don Žuane (Don Šajn, 
1969), Fauste (Lekce Faust, 1994), Panče ir Džudėje 
(Rakvičkárna, 1966) ir kituose. Net vaidybiniams 
filmams aktoriai parenkami pagal lūpas, akis, veido 
struktūrą taip siekant sukurti marionečių įspūdį. 
Pasak režisieriaus, lėlės geriausiai atspindi žmogaus 
vaidmenį šiuolaikiniame manipuliacijų pasaulyje, 
būtent tai ir sąlygoja jo meilę lėlėms.

 
Kaip tikram Vidurio Rytų europiečiui (gimu-

siam 1934 m.), J. Švankmajeriui teko patirti ištisą 
režimų ir ideologijų kaitą: demokratiją, nacių oku-
paciją, pokarinę demokratiją, stalinizmą, Prahos pa-
vasario įvykius, represinę SSRS invaziją po jų, arba 
vadinamąją Leonido Brežnevo „normalizaciją“, 1989 
metų postdemokratiją, pasibaigusią 1993 m. Čekos-
lovakijos skilimu. Šia patirtimi jis dalijosi su tokiais 
gerai žinomais čekų kultūros veikėjais kaip Vaclavas 
Havelas, Milanas Kundera ir Milošas Formanas. Po-
litinės Čekijos traumos, nuolatinis nestabilumas ir 
saugumo stoka, persmelkę visą Europą, išmokė reži-
sierių gyventi ir kurti dūžtančiose formose.
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Žmonės, tikintys Dievu, žino, jog po 
mirties keliaus į rojų. Į vietą, kur apsidairius 
džiaugiesi gamta ir geranoriškais žmonėmis. 
Ten, kur nerasi geriau, ten, kur jautiesi sa-
vimi, supranti, jog pagaliau radai savo vietą 
pasaulyje. Mes ją jau radome. Ir toli ieškoti 
nereikėjo – čia pat, Švenčionių rajone, Mo-
džiūnų kaime. Tai vieta, kur tave supa nuos-
tabūs laukai bei kalva, ant kurios užlipęs 
jautiesi lyg jau įveikęs savąjį Everestą. Aplink 
nuostabūs miškai, kuriuose slypi daugiau 
meilės ir paslapčių nei kur nors kitur. Čia rasi 
mūkiančią karvutę, po kiemus lekiojančius 
kalakutus ir baltą arklelį, ant kurio ne vienas 
princas jau atjojo. Palaimintas žmogus, kuris 
atrado savo rojų žemėje.

Jau ketvirti metai mes džiaugiamės atras-
tąja oaze. Ir už tai dėkojam vilniečiams Ni-
jolei Kezienei ir Leonidui Nesterovui, kurie 
atvėrė savo sodybos Modžiūnuose duris. Pir-
mą kartą vykome atitrūkti nuo kasdienybės, 
atrasti save, atsipalaiduoti ir susirasti bendra-
minčių. Viskas baigėsi šiek tiek netikėtai: visi 
tapome šeima, medituodami atradom šalis, 
kuriose niekas kitas nebuvo apsilankęs, ste-
bint krintančias žvaigždes gimdavo norai, 
prie laužo mokėmės groti gitara ir vertinti 
drauge praleistas akimirkas. Dalinomės savo 
istorijomis ir miegmaišiais palapinėse, mokė-
mės dekupažuoti skrynias ir valgyti sraiges. 
Vibrafonu mums grojo Marius Šinkūnas, o 
kaimo žmonės demonstravo savo kaimiškus 
instrumentus. Juokėmės, žaidėm, dainavom 
sutartines su mūsų mylima operos soliste 

Rūta Marija Ziabkutė

Kur skraido aitvarai ir mūsų mintys

Skaidra Jančaite, lakstėm paskui nuostabius Tado 
Surkio aitvarus.

Jau ketvirti metai mes džiaugiamės tuo, ką 
turim, ką atrandam vis giliau ir giliau... Ieškoji-
mų keliu mus vedė režisierė iš Prancūzijos, kurią 
pakvietė architektė Giedrė Gajauskaitė ir Skaidra 
Jančaitė. Pirmaisiais kūrybinės stovyklos metais su 
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mumis dirbo tik prancūzų režisierė ir scenografė 
Claire Fabre, o kitais metais prisidėjo aktorius Ga-
brielius Perezas Milchbergas ir aktorius bei kino 
režisierius Raresas Ienasoaie. Įsivaizduokite – visi 
kartu skaitėme lietuvių liaudies pasaką Eglė žalčių 
karalienė ir dalinomės mintimis. Kiek paslėptų es-
mių atradom!.. Jas apibendrinti padėjo etnologas 
Vytautas Tumėnas.

Laukė ir kita užduotis – pažinti medį. Tad Skai-
dros lydimi ėjome į mišką ieškoti vietos, kurioje slypi 
tavo paslaptys, jausmai ir geismai. Vietos, kur niū-
riausią dieną ateisi ir jausiesi saugus. Tai prieglobstis. 
Tavo širdis. Tavo mintys. Tu. Tame pačiame miške 
radome milžinišką eglę – Eglę žalčių karalienę. Ban-
dėme išgyventi pasaką, norėjome suprasti Eglę, jos 
šeimą ir žaltį. Bandėme suvokti jų prigimtį, poel-
gius. Atsivėrė pasakos baimės, pavojai, melagystės, 
atpažinome meilę, laimę, netektį ir išdavystę. 

Visa tai perkėlėme į sceną ir gimė spektaklis. 
Mes tapome turtingi ir todėl norėjome dalintis. 
Kaimo žmones pakvietėme į premjerą, o pajutę 
žiūrovų išgyvenimus, pamatę ašaras jų akyse, su-
pratome: pasaka padėjo pažinti save ir kitą, išmokė 
imti ir duoti. Scenoje matėme save ir draugus ki-
tokius – tikrus, atvirus ir pažeidžiamus, silpnus ir 
stiprius. 

Kūrybinės stovyklos Modžiūnuose padėjo 
mums suvokti, ko norime iš pasaulio ir iš savęs. 
Tik kelio ženklui „Modžiūnai“ likus mums už nu-
garos suprantame, kiek daug atradome, kiek daug 
dovanų gavome. Belieka jomis dalintis, jei norime, 
kad grožis išgelbėtų pasaulį.

Jei pamatysite žydrą aitvarą Modžiūnų pusėje, 
prisidėkite ir pasaulis nušvis naujomis spalvomis. 



Pirmame ir ketvirtame viršelyje – Donato Tarasevičiaus 
šviesos tapyba išdegusiose Neringos kopose, 2011
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