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Esė

Ruslanas Baranovas

Tapatybė ir prasmė:
postmodernus būvis
Meilė jaunų ir nelabai jaunų žmonių gyvenime
funkcionuoja vietoj religijos.
E. Milkevičius

Kamilė Čelutkaitė. Ant žemės nutūpęs, 2011

Žodis „prasmė“ jauną žmogų neretai glumina
ir verčia jaustis nejaukiai. Arba užsimerkti. Paban
dysiu apžvelgti, kaip jaunas žmogus ieško ir įgauna
prasmę šiandieninėje visuomenėje, kaip pasirodo
pasaulyje, kuria savo tapatybę. Apžvelgsiu tris tradi
cines prasmės ir tapatybės kūrimo technologijas –
metafizinę, sociopolitinę ir darbo – bei romantinės
meilės, kuri, mano įsitikinimu, ima vaidinti vis
svarbesnį vaidmenį jauno žmogaus gyvenime.
Postmetafizinė epocha paprasto žmogaus gyve
nime nebūtinai atsiskleidžia kaip visiškas ir radika

lus Dievo ar metafizikos neigimas, ji dažnai pasirodo
kaip ryšio su Dievu ar kita metafizine esybe pra
radimas. Metafizinė esatis (Dievas, platoniškosios
idėjos ir t. t.) ilgus šimtmečius buvo transcendenti
nis prasmės garantas. Visa žmogaus veikla, kiekvie
nas sprendimas buvo persmelktas šios esaties, kuri
suteikdavo poelgiams, sprendimams ar gyvenimui
savaiminę vidinę vertę, o pats gyvenimas atsiskleis
davo kaip tikėjimo išpažinimas, kaip šių vidinių
verčių žaismas. Dievas suteikdavo prasmę. Postme
tafizinė epocha iš esmės skelbia ne tik Dievo, teo
logijos (ontoteologijos) ir metafizikos pabaigą, bet
ir radikalų reliatyvizmą, žmogaus veiklos trapumą,
bet kokio tikslo ar vertės savaime prarastį. Nete
kęs (o gal pats išvijęs?) Dievo, šiuolaikinis žmogus
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Esė
netenka bet kokios savaiminės gyvenimo prasmės.
Nukreipkime dėmesį į kitą tapatybės ir prasmės kū
rimo būdą. Kalbėti apie darbą, užimantį liūto dalį
mūsų gyvenime, kaip teikiantį didžiausią prasmę
šiandien retam apsiverčia liežuvis. Ekonomikos ir
industrijos pobūdis, sukuriantis „darbo jėgą“, ver
čia plisti susvetimėjimą su savo darbu. Žmogus yra
susvetimėjęs su savo darbo vaisias, t. y. nuo jų at
skirtas ir su jais nesusiduriantis, todėl jis susvetimė
jęs ir su pačiu darbu. Darbas jam – ne saviraiškos
būdas ir poreikių tenkinimas, darbas jam – prie
volė. Be to, dėl didžiulio nuasmeninimo, slypin
čio po sąvokomis „darbo jėga“, „specialistas“ ar
„įmonės reputacija“, žmogus vis sunkiau gali kurti
ir atskleisti savo tapatybę per darbą. Šis procesas
paveikia net tokias profesijas, apie kurias tradiciš
kai nebuvo kalbama „susvetimėjimo“ terminais.
Bet kokia profesija paverčiama ženklu, nesvarbu,
ar tai mokytojas, ar politikas (ypač politikas). Čia
verta prisiminti, matyt, svarbiausią J. Baudrillard’o
Vartotojų visuomenės žinutę: „Žmogus yra imanen
tiškas ženklams, kuriuos jis tvarko.“ Ženklų aps
kaitoje pranyksta asmeninė būtis, todėl žmogus
nebegali susikurti asmeninės tapatybės per darbą,
ji visuomet yra veikiama ženklo. Kitaip tariant, gy
dytojas visada yra tik gydytojas, jis praranda tam
tikrą tapatybės artumą, nes ji kuriama per ženklą,
pasiskolintą iš išorinio pasaulio, taigi svetimą. Dar
bas taip pat neteikia prasmės žmogaus gyvenimui.
Tokioje situacijoje atsigręžiame į tai, kas teikda
vo didžiulį prasmės pliūpsnį graikams. Mums,
„politiniams gyvūnams“, viešoji erdvė buvo žmo
giškumo, žmogiškojo išdidumo simbolis, agora –
tai vieta, kurioje graikas tapdavo realus ir gyvas,
įgydavo tapatybę. Šiandieninė agora – ekranas,
tekstas, kuriame visas mūsų tikrumas ir gyvumas
perkeliamas į teatrą, cirką, stadioną. Ženklas pa
vergia ir šią sritį. Žinių gausoje paskendusioje vi
suomenėje įvykiai nebeįgauna jokio realumo, visa
tampa regimiška, pavergta ženklo. Nužudyti Mią,
tai nužudyti tikrovę. Šiandieninė padėtis esmingai
skiriasi nuo graikiškosios tuo, jog istorinė polio
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atmintis buvo gyva žmonių galvose, o šiandien ji
vis labiau persikelia į lapą, laikmeną. Mūsų isto
rinė atmintis virsta raštu, perkeltine ir tiesiogine
prasme. Tiesą sakant, tai nebe istorinė atmintis,
o istorinis prisiminimas. Vieninteliu aktyvesniu
dalyvavimu visuomenės (kaip ją apibrėžtų Aris
totelis) veikloje neretam žmogui yra balsavimas
rinkimuose. Žinoma, graikiškojoje sąmonėje bal
savimas, kaip pasirodymas polio gyvenime, buvo
toli gražu ne svarbiausias. „Rinkimai panaikina
visuomenės nario socialinį tapatumą paversdami
juos mechanine skaičuojamų vienetų sistema.“
(Ernesto Laclau ir Chantal Mouffe) Lietuviškosios
demokratijos, kaip ir lietuviškosios agoros, pagrin
das – individas kaip visiškai tuščia vieta. Juk visa
tai, šalia kitų svarbių dalykų, reiškia, jog žmogus,
kaip „politinis gyvūnas“, neįgyja jokio tapatumo.
Žvelgiant taip kyla klausimas: kodėl postmetafizi
nėje epochoje gyvenantis žmogus nekelia prasmės
klausimo? Iš tiesų šiandieninėje visuomenėje gyve
nimo prasmė yra pakeičiama įvairiais pakaitalais.
Egzistuoja ištisos (post)moderniosios prasmės
substitucijos praktikos, neleidžiančios žmogui nu
busti, palikti spektaklį. Vos tik pramerkiame akis,
mums primygtinai siūloma ištisa plejada prekių,
gyvenimo stilių ir ženklų. Ši ženklų sistema, esanti
tariamoje pilnatvėje, veda nuo ženklo prie ženklo
taip sukurdama vienybės ir prasmės iliuziją. Tai
pastebi Lacanas: „Malonumo principo funkcija yra
vesti subjektą nuo signifikanto prie signifikanto
(nuo ženklo prie ženklo – R. B.), sukuriant tokį
signifikantų skaičių, kokio reikia, norint išlaikyti
kiek įmanoma žemesnį įtampos lygį.“ Tai pastebi
ir J. Baudrillard’as: „Stebuklo paženklintas varto
jimas taip pat nustato ištisą simuliakrinių objektų,
laimei būdingų ženklų mechanizmą, todėl vėliau
laukiama (beviltiškai, pasakytų moralistas), kol pa
sirodys laimė.“
Tai, kad būtent romantinė meilė šiandien yra
pagrindinis jaunimo prasmės substitucijos meto
das, stebinti neturėtų. Šioje vietoje reikia aptarti
kai kuriuos neaiškumus galinčius kilti skaitytojui
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pasaulio, bet kartu yra maksimaliai nepasauliškas,
artimas sau, o svarbiausia, vienintelis mylimas. Gali
būti, jog meilė šiuo aspektu pranoksta draugystę ar
visuomeniškumą būtent artumu ir singuliarumu.
Mylimasis – tai intensyvus stebėjimas ir vertini
mas. Postmetafizikams, kuriems jūsų nuolankus
tarnas atstovauja (galbūt tik šiandien!), objektyvus
vertinimas neegzistuoja, todėl mylimasis – maksi
maliausias intensyvumas. Taip paradoksaliai jaunas
žmogus pasirodo pasaulyje: maksimaliai artimoje
sau erdvėje, visada per žingsnį pasitraukęs nuo pa
saulio, taip tariamai saugus, minimaliai medijuotas
ženklo, VIENATINIS . Tiesa, visam pasauliui ši sa
vastis, absoliutus artumas sau, nepajėgus pasirodyti
kitaip nei per savo išnykimą. Šioje griuvėsių epo
choje, kurios didžiausi mąstytojai atvirai abejoja
tapatybe apskritai, meilė jaunam žmogui suteikia
bent jau trapią tapatybę ir prasmę. Negalėdamas
įgauti, kurti ir konstituoti tapatybės tradiciniais
būdais šių dienų jaunuolis atranda meilę kaip visų
problemų sprendimą. Tiesa, reikia suvokti, jog
„funkcionuodama“, t. y. atlikdama visai ne savo
užduotis, meilė suteikia gana stipriai redukuotą
prasmę ir tapatybę.

Kamilė Čelutkaitė. Skirtinguose lygiuose, 2011

Tapatybė visada reikalauja vertinimo. Žmogus, šis
vienišas klajūnas, trokšta ir ieško Kito pripažinimo,
savo egzistavimo pripažinimo. Susikurti (!!!) tapa
tybę per save, šis antžmogiškas troškimas, ar tai nėra
svaigiausia iš visų iliuzijų? Galų gale ir antžmogio
tapatybė kuriama per kalbą, taigi įtvirtinama joje,
Kitame. Nesunku būtų įrodyti, jog tapatybė visada
buvo kuriama per Kitą. Nesvarbu, ar tai platoniš
kasis dalyvavimas idėjose, aristoteliškasis veikimas
agoroje, ar tiesiog gyvenimas, peršviečiamas Die
vo ir jo įgaliotinės žemėje tikybos, visa skleidžia
si tariamai objektyviame Kitame. Turint visa tai
omenyje, ar mus turėtų stebinti pagreitį įgaunantis
meilės maskaradas? Ar turėtume nustebti girdėda
mi jaunus žmones samprotaujant apie meilės gy
venimui teikiamą prasmę? Tiesa, meilė, suteikianti
prasmingumo pojūtį, duoda jaunam žmogui dau
giau negu gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Visų
pirma žmogus pajunta tam tikrą visuomenišku
mą, kaip buvimą su Kitu. Be to, jaunas žmogus
gali kurti ir konstituoti savo tapatybę. Santykis
su mylimuoju, kaip santykis su Kitu, kuriame iš
skleidžiama sava tapatybė. Meilės santykis – tai
santykis dviejų, santykis, kuriame Kitas ateina iš
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Saulius Kovalskas

Užmirštas
O, sveiki, sveiki, prisėskite šalimais. Kaip sa
kote? Oi ne, tikrai nesiruošiu į Nemuną šokti. Štai
į Nerį galbūt ir nerčiau, bet tik jau ne į Nemuną.
Matote, man tiesiog patinka kojas virš vandens nu
korus sėdėti ant krantinės. Bet šokti, tai jau tikrai
nešoksiu, bent jau ne dabar. Jums tikriausiai knieti
paklausti, kodėl vėliau galiu skandintis? Su mielu
noru patenkinsiu šį, nė kiek neįžūlų smalsumą.
Bet kurgi mano manieros? Prašom, klestelėkit ša
limais, įsitaisykit patogiau. Taip, taip, asfaltas šal
tokas, bet sėdėdamas čia, žmogus, susiduri su kur
kas didesniais pavojais nei įšalęs grindinys. Štai kad
ir priešais mus tekantis – tik nežiūrėkit per ilgai –
vanduo. Kodėl? Regite jo srovenimą? Argi ne hip
notizuojantis? Nežiūrėkit, sakau! Bus taip, kad nė
nepastebėsit, kaip nuseksit paskui tėkmę tolyn, o
kai susigriebsit – bus jau per vėlu, srovė sielos ne
bepaleis, teliks tik tuščias, jums kažkada priklausęs
kūnas, sėdintis šalimais. O homunkului, kad ir ko
kią dėmesingą veido išraišką jis turėtų, nepapasa
kosi to, kas su akmeniu kaklą sveria žemyn. Geriau
darykite taip... Beje, jūs vedęs? Klausiu ne todėl,
kad jausčiau kokį potraukį ir norėčiau pakviesti iš
gerti. Tikrai, štai galiu net kišenes išversti – tuštut
tuštutėlės, nei centų, nei ko kito jose rasi, nebent
juodutėliausios nakties tamsos. Tai jūs vis dėlto ne
vedęs? O aš tikėjaus... Blogai. O... Galbūt galite
pabandyti įsivaizduoti, jog vis dėlto turite žmoną?
Na, žinote, jums priklausančią moterį, su kuria,
grįžęs po sunkios darbo dienos, permiegate veda
mas pareigos jausmo. Atminkite: ne geismo, bet

Šis tekstas dalyvavo kūrybinio rašymo dirbtuvėse Rašyk
kaip K Kaune lapkričio 7–12 dienomis.
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vien pareigos jausmo. Matau, kad sunkokai sekasi,
tad leiskite paaiškinti to jausmo kilmės šaknis. Ne,
neprieštaraukite, geriau paklausykite manęs. Tai
štai: juk toji jūsų žmona, tik įsivaizduojama, aišku,
tvarko namus, skalbia rūbus, rūpinasi, kad visos
marškinių sagos būtų įsiūtos preciziškais interva
lais, o rytais paduodamos kojinės ne tik kad nebū
tų prakiurusios, bet ir atrodytų tos pačios spalvos.
Būtent iš to ir kyla pareiga tvarkingai, du kartus
per savaitę atlikti vyriškąją prievolę, suprantat? Ge
rai, tiesiog puiku! O dabar įsivaizduokit, jog einate
su ja gatve. Nors ne, gatvė pernelyg siaura šiam pa
vyzdžiui, geriau, pasitelkęs vaizduotę, žingsniuoki
te Laisvės alėja. O ji, toji žmona, įsikibusi jums į
parankę, žengia iš dešinės, aukštai iškėlusi galvą ir
patenkinta it sena liūtė. Kodėl patenkinta? Juk jūs,
gyvendamas su žmona keletą metų, tikrai jau ne
kas mėnesį ją išsivedate iš namų, o ypač į patį mies
to centrą! Žinote, mano pasakojimas vyktų kur kas
sklandžiau, jei netrukdytumėte klausinėdamas ir
taip akivaizdžių dalykų... Jūs lėtai, nuobodžiauda
mas keliaujate su ja, o priešais... Priešais grakščiai
linksmai klegėdamos eina merginos. Jaunos, gra
žios, su sijonėliais, kurių tik vienintelis vėjas nekil
noja, mat jie vos dengia įrudusias šlaunis... Juntate
skirtumą? Juk šalimais vis dar niūri bambeklė su
svarstykles laužančia figūra ir Medūzos ševeliūra.
Tad... Kaip jūs žvilgčiojate į dieviškųjų merginų
kūno dalis? Teisingai! Probėgšmiais, su pasigėrėji
mu metate vieną, kitą žvilgsnį baimindamasis ne
tik to, kas nutiktų spoksant ilgiau, bet ir to, jog
gyvenimo grandine prirakinta našta gali pastebėti
ir atverti savo kakarynę. O tai jinai tikrai puikiai
sugeba! Galėjo tapti puikiausia operos soliste, jei
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Igno Venslavičiaus nuotraukos

gu tik nebūtų metusi mokyklos ir užsikorusi jums
ant sprando lyg pati tikriausia imtynių čempionė...
Apie ką mudu šnekėjomės prieš šias svajingas kla
jones? Ak, taip, apie pavojų sielai ir vandenį. Pui
ku, tiesiog puiku, dabar jau išmokiau jus, kad į šią
gaivališką srovę reikia žvelgti lygiai taip pat, kaip
ir į merginas vaizduotėje. Supratot? Atsargiai, ne
pastebimai, vos pajutus pavojų nukreipti žvilgsnį
kitur. Taip? Labai gerai.
Tyla – gera byla. Bent jau todėl, kad ne baudžia
moji. Aš pats labai mėgstu tylą, bet patylėti ilgesnį
laiką niekaip nesugebu. O galų gale... Kam tylėti,
kai šalimais yra nuostabus pašnekovas, kuriam ti
krai turiu, ką papasakoti. Net jei ir neturėčiau – vis
vien kažką išgalvočiau. Kaip? Ko aš iš jūsų noriu?
Kuo jūs mane laikote? Jeigu pakviečiau prisėsti ir
pasikalbėti, tai jau būtinai turiu kažko norėti? Negi
negali du žmonės tiesiog būti šalia, nieko nenorė
dami vienas iš kito? Kur jūsų supratingumas? Kur
jūsų atjauta? Kur jūsų žmogiškumas? Negi išties
toks pabaisa esate? Negi visus viskuo įtarinėjate? Ne,
palaukite, nesikelkite, jūs... Jūs išties teisus. Tikrai
noriu vieno dalyko paprašyti. Matote, aš siaubin
gai bijau būti užmirštas. Esu gana protingas, žinau,
kad vieną dieną būsiu užkastas, bet drebu jau vien
nuo minties apie nepaženklintą kauburėlį, be kry
žiaus, be antkapio su mano vardu... Apie kapą, ant
kurio lėtai pūva lapai, o žmonės praeina net nepa
stebėdami jo. Suprantate, giminių neturiu, o drau

gai... Jų nėra. Ir viskas dėl mano gyvenimo būdo.
Nuo ankstyvos vaikystės neapkenčiau gailesčio, nes
nežinojau, kaip nuo jo apsiginti. Stengiaus niekam
neparodyti savo silpnybių, visada privalėjau būti,
jei ne geresnis, tai bent jau lygus su kitais visose sri
tyse. Ir man tai daugiau ar mažiau pavyko: užsitar
navau aplinkinių pagarbą, o neretai ir neapykantą,
bet niekada – gailesčio. Tačiau nesulaukiau ir kitų
supratimo: niekas manęs iki galo nepažino. Niekas
net nenorėjo pažinti. Turėjau garbintojų, turėjau
priešų, bet draugų... Draugų nė vieno. O dabar...
Dabar jau per vėlu keistis. Tikriausiai ir man mirus
niekas nepasikeis, būsiu palaidotas atsainiai, nes
nebus kas pasirūpintų mano kūnu. O po vienišų
laidotuvių liksiu amžiams užmirštas. Mat pasau
liui kažin ko gero nepadariau, kad ateities kartos
galėtų minėti mane geru žodžiu. Žinoma, ką nors
blogo dar spėčiau padaryti, kad ir, pasiėmęs kirvį,
žygiuoti per miestą, kol veidas nusidažys šleikš
čiai raudona spalva... Bet... Smulkūs piktadariai
išgarsėja tik trumpam ir tik pasakojimuose, kurie
prasideda žodžiais: „Jis buvo toks tylus ir ramus,
niekad nebūčiau pagalvojęs, kad...“ Na taip, net ir
blogiui reikia turėti išteklių, turėti laiko. Kaip ko
kiam Hitleriui, kurį daugelis noriai prisimena. O
štai paprastas žmogus... Jis niekam nesvarbus. Jis
šiukšlė. Kaip sakot? Taip, taip, tai tiesa. Būtent dėl
šios tiesos ir šneku su jumis. Aišku, šnekėčiau net
ir be jos, juk esate tikrai lygiavertis pašnekovas. Ta
5
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čiau kalbėčiau be užsidegimo, be patoso, kurį jun
tate manojoj kalboj. O kad jau prašnekome apie
jus, tai ir padėkoti norėčiau. Juk tikrai bent žodeliu
apie mane užsiminsite? Gal kam nors prie boka
lo alaus arba, jei esat abstinentas, – prie puodelio
kavos apie mane papasakosite. Gerai? Pažadate?
Nelinksėkite galva, matau, kad meluojate. Iš jūsų
akių matau. Jums gaila manęs, jūs žadate, žadate,
žadate, bet niekad neišpildysite šio pažado. Žinau
tokius kaip jūs, žinau, kad žiūrite į mane iš aukšto,
įsivaizduojate esąs nežinia kas. Ką jums reiškia pa
žadėti ką nors tokiam kaip aš. Bet žinokit, žinokit,
nereikia manęs gailėtis, pats esate neką geresnis...
Jeigu jau žeminate mane, tai gal bent jau iki galo?
Gal porą litų į delną įbruksit? Ne, neimčiau, net
jeigu ir duotumėte, taip lengvai neišsisuksite, ne
nusipirksite laisvės užmiršti mane vos nuėjęs. Ne,
šito tai jau tikrai neleisiu. Jūs mane atminsite, dar
ir savo būsimąją gyvenimo naštą ant kupros atsive
site čia, kad išgirstų apie mane. Kad ir per... Pirmą
jį pasimatymą! Teisingai, teisingai, stokitės, eikite

Igno Venslavičiaus nuotrauka
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dabar, mėgaukitės laisve stebėti merginas gatvėje,
kol galit. O kai jau nebegalėsit, ateikit su savo
baidykle, viską papasakosite, ką sakiau. Greičiau,
greičiau, dar bėgti pradėkite, apsimeskite, kad ne
girdėsit, kaip aš Nemune skęstu. Pirmyn, ieškokite
savosios kojinių adytojos.
***
Net ir šiandien jaučiu kaltę. Už tai, kad bodė
jausi begaliniu jo žodžių srautu. Už tai, kad neban
džiau perkalbėti. Už tai, kad nuėjau neatsigręžęs.
Už tai, kad galbūt netgi norėjau rasti jo nekrologą
kitos dienos laikraščiuose. Bet laikraščiai rašo tik
apie svarbius dalykus. Jiems visiškai nerūpi, kad
tąnakt nusižudė mano troškimas. Troškimas išlikti
neužmirštam. Bet jeigu... Jeigu kartais jis neįšoko,
jeigu jis dar gyvas... Jeigu dar išgirsiu jį prieš mir
tį... Prašau. Labai prašau, nupirkite žvakelę. Ne
didelę. Mums užteks ir nedidelės. Uždekite ją ant
nepaženklinto žemių kauburėlio kur nors. Galbūt
tai bus mano kapas...

Poezija

Mindaugas Kirka

Svetimai

Paskutinis vagonas

Man nuo pat pradžių nepatikai
Buvai per daug graži

Kartais atrodo jog vėjas
Lenkdamas smilgą
Lenkiasi tau

Tau netiko šis miestas jo gatvės
Pilnos praeivių ir senučių
Su mišrūnais šuneliais
Tau netiko šio miesto oras
Atrodo įkvėpus iškvėpdavai
Keliskart gaivesnį
Ne tu o tave
Kartojo reklamos
Lydėjo daugiaaukščiai
Vitrinos ir prekės jose
Tau netiko šis miestas prie veido
Jo raukšlės
Žaizdos
Ir šimtmečius pūvantis kūnas
2011. 04. 13

Viskas gerai
Tik draskosi
Bėgiais į traukinį
Mušasi kelias
Dvi savaites į niekur
Dar savaitę vėluoja
Karsteliai į žemę
Truputis mirties
Ir ligą išgydys
Liga
2011. 06. 13

Sielininko (malda)
Dar po dvidešimt yrių
Melsi upę išdžiūti
Lyg po smūgio ar spyrio
Visą naktį kartosi
Mano saule tekėki
Viršum medžių ir skausmo
Smeigiant irklą į tėkmę
Verski šaltį į vėsą
2011. 06. 27
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Tadas Bugnevičius

Miškais ateina Katiliškis
Ką galima daryti su tekstais. II dalis

Mes darbininkai, prasti žmonės. Ir laiko neturim
knygas skaityti, – taip atkerta medkirtys, kai kas
nors pabando šaipytis iš jo išsilavinimo. Tai nusiže
minimas ar kaip tik – atkirtis žeminimui? O viena
tarnaitė stebisi: Ar matė kas, kad samdinys skaitytų knygas? Juk tai tik išdykumas – ji, pavyzdžiui,
žino savo vietą, ir jai to visai nereikia. Tarsi knygos
būtų naudingos tik tam tikriems žmonėms, kurių
užimama vieta reikalautų apsiskaitymo. Primena
pavydą, kurį kursto didžiulis – slaptas ir niekada
neišsipildęs – noras skaityti. Kas gi atsisakytų paiš
dykauti?
Miškakirčiai dirba žiemą, nuo ryto iki vakaro.
Tai nėra jų amatas, jiems tik reikia papildomų pi
nigų gyvenimui. Savaitės pabaigoje otriai puldami
jie skubinasi atsiimti atlyginimą ir dalį iš karto
pralakia. Jie svajoja užsidirbti pinigų ir nusipirkti
technikos savo ūkiui, kad galėtų eiti per svietą lais
vai ir linksmai kaip jaučiai išsiganę. Kas nenorėtų
gyventi kaip koks ūkininkas Doveika, pradėjęs nuo
samdinio ir tapęs ponu?
Darbininkų gyvenimas šuniškas. Jie neturi
rankų, tik letenas, kurias visur kaišioja kaip neklaidingą savo šuniškos būties įrodymą. Darbinin
kai neturi plaukų, tik šerius, kuriuos šiaušia, kai
papučia piktas vėjas. Jie neturi burnos, tik snapą,
kurį nevalingai pražioja. Jie kaukia, niurzgia kaip
šuvos. O patenkinti kukena ir dudena storai kaip
ežiai. Kaip ežiai riečiasi, jei savimi pasitiki. Vieni
yra gudrūs kaip seni žvirbliai, pelais nepriviliojami.
Kiti su siaurom akim, gobšūs, su žiurkės pažande.
Tokie parduotų savo tėvą motiną už centą. Vieni
šnypia, kiti skersuoja. Prastiems žmonėms užsienio
kalba – griausmų, o moterys – vištos. Arba žemuo8

gės. Kurias šmukšt, prarytum ir apsisukęs vėl norėtum. O būna ir tokių, kurios kaip stirnos jauniklės,
veda iš proto alkanus vilkus. Driežais būna ir vyrai,
ir moterys. Jei driežas vyras, jis meluos ir mulkins,
o jeigu moteris, tada prie akmens prisiplojusi klausysis, liežuvį pasidėjusi ant dantų, ar ko nenugirs už
slaptų durų. Trumpai tariant: žmonės būna kaip
šunys, katės, šunys, gaidžiai, vištos, žiurkės, kiau
lės, šernai, vilkai, lapės, stirnos, driežai, žalčiai,
arkliai, jaučiai, karvės, avinai, veršiai, tekiai, ežiai,
šeškai, barsukai, uodai, pempės, gegutės, žvirbliai,
unguriai, berželiai svyruonėliai, o kartais – retai –
kaip žmonės.
Monika irgi turi gyvūniško atspalvio, bet nėra
tokia vienabriaunė. Per gyvenimą ji eina klasta, ne
sirinkdama priemonių, skindamasi kelią buklumu,
nuojauta, baltų dantų šypsniu ir žvėrims būdinga
įgimta orientacija naktyje, audroje ir migloje. Ji nepasotinama kaip perdžiūvusi žemė, o staigūs trumpi
lietūs, nors ir stiprūs, t. y. trumpi ir intymūs susiti
kimai su kitu vyru, tik paviršių suvilgo.
Nietzsche yra liūdnai pagarsėjęs savo mizogi
nistiniais teiginiais. Jis nutrenkia moterį kažkur
į laukinį pasaulį, kaip kad Dante nustūmė dory
bingus pagonis į neutralią pragaro užkrantę, kur
nei šilta, nei šalta, nei džiugu, nei liūdna. Kad ir
dorybingas, bet pagonis, kad ir neskauda, bet
vis tiek pragaras, o kelias į rojų užtvertas. Kad ir
nuostabi, bet moteris, todėl ir atitinkamos prie
monės – ir štai Nietzsche’i moters skriaudėjo eti
ketė. Savo knygoje Anapus gėrio ir blogio, skyriuje
du trys devyni, kalbėdamas apie moterį, Nietzsche
išskiria jos prigimtį, kuri jam atrodo daug natūra
lesnė nei vyrų, kaip dar kažką, kas sukelia pagarbą

Esė
kito žmogaus gyvenimu? Bet kokiu atveju romano
eigoje Monika palenkia skaitytoją ir pelno ovacijų.
Iš nereikšmingos trečiaplanės veikėjos, į kurią ne
kreiptum dėmesio, ji prasimuša į pirmąsias gretas,
įveikdama pasakotojo abejingumą ir tapdama skai
tytojo sąjungininke.
O pagrindinis veikėjas nuo pat pradžių roma
ne yra Telesforas Gelažius, arba tiesiog Tilius. Jis
skaito. Kaip neskaitys, jei Marius skaito, o Mariui
artimiausias – Tilius. Skaito apie tolimas šalis, sva
joja apie Ameriką. Kaip nesvajos, jeigu pats Marius
Amerikoje gyvena, o Tiliaus tėvas tai visą Žemę
apkeliavo: Škotijoj po kalnais – kasyklose – darba
vęsis, o paskui patraukęs per vandenis į Čikagą. Ten
įsidarbinęs tokiuose štokjarduose – gyvulių skerdyk
lose, o po to geležinkelių kompanijoje. O dar prieš
tai kareiviu buvęs, per Sibirą, Baikalo ežerą, Man
džiūriją keliavęs, kur kunkūzai ir japonai juos mušė,
o jie tik bėgo. Tiliaus tėvas – kiti sakydavo – buvęs
toks pasakorius, jog jo reikėdavę klausytis švarką
nusimetus. Tai yra tikro gyvenimo pranašumas: ne
tik gali vaikams nesikartodamas papasakoti ir juos
įkvėpti, bet ir būti toks, kad apie jį knygas rašytų.
Tiliaus gyvenimas neką paprastesnis: senasis Gela

Giedrė Putnikaitė. Tekstilė, 2011

ir baimę joje. Tikrosios moters bruožų rinkinys
Nietzsche’i atrodo šitaip: nuoširdžiai plėšrūniškas
ir apgaulingas lankstumas, su egoizmu derantis
naivumas, nepažabojamas, įgimtas siautulingu
mas, neaprėpiamumas. Pasakant paprasta lietuvių
kalba: merga – pašėlęs daiktas, sumaitoja žmogų ant
visados. Bet negi dabar kaltinsi varganą darbinin
ką, kuriam teisėtai išsprūdo tokia frazė, pasakotoją
ar netgi patį autorių, Marių Katiliškį, kad ne tik
moterį daiktu išvadino, bet ir atskyrė nuo žmonių
giminės? Turbūt labiausiai reikėtų kaltinti lietuvių
kalbą už jos natūralumą.
Monika ne visada buvo tokia: iš pradžių ji kukli
miestietė, siekianti apsirūpinti finansiškai ir pato
giai įsikurti, ir tik vėliau ji tampa nyčiška. Niekada
skaitytojas to nebūtų patikėjęs. Knyga baigiasi gais
ru. Ten dega skaitytojas ir kankinasi savo aistroje,
sumišime, iki galo nesuprasdamas, ar pabaiga lai
minga ar nelaiminga, nes pasakotojas iki tol visada
vedė už nosies kuždėdamas, kad viskas bus negerai,
ir tik paskutiniu momentu, lyg neapsisprendęs ir
todėl suklysdamas, užbaigia kitaip. Ar pabaiga gali
būti laiminga, jei už ją sumokėta krauju, nors ir
ne savo, gaisru, nors ir ne savo turto, ir sunaikintu
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žius, palyginti su juo, tėra šalutinis veikėjas, ir tai
dvelkiąs praeitimi, seniai numiręs.
Gyvybė niekur nedingsta: vienas nori nenori
leidžiasi į kapą, o kitas nori gyventi dabar, tuojau
pat. Tilius yra gyvas ir stiprus. Beregint ką sulups,
kad net skiedros lėks į šalį. Tik kad sems iš peties.
Arba suaižys. Po vieno tokio aižymo dantis troboj
nors su sauja semk. Bet galima semti ir kitaip. Vie
nam – pasakoja – Tilius akį išgėręs. Tasai su išgerta
akimi gynėsi ir visą apkabą šūvių išvarė. Niekur ne
pataikė, tik nunešė Tiliui dešinės rankos odą, kad
net kaulai subaltavo (ką jau kalbėti apie langus,
kuriuos nuolat išneša). Seniai pyko ant jaunojo Ti
liaus, kam tasai dovanojo, o patykojęs ir papjovęs
su dalgiu to mandruolio į akį tyrely neįmetė. Suburbsėtų tik, ir amen.
Bet čia dar ne tikroji gyvastis. Muštynės tėra tik
komiški intarpai publikai pradžiuginti. Antrojo,
1991 metų, Miškais ateina ruduo leidimo anotaci
joje rašoma: „Žinomo lietuvių išeivijos prozininko
M. Katiliškio (1914–1980) vienas iš brandžiausių
kūrinių, kuriame atsiskleidžia plati prieškarinio
kaimo gyvenimo panorama, dramatiškai susiklostę
žmonių likimai.“
Kas tie žmonės? Doveika, Monika, Tilius,
Agnė. Iš kur ta drama? Iš paprasčiausių žodžių:
Doveika gražiai gyvena, Monika myli, Tilius dabar
gyvena, Agnė myli. Visi jie myli, bet kitaip. Ūki
ninkui Doveikai meilė nėra pats svarbiausias da
lykas, svarbiau yra gražiai gyventi: vesti ūkį, turėti
palikuonių, nieko nestigti. Gyvenime gal ir buvo
prisidirbęs; štai vieno žmogelio žemę susprogo ir
jį ubagais paleido, bet pats apsvarsto savo poelgį;
laikosi garbingai, kiek tik rūpesčiai leidžia, gyvena
dorai ir myli žmones – krikščioniškai. Tačiau tokio
darnaus gyvenimo kaina – senatvė, nes jaunam te
rūpi tik verst nuo koto viską, kas ant tako pasimaišo.
Arba gauti tarnybą su tokia uniforma, kad mergos
smaugsis ir žudysis dėl tavęs. Arba džiovinti galvą
knygomis. Jaunasis Tilius irgi ne tiek myli, kiek gy
vena, tačiau šia diena ir iki krikščioniško modelio
jam toli. Kitaip elgiasi Agnė ir Monika – jos labiau
10

myli, nei gyvena, bet ir čia yra skirtumas. Monikai
Katiliškis davė atskirą dviejų žodžių pastraipą:
Monika mylėjo.
O štai Agnė gali drebėti visais sąnariais, bet jai
neduota atskiros eilutės analogiškiems žodžiams:
Agnė mylėjo. Jie tokio trumpo, jausmingo bei im
pulsyvaus pasažo pabaigoje, tačiau dar neišsilaisvinę
ir neišsigryninę, dar pririšti prie kitų pastraipos žo
džių. Priešingai nei Monika, kurios būdą formuoja
grynesnis ir tikslesnis pasakotojo kalbos stilius.
Yra ir kiti žmonės, likimai. Raudonasis Pet
ras, senasis Baikštys, Tugaudis, Každaila, Krivickas
Vargdienis ir kiti. Jų drama? Nemyli arba per mažai
myli. Todėl ir antrame plane. Raudonasis Petras –
senas kavalierius, kuriam bobos nerūpi. Baikštys tik
baiminasi, prunkščia arba piktinasi, Tugaudis puo
šiasi kaip barsukas rudenį, Každaila – miestietis,
visų mužikų priešas, kaimiečius tik kremta, o Kri
vickas Vargdienis itin pavargęs linguoja. Svarbiau
sias iš nemylinčių yra šlubis Laurynas, ūkininko
Doveikos samdinys. Jam mažam kažkada dalgiu
patraukė per gyslas ir surietė į šunį. O jei šlubas, tai
būtinai kipšas. Senas, išmintingas, visažinis, geras
(širdis didelė, kaip arklio), bet šlubas, ir amžinai
rautis su karvėmis ir gyvenimu jam jau pabodo.
Kad gyventum, reikia pasimušti. Tik aš negalėjau.
Aš ir negyvenu, – sako jis. Kad būtum pagrindinis
veikėjas, reikia tik gyventi ir mylėti. Tarnas, jeigu
jis ne Figaro, negali nei vieno, nei kito, todėl ir tar
nauja. Bet būdamas velniškas tarnas, šlubis tarnau
ja tik stipriausiems, tiems, kurie ir myli, ir gyvena.
Kai romano pabaigoje pratrūksta šėlstanti ugnis,
Laurynas, kuriam priklauso paskutinis tiesioginės
kalbos žodis, pakeičia šeimininkus – leidimąsi į ka
pus verčia raudonu, trykštančiu gyvenimu.
***
Ar verta? Katiliškio proza tokia gera, kad apie
ją kalbant, reikia kepurę nusiimti. Katiliškis nesako
„susuk cigaretę “, bet susuk dūmą, ir nesako „duok

Esė
konstruoti sąmonėje išsitrynusį apynio vaizdą, taip,
kaip Tilius iš tėvo pasakojimų ir knygų rekonstravo
platųjį pasaulį, jo niekada nematęs. Neskaitantys
užmirš ir nebesužinos, ką reiškia virkštis, kas virp
tis, kas kerna; pasaulis paliks ankšties dydžio; jie
bus paaukojami ant laužo – tam didžiajam gais
rui – arba taps į gyvenimo marginalijas nustumti
antraplaniai veikėjai. Bet jeigu tie neskaitantys vis
dėlto gyvena ir myli, tada nieko baisaus, tada mes
apie juos rašysim knygas ir į jų lūpas įdėsim nuos
tabiausius žodžius; jų terbas pripildysim klynais! Ir
atvirkščiai.
Tačiau Katiliškis nesmerkia nė vieno. Skaitan
tys, bet be gyvybės ir nemylintys, neką geresni –
tegul jie eina recenzijų rašyti. Toks yra Laurynas: jis
turi knyginės išminties ir gali atsikirsti bet kam, bet
tinka tik tarnauti ir patarimams duoti. Katiliškis
žavi gebėjimu suderinti civilizuotą intelektualų žodį
su laukiniu miško kauksmu, kuris jam net arčiau
prie širdies. Žodis – tai knyga jaukiame kambaryje,
meilė ir gyvastis – tai miškas durpyne. Pastarąjį esa
me linkę paniekinti ir užmiršti. Vasarą kartais nuo
karščio ar nuo cigaretės nuorūkos durpynai ima ir
užsiliepsnoja, ir nieko tokio; bet kaipgi, vasarai pa
sibaigus, be medžių žinoti, kada jau ruduo?

Rokas Giedrė. Oi ta nasturta, 2011

atsigert“, bet įleisk birbilo arba duok sušlapint birbynę; ir ne „į sveikatą“, bet po lemputę. Mergos ne
išvažiuoja, bet išdainuoja į miestą. Katiliškis ne
sako, kad debesys plaukia, nes iš tikrųjų debesys
verčiasi kūliais – lyg nugirdyti, o plaukti girtam
pavojinga. Katiliškis kažin ar išvis ką nors „sako“,
nes daug meniškiau pavyksta, jeigu vartai žiaunas.
Ir jeigu kas labai nori išmokti vartyti, – nesvarbu
ką, ar žiaunas, ar knygą, ar debesis, ar kitą žmo
gų, – tegul pradeda nuo Katiliškio ir skaito garsiai.
Nes retai kur vyrai gali būti terbaklyniai ir liurškalai, o moterys – lervakojės, kur galima markstytis
daržuose, o vėjas drąsiai laužiasi į atsegtą antį. Kur
galima drybsoti, kol šonai prakiurs, kur ta pačia
ranka šeria ir arklius, ir – per prusnas. Bet pirmiau
reikia išmokti vartyti vaizduotę ir liežuvį, nes kitaip
Katiliškis, skaitant garsiai, gali būti neįveikiamas.
Pavyzdžiui, šitas sakinys:
Apynių spurgos sviro nuo virkščių sunkiomis kekių kernomis, išlauždamos silpnesnius virpčius ir nusileisdamos į žemę auksinėmis kaskadomis.
Mes, asfalto kartos žmonės, apynį žinom tik iš
alaus, o kaip jis atrodo, kokios spalvos, ar moka
žydėti – tamsus miškas. Jau nekalbant apie apynio
spurgas. Tačiau mes galim skaityti ir bandyti re
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Proza

Žaneta Stankevičiūtė

Prigimtis
Kartais taip smarkiai daužosi širdis, kad, atro
do, tartum aš tuoj išbėgsiu pro duris. Stovėsiu basa
ant įšalusios rudenio žemės apsigobusi vien balta
skraiste, nunerta iš nerimo žiedų. Tik, deja, aš nie
kaip neatsimenu, kur man reikia eiti, kur tas kelias
ir kryptis, užminti nakties pasaulyje. Jei turėčiau
vilkės uoslę, gal šis šaltas vėjas man atsiųstų tavo
kvapą lyg laišką, kurio neparašai. Žinau viena: tu
labai toli. Jaučiu tave. Tai jūra ar net vandenynas,
kuris galingai atsimuša į kranto uolas, plaudamas
akmenis, nes bučiuojant tavo kūną sapne jaučiau
sūrią druską.
Tu labai toli ir savo mintimis, ir jausmais.
Mano vaizduotėje tu esi žvejys, toks barzdotas ir
susenęs žvejys, kuris vakarais aludėje išgėręs kele
tą bokalų traukia į pamarį žvejoti undinių. Kiek
kartų tave sutinku sapne, tu visuomet atrodai nė
kiek nepasikeitęs. Dėvi juodus drabužius, kurie
tave tartum apsiaučia paslapties skraiste. Tamsiai
pilki, trumpai nukirpti plaukai ir skaidrios mė
lynos akys, žvelgiančios į mane šviesdavo aistros
troškimu. Lyg Apolonas apžavėdavai jas, nes turėjai
dieviškų kerų. Bet dabar, gyvenant laukimu, tavo
portretas blunka, keičiasi. Lyg šis prabėgęs laikas,
valandos – mėnesiais, o dienos – metais, sendintų
tave. Apie tai galvodama aš lyg vilkė vaikausi savo
uodegą, beviltiškai sukdamasi aplinkui.
Mudu dažnai susitikdavome naktimis. Mėgo
me kvėpuoti šaltu ir grynu oru, vaikščioti tyloje
po parkus, alėjas, slapta nuo kitų. Tuomet mums
priklausydavo visas pasaulis. Kartą tu mane vedei
siauru takeliu, einančiu stačia atšlaite kalvos, kuri
tartum krioklys leidžiasi į smėlėtą pajūrį, į Vilkų
įlanką. Pasakojai, kad ten, stovint ant tilto, atsi
12

veria neįtikėtinas vaizdas: šviečiantis mėnulis van
denyje tartum lengvais potėpiais nutapo sidabrinį
kelią, vedantį į jūros gilumą. Dangaus platybė virs
ta neaprėpiamo amfiteatro skliautu. Viskas atrodo
kerimai, paslaptingai ir didingai, o esi čia tik dvie
se, šiame dideliame stebukle ir su niekuo daugiau
tuo nesidalini. Čia taip pat gali išgirsti kaukiant
vilkus. Pirmąkart mes juos išgirdome nuo kalvos,
apaugusios pušim ir eglėm. Jų kaukimas giliai pa
lietė mūsų sielas. Vėliau ilgai ėjome pakrante iki
medžiotojų trobelės, kur kartu sulaukėme pražys
tančios aušros.
Ar paveldėta lemtis yra užburtasis ratas, kurio
nesuardysi savo valia? Tu gali labai mažai. Tik eiti,
bėgti, retkarčiais skristi ir dažniausiai skaudžiai
nukristi. Taip nukrintama iš svajonių. Aš tylėjau
ir laukiau, kol pagaliau prabilsi ir pasakysi, kas
tą vakarą neleido tau pažvelgti man į akis. Tavo
plaukai buvo susitaršę, kelios marškinių sagos iš
trūkusios. Akys klaidžiojo aplinkui bėgdamos nuo
manęs, nuo neišvengiamos tiesos. Tu jau iš anksto
žinojai, kada ir kur turėsi išvykti. Bet viską palikai
paskutinei akimirkai. Po šešių valandų tau reikės
išvažiuoti, o tu dar nesusikrovei daiktų, dar neatsi
sveikinai su manimi, dar neištarei man nė žodžio.
Tu nemėgsti atsisveikinimų, o juk ne visai išvyksti
iš savo šalies. Tu neklausei manęs, kaip aš jaučiuosi.
Manei viską žinantis ir suprantantis.
Rugsėjo naktys beprotiškai žvaigždėtos ir nos
talgiškos. Tu jas palieki. Tad nebuvo „iki“ , tad
nebuvo „sudie“. Tu tik pažvelgei į mane, stipriai
apkabinai, jog vos pajėgiau kvėpuoti. Kalbėjai
trumpai, įtikinamai savo žemu ir tvirtu balsu. Ne
norėjau klausytis, girdėti tavęs. Nenorėjau, kad
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tavo akių mėlis smelktųsi į mane. Tave nutildžiau
tik priglaudusi savo virpančias lūpas prie tavųjų.
Atsisveikinusi pabučiavau tau kaktą, kad būtum
saugus kelionėje. Mačiau tave paskutinį kartą –
tolstantį lyg mažą laivelį.
Saulė vis mažiau atsuka savo veidą, o šalnos
alsuoja į langus ir tartum barbena savo plonais
stikliniais pirštais į juos. Naktys ilgėja, tampa vis
šaltesnės. Guliu prie židinio ir klausausi laikro
džio tiksėjimo. Lapkritis. Radijas praneša apie nuo
šiaurės artėjantį sniegą. Nusipurtau lyg jis būtų ką
tik nukritęs ant manęs. Apsigaubiu juodais sabalo
kailiniais ir švelniai glostau jų rankovę. Tau patin
ka juoda spalva. Tau patinka švelnumas. Sėdžiu
ir šildausi viena prie židinio medinėje nedidukėje
medžiotojų trobelėje. Tačiau man per daug šios
erdvės, persmelktos prisiminimais, prikimštos pra
eities vaiduokliškų paveikslų. Atrodo, net dulkės
skausmingai atgyja man vienai čia esant. Man rei
kia tavęs. Man reikia įkristi į tavo glėbį lyg į šiuos
kailinius ir myluojamai užmigti kaip kūdikiui.
Nebesijausčiau viena, nesaugi, nebebūtų taip šalta.
Bet tavęs čia nėra. Tu neįžengsi staiga pro duris ir
nepažadinsi manęs iš šio sąstingio. Nepriversi šur
puliukų bėgioti mano oda, giliau kvėpuoti, širdžiai
mušti būgnais. Tai tampa slogia praeitimi, tuštu
ma, kurią reikia kažkuo užpildyti.
Pirmosios snaigės į mano namus atnešė ne tik
džiugią nuotaiką, bet ir netikėtą svečią. Jis visai
nepanašus į tave. Nerūpestingas šviesiaplaukis su
plačia šypsena, kuris mėgsta kasdieninę buitį, o
vakarais man skambina pianinu. Jis man priminė
mielą, pūkuotą padarėlį, klūpantį priešais mane.
Lyg žaistume: aš pavizginu uodegą, o jis gaudo.
Taip, jis švelnus, galantiškas, išsilavinęs, bet nepri
lygsta tau savo vidine jėga. Jis neįtarė, kad gintari
nės akys ir balti kailiniai priklauso man – vilkei.
Vakar prie vyno taurės vėl išgirdau tą muziką,
ir ašaros krito lyg maži karoliukai. Juk muzika – tai
ne žodžiai, kurie yra lyg logika, taisyklės, o jausmas,
kurio su niekuo nesupainiosi. Toks jausmas, kuria
me gali žaisti šimtai spalvų, kuriame gali nebūti ir

nieko. Prisiminiau tave. Tu man esi pašvilpavęs šią
melodiją, kai sėdėjome mano sode ant sūpynių. Tu
prisipažinai, kad nemoki gražiai dainuoti, groti net
paprasčiausia dūdele. Aš klausiausi šios melodijos
lyg būtum ją skambinęs arfa. Ji bangavo ir plaukė
oru. Man atrodė, kad kiekviena nata yra lyg mažas,
baltas paukštelis, skrendantis vienas pas kitą ir tam
pantis debesimi. Bet ta muzika sklido ne iš tavęs, tu
neskleidei jos savo šiluma per svetimos šalies tolius it
radijo bangomis, norėdamas mane aplankyti, ne. Ta
muzika buvo mano širdyje. Jautri ir švelni melodija,
kiaurai verianti tartum kruopščiai nuaštrinta rapyra.
Ji visiškai nedera su mano šypsena, veidu, būdu ir
elgesiu. Tu nenorėjai, kad laukčiau, o aš ir nenorė
jau laukti. Juk dažnai grįžta ne tai, ko laukei, o grįž
tantysis neranda to, ką paliko. Niekada nežadėjome
būti ištikimi apkabinimais, bučiniais, mintimis.
Janas nepatraukė mano dėmesio pigia ir kasdie
niška replika, nevykusiu sąmoju, vyrišku šiurkštu
mu. Jo elegancija ir rafinuotumas švytėjo aplink jį
tartum auksinė aura.
Pastebėjau, kad tapote dažna mano koncertų
viešnia, – Jano balsas skambėjo kaip ir jo atliekama
muzika – kerimai.
Esu klasikinės muzikos mėgėja.
Tikriausiai nemoku atkreipti dėmesio į save.
Per koncertus girdite mano muziką, o kai nevilkiu
frako – net nepastebėjote, kad esu jūsų kaimynas.
Nejuokaukite taip. Aplinkui tvyro šventinė
nuotaika, esu šiek tiek užsisvajojusi.

Jorės Janavičiūtės nuotrauka
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Sakyk tu man. Gal pasidalintum su manimi
savo svajonėmis? Pastaruoju metu man trūksta
įkvėpimo.
Parodžiau jam savo naivumą, idealizmą, papa
sakojau apie širdies troškimus ir tik viena palikau
paslapty – savo vilkišką prigimtį. Tad iš tiesų su
juo nepasidalinau niekuo, kas buvo manyje tikra,
neatskleidžiau jam savęs. Jis matė, kaip aš kartais
neramiai žvilgčioju pro langus vartų link arba klau
sydamasi jo girdžiu jūros šniokštimą. Bet mudu
tapome artimi. Pradėjome vis daugiau laiko leisti
kartu. Janas inteligentiškas, niekada nepritrūkstan
tis žodžių. Žėrinčiomis gyvybingumu akimis vyras
priklausė nuo manęs, nes tapau jo mūza. Nežinau,
ką jam įkvėpiau, bet jo muzika pasikeitė, tapo daug
sunkesnė, gilesnė, painesnė. Ar jis įžvelgė mano
sielą tokią, kokia ji yra? Aš nešvytėjau jokia aura,
veikiau ją gėriau į save.
Janas dažnai prašydavo atsisėsti priešais ir tie
siog žiūrėti į jį. Jis kūrė naktimis, kartais iki pa
ryčių. Jo ploni ir trapūs pianisto pirštai aistringai
glamonėdavo baltus ir juodus klavišus. Jo tobulybė
man buvo šalta. Kartą jis žiūrėjo į pianino klavi
šus visą pusvalandį prie jų visai neprisiliesdamas ir
tarė:
– Aš žinau daug kelių, daug galimybių, kaip
pakeitus vieną natą kita sugroti begalę melodijų.
Kiekviena mano melodija turi savo spalvą, šilumą,
aš jas pažįstu lyg savo vaikus, unikalius ir su cha
rakteriu, nes pažįstu save. Pianinas ir klavišai – man
praminti keliai, nėra jokios mįslės. Bet tu...
Klausydamasi jo žodžių sustingau, lyg būčiau
sučiupta meluojant, lyg būčiau jį apgavusi saldžiais
žodžiais ar pažadais.
– Tu man esi paslaptis. Atrodytum, paprasta ir
aiški, bet tave supa ir dengia šešėliai. Aš neperma
tau kiaurai tų šydų ir nežinau tikrųjų tavo spalvų,
aš nerandu kelio pas tave. Kiekvieną vakarą kuriu,
bet tai vis ne tu.
– Gal aš neturiu spalvų? Gal nėra jokio kelio
pas mane? Tu sakai, kad pažįsti save, o aš – ne. Aš
žvelgiu į veidrodį, bet kas rytą ten matau vis kitą
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veidą. Ar tai mano kaukės, nes slepiu tikrąją save,
ar neturiu veido, nes vis gyvenu kaip kitas žmo
gus? Tu sakai, kiekvieną vakarą kuri, nes tai ne aš.
Tu ir nesukursi muzikos man, nes aš pakeisiu savo
veidą.
– Nejau liūdnus akordus siūlai man sugroti?
Kalbi taip, lyg tavęs kaip po tokios iš vis nebūtų.
– Todėl ir noriu pasakyti, kad nieko tau ne
pažadėsiu. Tiesiog būk šalia manęs, mėgink mane
suprasti.
Dabar viskas atrodo tuščia ir apgaulinga. Nieko
tikra.
Aš esu. Tikrų tikriausia, tik vis kitokia. Ir ne
pradingsiu taip staiga kaip sapnas.
Mano ir jo akys sublizgo maža vilties šviesele,
kad mums pavyks būti kartu, nors jis gyvena sa
vam menininko pasauly, yra pedantiškas, dievina
vegetarišką maistą, kolekcionuoja pašto ženklus,
turi būtent savo arbatos puodelį, nors mano širdis
nežino, ko nori, nors aš esu ir vilkė.
Galbūt tu ir nepagalvoji, nes ten daugybė kva
pų, skonių ir grobio, bet aš pagalvoju apie tave.
Mes du vilkai, kažkada susitikę, tik pasidalinę guo
liu ir prieglobsčiu nuo lietaus. Tau ypač, paliekant
šią teritoriją ir išvykstant į tolius, naujas žemes. Ten
nėra mano pėdsakų, o tavųjų čia apsčiai. Mes abu
vilkai ir nesiilgime vienas kito, nes mūsų kraujas
ir poreikiai šaukiasi medžioklės. Tu žinai ir jauti,
kada grįši. Tau norėsis ieškoti senų pėdsakų, ap
tiksi naujų, ieškosi manęs, norėsi aplankyti mane
lyg pasiklydęs praeivis, klausiantis kelio, bet ar rasi
mane, ar atpažinsi? Bus per vėlu, nes ateis žiema.
Mes prasilenksim lyg svetimi. Užmiršim tai, kas
neužmirštama. Nes taip turėjo būti.
Kodėl vilkai kaukia priešais mėnulį? Buvau
įlankoje viena. Nebemačiau sidabrinio tako, dan
gus buvo tamsus ir aptrauktas debesų marška. Nie
ko, kas buvo anksčiau – nebeliko. Ir kas neduoda
ramybės ? Ko yra ieškoma grįžtant į tas pačias vie
tas? Nerimą kelia jaučiamas ryšys, kuris neturi atei
ties, o praeitis menka ir... jau gerokai pamiršta.
Vilkai lieka vilkais. Vilkai lieka vieni.

Poezija

Deimantė Bandzevičiūtė

Nuodėmės

***

Pirmoji nuodėmė septynerių
pasiėmė knygą iš apatinės lentynos
skaitė paslapčia
net tėvai nenurausdami nedrįso
ištart knygos pavadinimo

Dievas užpyko ir savo rojų
apsijuosė stop juostomis
atsisuko ir pasakė: ožiai!
akimirksniu su bičiuliais pabėgom
man išaugo dailios kanopos
ir pradėjau bliaut
Dievui į vartus

Antroji nuodėmė penkiolikos
grįžo namo prisigėrus
tėvai, apsimetę, jog nemato
girtumo, rūpestingai paklausė
gal sriubos?
Trečioji nuodėmė
nusikirpti aštuoniolika metų augintas kasas,
kai močiutės paskutinis prašymas buvo
Vaikeli, tik nenukirpk kasų
Taip ir gyveni nenubaudžiamas žmogus

***
gyveno Anelė žadintuvo įstatymais
pabandyk pasakyti jam ne –
pradės spjaudytis savo rodyklėmis skaičiais
jis sako:
jau pats laikas auginti katinus, Anele,
o aš apsimetu, kad negirdžiu
ir griebiuosi už siūlų kamuoliuko,
vis dar bandau mus sumegzti
į vieną audinį

***
tai galėjo nutikti bet kada
seniai jau išsitrynusios ribos
tarp moters ir vyro
išbursiu iš tavo akių
o gal geriau iš delno?
taip jai gimė sūnus
ir tapo tuščia

Pagyvenusios valtelės marazmas
jeigu būčiau kruizinis laivas
lygiai pusę šešių
kai miega visi kapitonai
rėžčiaus į uolą
arba pakėlusi inkarą
dar uoste nusiskandinčiau
bet aš tik valtelė –
teks užsimušti irklu
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Andra Kavaliauskaitė

Taukšt
„Gitė, dar nė nepriėjusi tėčio pasodinto me
delio, kieme girdėjo didžiulį šurmulį ir skardžius
atsimušimus į žemę. Kaip visad, smalsumo pagau
ta, kiek įstengdama pabėgti su neklaužadomis, vis
labiau ir labiau prasižiojusiais batais (žemės rajūnais – taip mergytė vadino savuosius batukus, ku
rių liežuviai kas rytmetį būdavo stropiai pririšami
prie geležinių kilpelių), šlepsėdama nubėgo prie
namo, kurio palėpėje ji su mama...
– Eik tu, šliundra, kad daugiau tavęs čia ne
būtų nė kvapo! – pro balkoną įkyriu, tarsi nagu
per lentą, balsu šūkaliojo stotinga boba. Ją kiemo
gyventojai buvo linkę vadinti Nutukusia Nendre.
Žinoma, slapčia, nes visi žinojo, kuo viskas gali
baigtis šiai išgirdus tai, ko jai visai nesinori girdėti.
– Pasiutus kalė! Daugiau nieko! – pritarė anajai
ant kėdės pasilypėjusi boba. Visi apie ją žinojo tik
tiek: čia gyvena daugiau nei dešimtmetį, su Šuniu
elgiasi įtartinai atsargiai, turi keistą įprotį: kiekvie
ną dieną 16 val. viską daryti pagreitintai, trankant,
kas pakliuvę. Todėl tokiu metu šiame kieme būna
ramiausia. Namo gyventojai lindi savo urvuose, kol
Colio Podukra gan vykusiai atlieka audros vaidme
nį. Jos vardo iki šiol niekas taip ir nesužinojo, tad
sutartinai, jai visiškai nesipriešinant, vadino Colio
Podukra. Ji dėl to nė kiek nekompleksavo. Tai pa
sibaigė dar aštuntoje klasėje, kai suprato: geriausia
išeitis – kėdė. Na, būtų gerai, jei tik kėdė. Bet jai
buvo negana vienos ir ši užsigeidė, kad kiekvieną
dieną būtų naudojama vis kita. Vėliau: rytą, die
Autorė yra šių metų VU Filologinio rudens prozos
skilties laureatė.
Šis tekstas dalyvavo kūrybinio rašymo dirbtuvėse Rašyk
kaip K Kaune lapkričio 7–12 dienomis.
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ną, vakarą ir naktį ji pasitiktų ant skirtingų kėdžių.
Tad savajame urve ji neturėjo beveik nieko, tik kė
džių sąvartyną.
– Ko spoksai žandikaulius atstačius? Šutink iš
čia, kol šuo nesulojo! – klykavo atvirai demonstruo
dama atgrasų tarpą tarp dantų Nutukusi Nendrelė.
Gitės mama tylėjo, tik kiek įmanydama iš visų
jėgų stengėsi suvaldyti pykčio, apmaudo ir savigar
bos chaosą, ošiantį ausyse. Viešpatie, kodėl būtent
šiuo metu pridėjai šią skaudžią kriauklelę, mintijo
ji, šiame išmirusiame vienkiemy jausdamasi kaip
pririšta kalė. Neėdusi ir negėrusi, kelias paras stau
gianti į nežinią. Ji negrabiais ir juodžemius menan
čiais pirštais rankiojo savo Mažosios megztukus,
kelis geležinius dar nespėtus išskalauti indus ir
pilkas apatines kelnaites su išsiuvinėtais ančiukais.
O šį žeminantį savo nuosavybės (kad ir kokia, bet
ji – nuosavybė) rinkimą, lydėjo bobų klyksmai ir
nuolatinis kūną skrodžiantis Taukšt.
Du išsekusias kiaunes primenantys vyrai užka
linėjo josios namus. Lenta prie lentos. Vinis, vi
nis, vinis... Jai mirus, tikrai būtų atrėžta: skurdas
gi. Neturim nė vienos lentos, kurgi aš jas slėpsiu?
Kišenėje? Bet kai jos skirtos palaidoti gyviesiems –
prašau, didžiausias asortimentas. Ir net įmanomos
tam tikros nuolaidos. Štai tau laidotuvių ceremo
nija. Tik keisčiausia, kai esi kitoje karsto pusėje.
Dūdų garsus atstoja bobų klyksmas, o maldą... Jos
ir taip seniai nebelikę. Čia Dievo seniai nebelikę.
Tik dviejų bobų kanonizuotas klyksmas. Tikras
kanonų koncertas. Pirmąją partiją atlieka: Nutu
kusi Nendrė, antrąją – Colio Podukra. Dėmesio,
klausome susikaupę. Užsimerkę ir kaip reikiant su
raukę kaktas:
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– Puvenoms sąvartynuose tūnoti!
– Karalienė karūną prarado!
– Skėsk kojas šuniui, gal netyčia pasigailės!
– Juk tau tai nešviežiena...
– Tik būkit geras, niekam nesakykit...
– Mes visad buvom jam niekas ir todėl viską
žinom. Suodžiuviene, kepink savo stuburą ant ši
luminio vamzdžio! Ten seniai laukia Tavo chebra! –
pasigirsta žiurkiškas įstabiųjų atlikėjų juokas.
– Tai netiesa! – cypajuokį nutraukia staiga
atbėgusi Gitė. Neištvėrė mergytė tokios paniekos
mamai ir, kaip ne laiku pašautas duonos kepalėlis,
įlėkė į šią šlykščią orkaitę. Čia išties juo toliau, tuo
labiau darėsi nepakeliama.
– Gite, tylėk, – tyliu, bet visa nusakančiu balsu
dukrelę paragina motina.
– Bet tai netiesa, jos meluoja! – ir staigiu ju
desiu atsisukdama į bobas, tupinčias balkonuose,
surinka: – Aš esu vienintelė mamos chebra!
– Ooooo... Iš kalių mokyklos grįžo mažoji
kiemo pažiba! Seku, seku pasaką... Juk tokia tavo
mamytytės mėgstamiausia...
– Nutilkit pagaliau! – po Nendrės žodžių dar
labiau sunerimo suirzusi Gitutė. – Mamyte, ta ra
gana...
– Ak, tu, pašvinkusios kalės išpera!!! – suriau
moja Nutukusi Nendrė pildama pamazgas tiesiai
ant mergytės ir jos mamos. Šitą variantą ji buvo jau
iš anksto numačiusi ir pamazgos laikytos gerą sa
vaitę, tik nesitikėjo, kad bus panaudotos taip greit
ir neapgalvotai.
– Gite, bėk už namo.
– Bet, mama...
– Pasakiau – už namo... – jau keldama toną ir
stumdama mergaitę į priekį, liepė Mama.
– Bet...
– Staigiai, pasakiau, už namo, – suriko duk
relei įduodama į rankas negrabiai, bet surinktą ir
sulankstytą turtą. Turtą, kuris Gitei bėgant į liep
tąją vietą, vis tiek teliko – kaip kelias, Grytutės ir
Joniuko išbarstytas balandžiams. Tik šįkart trupi
nius keitė išsiuvinėti ančiukai ant apatinių kelny

Gerda Žemaitytė. Vargo džiaugsmas, 2010

čių. Išsiuvinėti bemiegę naktį virpančiom rankom
ir su vienintele mintim: tikiuosi Šuo ateis, kad bent
pietums riekelę...
Kol Gitė iš visų jėgų pildė mamos liepimą,
moteris, apipilta storosios pamazgomis, keletą se
kundžių tarsi skrodė bobų giminę. Kaip apmaudu,
žemei neužteko dviejų giminių. Vyriškoji, Mote
riškoji, Bobiškoji...Vyriškoji, Moteriškoji, Bobiš
koji...
– Kalink iš čia, ko stovi? – krykštavo didžiuo
damasi savo kolegės poelgiu C. P. – Ne Jėzus gi,
niekas čia Tavęs neprikalė!
– Net ir šuo, ir tas nusimyžt neprislinktų, –
spjaudama į apačią, purkštavo Nutukusi N.
Taukšt. Kaip viso pasaulio kūju į moters pašir
džius. Taukšt į motinišką ryšulėlį, kuriame laukne
šėlis – Gitutė. Ji nieko nepasakė. Net kalba tapo
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Gerda Žemaitytė. Laumė, 2010

bekalbe. Taukšt. Ir jei ši būtų turėjusi atvaizdą,
akimirksniu sunertų rankas melsdama Viešpatį:
leisk jai sugrįžti. Deja, čia tokios išpirkos negalioja.
Čia bobiškosios giminės girdykla, kurioje apsilan
kęs Dievas nuskęsta. Taukšt. O vaikiška virpanti ir
stipriai jaučianti širdis bando įsiplakti į medį. Tik,
tik, tik taukšt. Užsimerkia, sukaupia visas jėgas ir
nubrozdintomis kojelėmis, pūslėtais delnais stip
riai apsikabinusi vyrišką liemenį, taria: išgelbėk,
tėveli... Taukšt, taukšt, taukšt.
Moteris dviguba jėga, didesne nei taukšinčio
kūjo, dėbtelėjusi į dangų, vienu mostu stveria vos
besilaikančią suknelę ir griautukiniais pirštų galais
iš lėto plėšia ją per pusę. Plyšimą šįkart lydi ne
žabojamo skausmo iškankintos vilkės klyksmas.
Klyksmas, paršaukiantis namo visus paklydėlius.
Tik, tik, tik...
– Suka!! – galiausiai pasigirsta vyriškas riks
mas.
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– Šuo... – per prievartą save ramindamos taria
bobos.
– Eik Tu peklon... – suamsi šis matydamas
nuogą Gitutės mamą ir virš jos galvos besirenkan
čius krankiančius juodulius. – Kas čia per šūdas....
O bobos mato tik pamėlusį moters kūną.
Kūną, nusagstytą šuns kumštinių įkandimų. Atvi
rų žaizdų, kurių vienintelis noras – prabilti už Mo
terį. Mat krūtinės nebeužteko. Krūtų tiesiog ne
bebuvo. Tik du Šuns susprogdinti balionai, kurių
oras, nespėjęs visiškai dingti, sustingo. Po savimi
palikdamas galybę raukšlių.
– Ko stovit? Darykit gi ką nors, Darijau... –
nulipdama nuo savosios kėdės, suklinka C. P.
Žmogiškasis pitbulis kaipmat pasileidžia laip
tais žemyn prie mo... Bet ši tylėdama, demonstra
tyviai, iš lėto, labai iš lėto pritūpdama, savo žvėriš
ko skausmo galia suspaudžia kumščius ir, keldama
kaklą į viršų, sušnibžda:
– Turėkitės!
– Nu ir na... – pirmąkart pajutęs tokią baimę,
apsidergdamas potylius žodžius mesteli Šuo.
Moters nepaliaujamas stūgesys, kaip tirš
čiausias rūkas, apima visą miestą. Daugiabučiuo
se kaipmat užgęsta langų šviesos. Visi, tik vieno
tikslo vedami, bėga prie langų, klausdami: kas čia
dabar? Moters kaklas vis tįsta ir tįsta, kol galiausiai
atrodo kaip didžiausias odinis kranas. Pasirodo,
ir Dievo daugiabučio langus gobia tamsa... Stū
gesys pereina į vibravimą, kuris moters akis, lū
pas, skruostikaulius paverčia sūkuriais. Šie, kaip
didžiausia metalinė lėkštė, kaipmat užstoja iš ne
teisybės pamėlusį dangų. Ir galiausiai viską karū
nuoja improvizacija – Moters bamboje atsiveria
sūkurinė žaizda. Palengva didėjanti ir iš kiekvieno
menkiausio rando padovanojanti po gimstančią
ilgą baltąją uodegą. Iš pirmo žvilgsnio gali pama
nyti – žiurkės, tačiau uodegos dešimteriopai di
desnės už kūną, o kūnai – dantys ar krumpliai.
Tai priklauso nuo žaizdos atsiradimo aplinkybių.
Klyksmas. Bobos, pagaliau atsipeikėjusios, puo

Proza
la bėgti į namus, šuo – į garažą, bet... Ajajai nei
kambarių, nei garažo, nei namo per krankiančius
juodulius nebematyti.
– Kas čia per...
Ir, nė nespėjus jam nors paskutinį kartą kaip
reikiant šuniškai nusikeikti, keli krumpliažiurkiai
apvynioja pitbulį savo uodegom ir meta į moters
bamboje žaidžiantį sūkurį. Tokia puiki lemtis iš
tinka ir bobų giminę, kurių didžiajai nuostabai
galingieji balseliai staiga ima ir... prašampa. Klyks
mas ima rimti. Moters kūnas stebėtinu greičiu
kyla į viršų, kol jį apglėbia metalinė lėkštė. Lėtai,
be galo lėtai, kad gink Die, dėl mažiausio neap
dairumo viskas nekristų žemėn ir nepasidaugintų.
Gyvsidabrinės bobos išgabenamos aplenkiant Die
vo daugiaaukštį.
Žaizdažiurkės subliūkšta ir virtusios sniego
pusnim užkloja žemę, kol juodoji krankianti masė
Gitę nuskraidina paskui motiną. Lieka tik medis
su mažylės įplaktuoju tik, tik, tik... Ir ne tam, kad
apsnigti praeiviai stebėtųsi: ne Eglė, o žaliuoja.
Tik vienas neapdairus posūkis, klaidingas pa
sirinkimas ir šis ruduo pasės didžiulį nerimą. Ne
rimą, įaugantį ne į kaštonų lapus, lazdynų riešu
tus – į žmogų. Dievo švytuoklė vis vaikšto iš kairės
į dešinę, iš de... į kai.... Atsėlins gamtos ar žmogaus
ruduo? Dešiniame delne, kaip visados, kairiaja
me... Jei taip ir toliau... Su žiurkiažaizdėm ir gir
dyklos dvoku...
Taukšt...“
Po tritaškio baltasis dangaus sparnuotis pasi
purto ir, rašiklį numetęs šonan, dar ilgai žvelgia į
debesį, kuriame ką tik išsisakė. Žvilgteli apačion.
Sulanksto dangaus skiautę ir paleidžia iš rankų į
miegančią žemę:
– Kai moterų krūtinės primena pravirus nar
vus, iš kairės, avėdamas Žemės rajūnus, gali atsėlin
ti ruduo. Ir ne visada toks paklusnus kaip Gitutė.
Nepraėjus nė parai, žemės gyventojų ausis pa
siekia žinia:

„Šiąnakt, maždaug apie trečią valandą, žemę
aplankė keistas radinys. Vilniuje, ant S. Nėries gat
vėje esančio 33 namo stogo nusileido neatpažįsta
mas objektas. Iš pirmo žvilgsnio gali pamanyti, kad
miniatiūrinė sniego pusnis, tačiau, priėjęs artėliau,
supranti – kažkas nesuvokiamo. Šiuo metu keis
tasis objektas nugabentas į laboratorijas, o namo
gyventojai laikinai iškraustyti.
Toliau žiniose matysite: kaip patėvis, auklė
damas posūnį už blogą elgesį, nukirpo jam ausų
spenelius, o Žiežmarių kaime mergina, žiemą pa
gimdžiusi dukrelę, ją įmetė į eketę. Visa tai ir dar
daugiau naujienų jau netrukus.“

Gerda Žemaitytė. Deivė mūza, 2010
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Helovino maištas
Vėlinių dieną visada prisimenu su pagarba, nors
ta diena man labiau asocijuojasi su naktimi. Kai
gyvenau Lietuvoje, mirusių artimųjų beveik ne
turėjau, tačiau vis vien Vėlinės man buvo kapinių
lankymo metas. Ir mėgdavau tai daryti vėlų vakarą,
jau sutemus, kai jau ir žmonių aplink nebelikdavę.
Pasirinkdavau senas kapines – išaugę medžiai dar
labiau tolindavo nuo triukšmingos civilizacijos,
galėjau jaustis tarsi miške. Aplink tyla, mirgančių
žvakučių jūra... Įspūdingas mistinis patyrimas. Už
degdavau atsineštas žvakutes tiems, kuriems, kaip
man atrodydavo, labiausiai to reikia – ant nežino
mų, apleistų ar senų kapų, ant kurių kai kada jau
nė kryžiaus nebelikę. Ir atrodydavo netgi, kad imu
bendrauti su tais mirusiaisiais... Ir kas žino, gal
kaip tik dėl jų ir į gyvenimą ėmiau žvelgti kažkaip
kitaip, tarsi iš šalies...
Bet su mirusiaisiais bendrauti sunkoka. Kartą,
jau po daugelio metų, sapnavau savo mirusį tėvą,
su kuriuo žengiau greta ir intensyviai kalbėjomės
apie kažką nereikšminga. Tik staiga prisimenu,
kad štai tėvas juk yra – miręs!.. Ir tą akimirką tėvas
staiga nutyla, į bet kokius mano klausimus toliau
atsako – tylėjimu... Man belieka pabusti.
Sapnuoju Lietuvą, praeitį, o gyvenu Ameriko
je. Šiuo metu štai švenčiame Heloviną. Lietuvai ši
rudens mėnesių sankirta išreiškia Visų Šventųjų
šventę, Amerikai – visų velnių… Gana žaismin
ga šventė, iš esmės vaikų ir jaunimo džiaugsmui.
Kartais tenka matyti įdomių maskaradų. Pavyz
džiui, jauna mama su mažyte dukrele ir abi dailiai
profesionaliai nusigrimavusios ir persirengusios
katėmis… Arba mačiau kartą parduotuvėje – sto
vi tokia maža mergaitė, visai kaip princesė, tikra
gražuolė – žandukai pabrėžtinai paraudoninti, ant
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galvos karūnėlė, suknelė balta, pasakiškai išpūsta,
tačiau šalia karūnėlės iš po plaukučių (tiesą sakant,
gražaus peruko) styro du maži juodi ragiukai…
Toks subtilus grožio ir blogio niuansų susipynimas.
Tikra mistika ir įdomus psichologizmas. Vaikams
patinka gąsdinti ir patiems pajusti baimę.
Yra toks vadinamasis vaikų siaubo folkloras. Tai
baisios pasakos, kuriomis vaikai žavisi. Ypač juos
traukia pats gąsdinantis pasakojimo stilius. Šį reiški
nį jau nagrinėja ir psichologai, ir jie atkreipia dėmesį
į tai, kad vaikus vis dėlto labiau traukia ne tiek pats
siaubas, kiek staigus atsipalaidavimas iš po patirto
siaubo. Juntamas palengvėjimas, kad ta baimė praė
jo – ji buvusi arba netikra, arba likusi nugalėta.
Per Helovino šventę tą pergalės pojūtį atliepia
apdovanojimo, atlyginimo veiksnys. Tai – saldu
mynų gavimas. Šiuo atžvilgiu Helovinas panašus į
Užgavėnes. Vaikai vaikšto po namus persirengę vel
niukais, kaukais, raganom, burtininkais, nors gali
ma ir angelais, svarbu – nežemiškai (juk velniai – tie
patys buvę angelai, koks skirtumas...). Žmogus, ati
daręs duris, neva išsigandęs atsiperka – duoda vai
kams saldumynų, dažniausiai saldainių. Ir vaikams
džiaugsmo: išgąsdinom – gavom dovanų...
Bet gal yra ir kitokių komentavimo interpre
tacijų, labai nesigilinau. Žinau tik vieną specifi
nį – krikščioniškai puritonišką, dėl kurio šį namų
lankymo paprotį net bandyta drausti. Tai atsitikę
palyginti neseniai – maždaug aštuntą ar devintą
praėjusio šimtmečio dešimtmetį. Giliai į saldainį
„dosnusis“ šeimininkas ar šeimininkė įsmeigdavo
adatą ar smeigtuką, ar kaip kitaip įmantriai įvynio
davo, kad nesimatytų... Buvo sunkių susižalojimų,
kalbėta apie mirties atvejus, nors oficialieji žinių
kanalai tai neigia (Amerika labai saugo savo presti
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žą). Tai vis krikščioniškos pamokos netikėliams vel
niūkščiams, besižavintiems pagoniškais papročiais.
Nepaisant to, šiuo metu namų lankymo paprotys
atgaivinamas, o kad sumažėtų moralinio pamoky
mo tikimybė, saldainius imama dalinti viešosiose
įstaigose, paprastai maisto parduotuvėse. Prie sta
liukų, papuoštų helovinine atributika, malonios
pardavėjos dalina saldumynus veltui. Tiesa, dabar,
per krizę, staliukų sumažėjo...
Kaip vis dėlto atsitikę, kad velnių, šventųjų ir
mirusiųjų šventė yra susipynusi? Čia, aišku, isto
rija, bet pirmiausia tai – ideologija, kuri amžinai
gyva toje istorijoje. Vėles garbino bene visos tautos,
taip pat ir senovės lietuviai. Labai nesigilinant į mi
rusiųjų garbinimo ar tik jų pagerbimo prisimenant
skirtumą, reikia konstatuoti, kad, pavyzdžiui, kry
žiuočių misionieriams tai reiškė tik viena – ryšio
palaikymą su pagoniška religija, kurią, be abejo,
dera tik išrauti. Ką čia garbini? Savo protėvius?
Savo mirusius tėvus, artimuosius? Tai pragare de
gantys nekrikštai… (Kitaip to misionieriaus veikla
pasirodys tuščia ir beprasmiška.) Taip mūsų pro
tėvių vėlės virto vėlinais, velniais… Abstrakčiai
kalbant – tai blogis, bet faktiškai įvyko tik paties
žodžio prasmės metamorfozė.
Prieš porą metų lankiausi įspūdingoje Viskonsi
no valstijos vietoje – prie vadinamojo Devil’s Lake
(Velnio ežero). Tai išties nuostabi vieta, iš šonų prie
ežero glaudžiasi du kalnai, ir kai nuo vieno kalno
šauki – nuo kito atsišaukia aidas. Indėnai tą ežerą
ir pavadino Dvasių ežeru. Kai atvykę baltųjų misi
onieriai ėmę teirautis, kas per dvasios – jiems buvo
paaiškinta, kad tai mirusių indėnų protėvių dvasios.
Misionieriai savo ruožtu patikslino, kad ir kaip ten
būtų, bet jeigu tos dvasios nepakrikštytos, jos pa
prasčiausi velniai arba tai, ką vadiname demonais…
Ir nusispjaut, kad tai buvę jūsų artimieji. Džiaukitės
dėl to, kad patys dabar esate išganyti… Ir Dvasių
ežeras virto Velnio ežeru… Taip vyksta tas vadina
masis „gerosios naujienos“ skelbimas (evangelija).
Skirtingai nuo lietuviškos patirties, čia pakito
pats žodis. Lietuvoje žodis liko tas pats (vėlinas,
velnias), bet pakito vidinė žodžio prasmė. Tiesa,
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greta vėlės kaip velnio išliko ir vėlė mirusiojo sielos
prasme. Todėl spėjama, kad lietuviai vis dėlto gar
bino kažkokį mirusiųjų valdovą Vėliną. Jis nebuvo
blogio dievas, tiesiog tai – vėlių valdovas. Dabar
tinės religijos samprata tokia pat – Dievas... Bet
krikščionių apologetų politinė programa rėmėsi
nuostata, kad visi kiti dievai tebuvo šėtono apraiš
kos. Taip kartu su puolusiais angelais į pragarą nu
garmėjo visos mūsų protėvių vėlės, įgijusios puo
lusių angelų prasmę – velniai (vėlė ir velnias – tas
pat). Va, visi šventieji – jau kas kita...
Vėlinių data Lietuvoje yra lapkričio 2oji, o
Visų Šventųjų – lapkričio 1oji. Kurią gi dieną
skelbti laisva, išeigine? Gerai pamenu Sąjūdžio
metų debatus šiuo klausimu (jie buvo transliuoja
mi per televiziją). Formaliai buvo remtasi mirusių
jų pagerbimo pretekstu, nes žmonės tik tuo tikslu
eidavo į kapus (ir lapkričio 1ąją, ir 2ąją, pagal
galimybes). Valstybės atstovai atitinkamai ir norė
jo skelbti laisvą dieną lapkričio 2ąją, bet nugalėjo
bažnytininkai su savo ląja. Neva, koks skirtumas,
maždaug tas pat... Niekas tam labai ir neprieštara
vo, nes iš tiesų – koks gi skirtumas? Svarbu laisva
diena – tai ir buvo akcentuota laidoje.
Iš tikrųjų yra didelis skirtumas, sudarantis
netgi tam tikrus trikdžius žmonėms aplankyti ar
timuosius tolesniuose rajonuose, kaimuose. Tiks
liau, dėl lapkričio 1osios derinimų su savaitgaliais
(sekmadienis ir šiaip laisva diena), atsitiko taip,
21

Esė

Giedrė Putnikaitė. Helovinas Lyke (Didžioji Britanija), 2011

kad lapkričio 2ąją jau tenka grįžti į namus, nes
kitą dieną į darbą. Jei būtų laisva lapkričio 2oji, tai
1oji – kaip išvakarės – būtų labai patogi kelionei
pradėti, tačiau bažnytininkams rūpėjo ideologiniai
veiksniai – kad žmonės nepamiršdami, jog jiems
suteikta diena yra būtent Visų Šventųjų diena, pul
tų pirmiausia į bažnyčias tų šventųjų pagarbinti.
Bet žmonės, aišku, pamiršo, tiksliau, nė negalvojo.
Jie ir toliau pirmiausia „garbino“ savo „vėlinus“,
tik mirusiųjų data nusikėlė iš antrosios į pirmąją.
Taip lapkričio 2oji gudrių bažnytinių scholas
tų dėka liko už borto, tik šį kartą jie nelaimėjo –
šį kartą vidinė prasmė tiesiog persikėlė į lapkričio
1ąją, ją užkariaudama. Galima net paeksperimen
tuoti „klausimėlio Laisvės alėjoje“ principu – kuri
diena yra mirusiųjų diena? Ir beveik visi atsakys,
kad lapkričio 1oji... Negana to, išvakarių veiksnys
niekur nedingo, nes privalomojo akcento diena yra
lapkričio 1oji, iškilo ir spalio 31osios, kaip išvaka
rių, svarba ir kai kas mirusiųjų dienos datą įvardina
netgi spalio 31ąją... O ši kaip tik ir yra – Helovi
nas, kuris Lietuvoje bent jau tarp jaunimo tampa
populiaresnis už Visų Šventųjų šventę. Išėjo maž
daug, kaip Biblijoje kad sakoma: nekask duobės ki
tam – pats įkrisi... Dvasininkai norėjo jaunimą iš
auklėti savaip – kad, užuot pirmiausia pagerbę savo
mirusius artimuosius, pirma bažnyčiose sugiedotų
Visų Šventųjų litaniją (kitaip negalios tas mirusių
jų pagerbimas), o išėjo taip, kad jaunimas pirma
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eina su velniais išsidūkti... Ir tai visiškai nekliudo
aplankyti ir pagerbti savo artimųjų kapų.
Nenoriu teigti, kad pats Helovinas turėtų būti
Lietuvoje toleruojamas. Tai pirmiausia svetima
šventė, Vakarų mėgdžiojimas, tačiau galėtų bent
jau kai ką mums priminti, paskatinti pamąstyti,
pamedituoti – tai kaip tik tinka per Vėlines. Juk
žvelgiant ideologiškai, tai tarsi mūsų lietuvių pro
tėvių kažkada apšmeižtos dvasios... Pagaliau lietu
vių kultūrai nesvetimos raganos, velniai, kaukai.
Svarbu, kad senąją religiją su jos atributais norėta
apjuodinti, keičiant ją dorais, šviesiais šventaisiais,
kurių nei žinome, nei pažįstame, bet turime vertin
ti labiau už bet kokį savo artimą. Be jų ir į Dievą
nėra kaip kreiptis... Gal iš tiesų tada geriau jau eiti
su velniais pašokti.
Ir galime tarti jau net šventraščio žodžiais: „Ir
tamsa šviesos neapėmė...“ Žmonės vis vien teikia
prioritetą savo artimiesiems, o ne šventiesiems baž
nyčiose. Nepadėjo nė faktinis datos nukėlimas į
šventųjų glėbį. Dar bandoma sudaryti nuomonę,
kad be Bažnyčios iš viso nebūtų jokių mirusiųjų
minėjimo. Tuo tikima. Ir tik Helovino velniai čia
kelia maištą, savuoju įsiterpimu tarsi plėšdami
šventųjų kaukes, asociatyviai skelbdami, įvardin
dami tą šventųjų dieną jos tikruoju vardu: Visų
velnių diena...
Vis dėlto Amerikoje Helovinui, nors jis ir sukelia
nemažą ažiotažą, laisva diena neskiriama. Juo labiau
niekam čia nerūpi pagerbti mirusiuosius. Nebent
valstybei nusipelnę mirusieji – kariai ar šiaip žuvę už
tėvynę. Jie pagerbiami, tik, aišku, ne per Heloviną,
o tam tikromis patriotinėmis datomis, per oficialiai
valdžios sankcionuotus renginius, kuriuose žurnalis
tų galima suskaičiuoti daugiau nei žiūrovų... Publika
čia užsiėmusi tik vienu reikalu – darbu. Kai kurie
naujieji lietuvių emigrantai katalikai bando organi
zuotis eiti į kapus Visų Šventųjų dieną, bet tai nežy
mūs, epizodiški europinės egzistencijos protrūkiai,
implikuoti gal labiau nostalgijos, nei konkrečių mi
rusiųjų aplankymo poreikio, nes visi mirusieji likę
ten – Lietuvoje, kaip ir gyvieji...
2011 m. spalio 31 d.
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Laimės receptai
1991aisiais, kartu su naujai užgimstančia
valstybe, dailininkė Jūratė Stauskaitė įgyvendino
svajonę – įkurti naujo tipo dailės mokyklą, ugdyti
jaunus žmones laisvės dvasia, skatinti jų kūrybin
gumą. Ne „senais užkerpėjusiais“ būdais, o drąsiai
ieškant naujų raiškos būdų. Kartu su kolege me
notyrininke Aldona Dapkute įsteigė J. Stauskaitės
dailės studiją, kuri susilaukė didelio populiarumo,
metams bėgant augo, plėtėsi ir pavirto Vilniaus
vaikų ir jaunimo dailės mokykla, kuri gyvuoja iki
šiol ir yra užsitarnavusi palankių vertinimų.
Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykloje
svarbiausia – kiekvieno mokinio drąsa eksperi
mentuoti, kūrybingai pateikti idėjas, žengti savęs
pažinimo link naudojant dailės kalbą. Čia moki
niai atskleidžia savo vidinį pasaulį, atranda impro
vizacijos džiaugsmą, suranda savyje kūrybingumo
gyslelę. Dailės mokykloje mokosi vaikai, jaunimas
ir suaugusieji, jiems vadovauja mokytojai – profe
sionalūs dailininkai, perteikiantys dailės abėcėlę ir
savo pačių atrastas kūrybos paslaptis.
Čia net dažai kvepia gera nuotaika  Kviečia
me apsilankyti!
Šalia mokyklos nuo 2004 metų veikia Vilniaus
vaikų ir jaunimo meno galerija, atvira visiems ir vi

sada. Šiuo metu čia vyksta įdomi paroda: rašytojos ir
kultūros veikėjos Jurgos Ivanauskaitės bei Vilniaus
vaikų ir jaunimo dailės mokyklos mokinių darbų
paroda Laimės receptai (2011 m. lapkričio 17 d. –
2011 m. gruodžio 30 d.). Šiais metais Jurgai būtų
sukakę 50 metų... Ta proga jai buvo skirta nemažai
renginių. Vaikai taip pat pagerbė Jurgą – jie domė
josi jos kūryba, laimės supratimu ir patys bandė tą
laimę „sugauti“. Jurgos piešiniai – iliustracijos kny
gai Kaip Marsis Žemėje laimės ieškojo – buvo eks
ponuoti kartu su dailės mokyklos mokinių darbais,
kuriuose jie siūlė savo laimės receptus. Vaikų pieši
niuose laimė skani, švelni, atvira ir mikliais mažais
pirštukais antspauduota. Atrodo, jie laimingi, kai
širdyje saugu, švelnu ir paprasta, kai viskas aišku,
kai galima dūkti ir vaikščioti dangumi, kai tėvai lei
džia miegoti lauke, kai turi dviratį su sparnais, kai
pamatai gėlę ir apsidžiaugi, kai užsidedi blizgančią
kepurę ir pasidarai labai gražus... Kai kuriems laimė
yra apvali, ryškių spalvų, linijų ir formų. Ji skuba,
lekia, sukasi ratu, kol suraibuliuoja akyse kaip ko
kiam spalvotų stikliukų kaleidoskope. Šįkart iš plė
šytų laikraščių ir žurnalų skiaučių...
Sigita Stankevičiūtė
Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijos projektų vadovė
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Dailė

Jurga Ivanauskaitė. Raganos laimė

Saulė Nasevičiūtė (10 metų)
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Saulė Nasevičiūtė (13 metų)

Dailė

Nerilė Rickutė (15 metų)

Emilija Karosaitė (10 metų)

Kovas Kastanauskas (7 metų)
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Dailė

Gabrielė Strolytė (7 metų)

Urtė Razmutė (5 metų)

Lukas Povilaitis (11 metų)
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Raminta Levandraitytė

Kilnieji plėšikai, arba
Kas lygino svietą Vidurio Europoje
2011-ųjų rugsėjį buvo atverstas naujas pusla
pis Lietuvos kino istorijoje: ekranus pasiekė trejus
metus lauktas pirmasis, visų laikų brangiausias ir
daugiausiai uždirbęs lietuviškas istorinis veiksmo
filmas Tadas Blinda. Pradžia.
Galima skaičiuoti žiūrovų rekordus, vertinti
režisieriaus darbą, džiaugtis akivaizdžiu lietuviško
kino ilgesiu ir lyginti filmą su brangiais Holivudo
epais, tačiau tai – ne vien filmas. Tadas Blinda grįžo
iš XIX amžiaus tam, kad grąžintų lietuviams patri
otizmą, ir iš Vilniaus tęsia savo misiją po pasau
lio miestus, kur gyvena daugiausia lietuvių. Tadas
Blinda – „plėšikų vadas“ pagal enciklopediją, be
sišypsantis nuo alaus butelių etikečių ir raginantis
tapti tikrais vyrais – lietuvių didvyris? Jei apie svietą, tai nelygus jis buvo ne tik Žemaitijos pievose, ir
nereikia toli ieškoti Blindos bendraminčių – Vidu
rio ir Rytų Europoje jų rastume visą puokštę: tai ir
čekas Johan Georg Grasel, gyvenęs XVIII a. (beje,
grázl tapo bendriniu vardu nenaudėliui pavadinti),
ir XX a. gyvenęs toks serbas Jovan Stanisavljević,
pravarde Čaruga, kaip Vengrijos „plėšikų karalius“
XIX a. žinomas Sandor Rosza (kurio dosnumas
vargšams ir asistavimas moterims, anot New York
Times, pranešusio apie jo mirtį, pavertė plėšiką
lyg ir tautiniu didvyriu1); garsusis slovakas Juraj
Jánošik2 (XVII–XVIII a.), kurio vardas šiandien
tapęs pasipriešinimo simboliu ir kurio Tikrąją istoriją Agnieszka Holland pasakojo jau 2009-aisiais.
Minėti plėšikai visuomenės laikomi ne tiesiog
nusikaltėliais, o kilniais plėšikais, narsiais vyrais,
nesutinkančiais paklusti socialinei neteisybei, kur
kiekvienas gyvena su baudžiavos grandinėm. Fol
klorinėje tradicijoje gyvi robinai hudai – universa

lūs charakteriai: kilę iš paprastų valstiečių, valstybės
laikomi nusikaltėliais, tačiau saviškių – didvyriais,
dažnai netgi judėjimo už laisvę idėjiniai vadai, kal
bantys skirtingomis kalbomis skirtingose epocho
se, tačiau vedami tų pačių vertybių.
Panorėjus nubrėžti ribą tarp tautinės tradicijos
ir istorijos – žvelgiant ne iš vietinio folkloro, o iš
kuklių, bet realių istorinių šaltinių, banditizmas at
rodo visai kitaip. Manau, čia puikiai tinka istoriko
Hobsbawmo, tyrinėjusio plėšikų-didvyrių istorijas,
siūlomas terminas social bandit3. Šis socialinis ban
ditizmas – universalus nesikeičiantis fenomenas,
reiškiantis kiek daugiau nei visuotinį varguomenės
protestą prieš skurdą: keršto turtingiesiems ir en
gėjams troškimą, miglotą norą jiems uždėti kažin
kokį apynasrį ir ištaisyti neteisybę. Pasak Hobs
bawmo, tai pati primityviausia socialinio maišto
forma, būdinga valstiečių visuomenėms (galbūt
tuo galima paaiškinti, kodėl Anglija, davusi pa
sauliui archetipinį plėšiką Robiną Hudą, panašių
didvyrių istorijoje neturėjo nuo XVI a.).
Natūraliai kyla klausimas, kiek kilniųjų plėši
kų geradarysčių matė Vidurio Europos pievos ir
miškai, o kiek gimė valstiečių, iš kurių atėmė pas
kutinį turtą, galvose. Netgi antruoju variantu šių
hipotetinių „geradarysčių“ prasmė nesumažėja; pa
tyrinėjus, kas būdinga konkretiems „socialiniams
banditams“, ima ryškėti užginto valstiečio – slo
vako ar žemaičio – būdo kontūrai, jo kasdienybė,
rūpesčiai, lūkesčiai ir svajonės. Galbūt per tautos
didvyrių prizmę galima pabandyti pažvelgti į tautą,
susvajojusią savo didvyrį, pasistengti pamatyti pa
vargusias anų dienų valstiečių sielas ir gyvas viltis.
Tačiau vos pradėjus susipažinti su mūsų herojais,
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nustebina netikėtas posūkis nuo užginto valstiečio
iki visu šimtmečiu vėliau gyvenusio intelektualo,
pavargusio nuo miesto triukšmo ir tuštybės ir at
sigręžusio į praeitį, kai miškuose gyvenę kilnūs,
taurūs ir laisvi žmonės. Iš naujo plėšikus atranda
rašytojai, filmų kūrėjai, netgi istorikai, ir filmo apie
Tadą Blindą sėkmė rodo, koks aktualus šiandien
yra šis herojus.
Visi minėti plėšikai yra universalūs, panašūs,
visi gyvuoja ne kaip asmenys, o kaip idėjos. (Beje,
universalūs netgi globaliu mastu, nes ne vieną kilnųjį plėšiką rastume ir Azijos stepėse ar Pietų Ame
rikoje.) Tam tikri aspektai labai gražiai atsikartoja,
atsišaukia ir Žemaitijos, ir Slovakijos miškuose.
Banditas nėra vien žmogus, bet ir simbolis. Daugu
mą banditų galima atsekti iki realios būties, tačiau,
tarkim, ir to paties archetipinio Robino Hudo re
alaus egzistavimo pėdsakų nėra aptikta, o legenda
apie jį gyva daugiau nei 600 metų. Jie priklauso
liaudžiai, ir plėšikų fenomeną galima suprasti tik
turint galvoje visuomenę, kurioje jis veikia.
Hobsbawmas yra suklasifikavęs plėšikus4, ir
mums aktualus būtent robinhudiškasis plėšiko
tipas, dažniausias legendose ir dainose visame pa
saulyje. Kilnusis plėšikas pradeda savo karjerą ne
nusikaltimu, o kaip neteisybės auka, kovoja su
neteisybe, atima iš turtingųjų ir duoda vargšams,
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žudo tik savigynos ir garbės keršto tikslais, jei lieka
gyvas, grįžta į bendruomenę kaip gerbtinas asmuo,
žmonės jam padeda ir palaiko, jis žūsta dėl išdavys
tės, bent jau teoriškai, yra nematomas ir nepažei
džiamas. Didvyriai yra tokie reikalingi, kad jų ne
turint ne visai tinkami kandidatai „pritempiami“
iki Robino Hudo kilniadvasiškumo. Kita vertus,
nesitikima, kad plėšikai padarys pasaulį teisingą;
jie gali tik ištaisyti neteisybes ir garantuoti, kad
nors kartais priespauda pasisuks kitu kampu. Ga
lima rasti plėšikų ir tautos kūrimosi sąsajų – mat
valstiečiai, būdami vienos tautinės kilmės, sukyla
prieš engėjus, kurie paprastai yra kitataučiai5.

Lietuviško svieto lyginimas:
kaip galėjo atrodyti Blindos laikų
plėšikų gauja?
„Svieto lygintojo“ įvaizdis amžininkų nėra mi
nimas, jis atsirado praėjus kiek laiko nuo realių įvy
kių. Nepanašu, kad vietiniai gyventojai būtų plėši
kais žavėjęsi, greičiau jie sėjo baimę. Vidutinė gauja
Lietuvos teritorijoje buvo 8–9 žmonės: tiek visiškai
pakako nusikaltimams vykdyti, susirasti prieglobstį
ir slapstytis. Ieškoti plėšikų sekdavosi sunkiai; di
džiausią įtaką turėjo vietinių gyventojų nepasitikė
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jimas policija, paplitę pareigūnų nusikaltimai bei
korupcija6. Plėšikai dažniausiai buvo dezertyravę
iš kariuomenės ar vengiantys rekrutų prievolės as
menys, dažnai su tam tikra kriminaline praeitimi.
Gaujos nariai turėjo pravardes, keisdavo vardus ir
slapstymosi vietas. Savo grobį skubėdavo švaistyti
iš karto: dienų dienas leisdavo karčemose, lošdavo
kortom ir kauliukais, kol baigdavosi pinigai. Ir ant
tokio pagrindo kuriama pasaka... Sąlygos susidary
ti socialinių banditų fenomenui XIX a. pab. buvo
idealios: tipiška Vidurio–Rytų Europos visuomenė,
pereinanti nuo agrarinės kultūros į industrinę; Šiau
rės Vakarų Rusijos imperijos periferija, ekonominis
užkampis, kupinas socialinių lietuviškai kalbančių
valstiečių ir rusų bei lenkų valdininkų konfliktų.
Legendinio Raudonkrūtinio amžininkų laik
raštyje gailimasi kaip žmogaus, kuris „be dar
bo valgęs duoną ir įpuolęs į tokį pasileidimą ir
piktadarystę“7. Pasekime, kaip plėšikas tampa
didvyriu: Raudonkrūtinis išties buvo plėšikų gau
jos, kurią sudarė apie 20 vyrų, nenorėjusių eiti į
rekrutus, vadas. Gauja veikė Rusijoje ir Prūsijoje,
be plėšimų dar buvo kaltinama ir kontrabanda.
Abi valstybės ieškojo nusikaltėlių, tačiau vietiniai
gyventojai nesutiko bendradarbiauti su policija.
Archyvinėje medžiagoje nėra duomenų, kad šis
plėšikas būtų turėjęs vargšų gynėjo bruožų; le
gendai paplisti greičiausiai turėjo įtakos tai, kad
jo gauja buvo bene didžiausia žinoma Lietuvoje.
1884 m. leistame Lietuviškame Aušros kalendoriuje
M. Jankus rašinyje Raudonkrūtinis jau teigia, kad
šis razbaininkas – vargšų gynėjas8; archyviniuose
dokumentuose fiksuota 25 žmonių gauja virsta
400 vyrų būriu, o dvejų metų veikla ištęsiama iki
penkerių; plėšiko karjerą pagrindinis veikėjas pra
dėjo apvogęs savo poną, nes mylimos merginos
tėvai neleidę jai tekėti už beturčio. Nepublikuota
me 1946 m. Butkų Juzės kūrinyje Raudonkrūtinio
istorijėlė jis – „žymus svieto lygintojas, atiminėjęs
iš žmonių suplėštąjį turtą bei pinigus ir išdalydavęs
vargšams“9. Taigi, svieto lygintojo mitas atsirado ir
stiprėjo tik XIX a. pab. – XX a. pr.
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Tai kaip nutiko, kad būtent paprastas Žemai
tijos plėšikas Tadas Blinda pasiekė šiandieną kaip
plėšikų simbolis? Jis buvo vienas paskutinių razbaininkų, todėl, XIX a. pab. – XX a. pr. ėmus užraši
nėti pasakojimus apie juos, prisiminimai apie Tadą
Blindą buvo gyviausi; buvo piešiamas akivaizdžiai
romantizuotas plėšiko portretas, labai tikęs aprašo
mai epochai. Šiuos pasakojimus ir rinko Lazdynų
Pelėda (beje, atsisakiusi rašyti Blindos biografiją,
nes tuomet „reikėtų pašalinti daug poetiškų pa
slapčių Bivainės girios“10), pradėto kūrinio Sulygintojas svieto nebaigusi, tačiau perdavusi Gabrieliui
LandsbergiuiŽemkalniui, kurio pateikta istorija
ir yra pagrindas to Tado Blindos, kuris šiandien
dainuodamas roko operose ir televizoriuose laksto
po Žemaitijos kalvas. Išpopuliarėjus 1907 m. pa
statytam spektakliui, dar ilgokai nebuvo literatūri
nio herojaus ir nusikaltėlio sutapatinimo: 1912 m.
Šaltinyje išspausdintoje žinutėje Blindos sukaktuvės
rašoma, kad štai jau 30 metų po Blindos mirties
ir „<...> kad, Duok Dieve, tokių Blindų daugiau
neatsirastų“11. Tarpukariu šis mitas nebuvo skati
namas, o štai sovietmečiu Blinda tapo ideologiškai
naudingas. Periodikoje ėmė atsirasti straipsnių, pa
tvirtinančių herojaus realumą. Vis dėlto, tyrinėjant
šaltinius, yla ima lįsti iš maišo; kraštotyrininkas
J. Andriusevičius išsiaiškino, kad daina Mes razbaininkėliai Bivainės miškų, tarsi patvirtinusi svieto
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lygintojo mitą, buvo visai ne liaudies daina, o poe
to K. Stikliaus eilėraštis12. Mitas visai sugriuvo, kai
buvo paskelbtas dokumentas apie Blindos mirtį13:
pasirodo, Blinda buvo užmuštas trijų šimtų įsiutu
sių Luokės gyventojų, net klebonas niekaip negalė
jo jų sulaikyti. Tačiau net ir čia žiba šis tas pasakiš
ko: yra tvirtinimų, kad muštynės prasidėjusios, kai
Blinda norėjęs priversti nesutikusius atsiskaityti su
smuklininku vyrus užsimokėti14...
Žemkalnio „svieto lygintojas“ nėra Tadas Blin
da, gimęs Luokėje 1864aisiais, tačiau turi ir vie
ną kitą jo savybę; šis didvyris apskritai yra tokio
plėšikavimo esmė, šerdis, koncentratas viso to,
ką nuveikė Žemaitijoje „razbaininkai“, sulipdytas
iš pasakojimų apie visus XIX a. Žemaitijos plėši
kus15; autoriui rūpėjo socialinis valstiečio ir pono
konfliktas; šiandien Tadas Blinda – kaip pavyzdys
drąsuolio, maištininko, įkvepiantis įrodymas, kad
štai seniau būta „didelių žmonių“, kad lietuvio
kraujas irgi karštas, ir toks būsi, jeigu gersi girą.
Nepaisant istorikų pastangų atskleisti tikrąją Blin
dos istoriją, jis lieka teigiamas herojus. Kiekviena
istorinė epocha – nuo tautinio atgimimo iki soviet
mečio – suteikė Blindos charakteriui jai patikusį
atspalvį, kol iš arklių vagies išėjo labai populiarus,
tačiau mitinis „kilnusis plėšikas“. Apie Blindą išli
kę mažai šaltinių, tačiau galybė pasakojimų. Aišku
kaip dieną, kad Blindos gyvenimas valstiečių pasa
kojimuose buvo gerokai svarbesnis ir intensyvesnis
nei realusis.

Blindos vardas Slovakijoje –
Juraj Jánošik
Dar viena pasaka apie plėšiką dalintoją gimė
Lenkijos–Slovakijos pasienyje. 1668–1712 m.
veikęs Jurajus Jánošikas tapo nacionaliniu slovakų
herojumi XIX–XX a., kai atsirado daugiau nei 15
poemų, 10 prozos kūrinių, 17 straipsnių ir moks
linių veikalų, 3 paveikslai ir mažiausiai 2 muzikos
kūriniai, garbinantys Jánošiką16. Pasak vieno slo
vakų istoriko, „jo vardas yra nepakeičiamas tautos
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istorijoje“17. Be keleto muziejų, kuriuose kaupiami
visokie pseudorealūs jo daikčiukai, šiandien Slova
kijoje yra mažiausiai dvylika vietovių, kurių pava
dinimai susiję su legendinio plėšiko vardu. Lygi
nant su mūsiškiu, slovakų mokslininkai pasistengė
Jánošiką aprašyti daug gausiau.
Reali istorinė figūra, dvidešimt penkerių metų
plėšikų gaujos iš Terchovos, šiaurės vakarinės Tren
čino dalies, vadas Jurajus Jánošikas, buvo pakartas
1713aisiais. Teisme žudymais kaltinamas nebuvo.
Romantiškuoju nusikaltėliu jis tapo XIX a. 2–3 de
šimtmetyje, Lordo Byrono ir Aleksandro Puškino
plunksnoms dūsaujant apie praeities romantiką; dar
galima paminėti Friedricho Schillerio dramą Plėšikas. Visai nekeista, kad Jánošiko legenda, nors ir
kiek skirtingomis formomis, pasklido slovakų, čekų
ir lenkų kultūrose. Taigi, šaunusis Jurajus tradiciš
kai atiminėjo iš turtuolių ir dalijo vargšams, negana
to, buvo gražus, vienišas, gyveno laukinėje gamtoje
ir mirė jaunas – pats tikriausias didvyris. Vėlesnė
tradicija pridėjo jam ir erudicijos motyvų. Vienas
čekas blogeris XXI a. ekonomikos krizę pakomenta
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vo taip: „Mus išgelbėti gali tik Jánošikas.“18 Ir nors
išvaizda, turtinė padėtis ir romantizuota ankstyva
mirtis padėjo Jánošikui įgyti „ikonos“ statusą, vis
dėlto prireikė beveik šimtmečio, kol mitas atkelia
vo į aukštąją literatūrą, prieš tai subrendęs folklore:
iš pradžių vadinamosiose market songs19: viena jų,
Jánošikas, Liptovo plėšikas yra keturių šimtų eilu
čių, ir čia randame visą plėšiko gyvenimo istoriją.
XIX a. pr. publikuotame slovakiškame kalendoriuje
minimas mūsų herojus, atidavęs iš keliautojų pa
vogtus drabužius studentams.
Daugybėje slovakų liaudies dainų plėšikai yra
bevardžiai arba vadinami Janik, Janičko, Jano,
Janko – visokiausi Jono variantai, bendrinis vyro
vardas. Visi šie Jonai nuolat sukosi slovakų lūpose
(mūsiškio mirties istorija buvo viena iš keleto). Kai
Jánošikas kaip herojus pirmą kartą pasirodė litera
tūroje XVIII a., jo įvaizdis buvo toks kaip ir kitų
plėšikų – nei vadas, nei kilnus.
Etniškumo motyvas atsiranda rašytojo Šafáriko
1814 m. novelėje: vienas plėšikas ilgais banguotais
plaukais, Jánošikas, yra slavų didvyris. Savo poemo
je Slaveni slovanskych pacholku jis ieško slavų did
vyrio ir pirmiausia siūlo Jánošiką20. Čia Jánošikas
sugaunamas vienam gaujos nariui jį išdavus, o jo
kūnas kartuvėse „pakyla lig ryškaus dangaus“21 (ar
tik ne dvylika buvo gaujos narių?..) Kitas legendos
variantas – gaujos „kolega“ išdavė didžiulės vado
stiprybės paslaptį – tai buvęs magiškas diržas22.
Sklando ir istorija, kad gelbėti narsuolį buvo pa
siųstas imperatoriaus pasiuntinys, pavėlavęs keletą
minučių. Miškai nutilo, kai Jánošikas išleido pas
kutinį kvapą, tik aukštai danguj sklandė nuliūdęs
erelis, nes nutrūko Jánošiko jaunystės siūlas.
Tokia legenda, kokią turim dabar, klostosi
1830–1840 metais, kol pasiekia aukštąją kultū
rą. Jánošikas dabar – jau intelektualizuota figūra.
Intelektualai publikuoja liaudies dainų apie plėši
kus rinkinius, viena po kitos atsiranda vis kokios
poemos. Nacionalinio atgimimo metais kuriamas
naujas Jánošikas, kaip slovakų maištautojas prieš
Habsburgus.

Pagal tradicinę versiją, Jánošikas tapo plėšiku,
kai valdžia nuteisė jo tėvą myriop, nes šis vietoj
privalomojo darbo laukuose budėjo prie mirusios
žmonos. Pamažu kilo plėšikų gaujoje, tapo vadu
ir plėtė savo kontroliuojamą teritoriją. Jánošiko
gaujos narių vardai šmėsčioja folklore, dauguma jų
realiai tuo metu negyveno. Kad plėšė turtuolius –
akivaizdi tiesa, o vargšams dalino jau praėjus išti
sam amžiui po savo mirties...
Šiandien Jánošikas užima svarbią vietą slovakų
istorinėje atmintyje kaip maištautojas prieš tuo
metinį vengrų spaudimą, taip pat prieš socialinę ir
politinę neteisybę. Romantinė Jáno Botto poema
Jánošiko mirtis laikoma vos ne geriausiu slovakų
literatūros kūriniu, įtraukta į vidurinės mokyklos
literatūros programą.

Pora žodžių vietoj išvadų,
arba už ką žavimasi nusikaltėliais
Žengiame į psichologijos daržą: plėšikais ža
vimasi, bet ne dėl jų nusikalstamos veiklos, o dėl
asmeninių savybių: jie drąsūs, laisvi, meta iššūkius
papročiams ir elgesio normoms. Pasak psichologės
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M. G. Duncan, nusikaltėliai tarsi įkūnija laisvę,
tačiau primityviai – kaip laisvę nepaisyti įstaty
mų23. Juo ilgiau nusikaltėlis laisvėje, juo labiau tuo
žavimasi: tai byloja apie nusikaltėlio sumanumą,
drąsą, tačiau ir apie valstybės nesugebėjimą palai
kyti tvarką. Atmetus socialines ir vietines sąlygas,
lieka vienintelis ir universalus herojus, ir po uždan
ga visuomet kvepia tokia pat laisve, heroizmu ir
svajonėmis apie teisybę. Tai, kas iš viduramžių gi
rios pasiekia televizorių ekranus, yra laisvų ir lygių
žmonių draugystė, autoriteto nepažeidžiamumas ir
silpnųjų, engiamųjų ir apgautųjų pirmavimas.
Žmogus nenutrūkstamai ilgisi teisybės. Sieloje
nuolat maištauja prieš socialinę santvarką, kuri jam
atrodo neteisinga, nesvarbu, kokiame pasaulyje gy
ventų, kaltina „netikusius laikus“ ar netgi visatos
dėsnius. Žmogus kupinas keisto, įsišaknijusio po
reikio prisiminti, pergalvoti, keisti įvykius; lygiai
taip pat, jis trokšta turėti tai, ko negali turėti, net
jeigu tai pasiektų ir pasakos forma. Greičiausiai ši
tai ir yra visų epochų, visų religijų, visų žmonių ir
luomų legendų pagrindas.
Aš leidžiu sau trinti ribą tarp to, kas turėtų būti
laikoma realybe ir kas – pasakomis. Nesvarbu, kad
nebuvo, kad negelbėjo, kad nedalino, o tik plėšė ir
viską pragėrė karčemose. Tegu būna taip. Juk gy
vena žmogaus sieloje tas amžinas dūsavimas, kad
štai kažkada buvę geresni, teisingesni laikai, kad tik
šitie, kur mūsų, yra sugedę; autorė dabar šypsosi
patenkinta, nes, galima sakyti, parašė, kad riba tarp
to, kas turėtų būti, suprantama kaip „realybė“, ir
to, kas „fantazija“, yra be galo neaiški ir fikcinė. Juk
svajonės tam ir yra, kad svajotume.
1
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Poezija

Ugnė Jonaitytė

***

***

Brangus
ir mielas,
svarbiausia —
mielas.
Mano mamutas.
Apakęs
nuo palyto,
tiek metų netrypto
žemės posūkio.
Nekeliaujantis,
laukiantis,
svarbiausia –
laukiantis.
Įsmigs iltis
kraujuojančioj
dvasios skylėj.
Numirs,
bet paliks,
svarbiausia –
paliks.

Ar būtina viską šitaip sujaukti?
Taip, būtina.
Plyšta galva
(smegenų pusrutuliuose nykštukų būriai).
Variniais plaktuvėliais.
Liaukitės.
Ne, nesiliausim.
Nurimti.
Ne, ne nurimti.
Susitvarkyk šitą sumaištį.
Tylėk.
Net nemanau. Netylėsiu.
Gryno oro.
Lango nėra – musynas apdulkėjęs.
Ateik.
Neisiu.
(variniai kūjai iki žievės).
Baikit.
Net nemanom.
Dabar tereikia tavęs.
Tikrai nereikia. Reikėjo kitur, ne čia.
Ne ne ne.
Ir čia reikia, jauti – viskas painiojasi?
Jaučiu.
Ir ką?
Ką ką? Sėdžiu ir žiūriu.
Į mane?
Tiesą sakant, labiau domina ta musė.
Kokia dar musė?
Nėra čia tokios.
O ir neturi būti – išgalvojau.
Gal gali ir mane išgalvot, šalia savęs?

Minčių vakaronė
Filosofai
batus
rišasi skeptiškai –
viduj basi.

***
Rašytojai
miega atsimerkę,
sugebėdami kišenėj
rast akvarelę.
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Paulius Garmus

Skeptiškai apie altruizmą
Po pirmo bandymo šio teksto nesutiko spaus
dinti vienas iš mėnraščių dėl vienpusiško požiūrio į
altruizmo reiškinį. Noriu pastebėti, – tai išduoda ir
pavadinimas, – kad šis straipsnis ir nepretenduoja
į objektyvumą, greičiau tai pasidalinimas asmenine
patirtimi.
Didžiąją dalį savo laisvo laiko praleidžiu savano
riaudamas socialinių problemų fronte. Tad dažnai
sulaukiu sveikinimų už savo altruizmą, pasiauko
jimą, atsidavimą ar nesavanaudiškumą. Kartais su
laukiu ir skeptiškų vertinimų, atseit kokia čia neap
čiuopiama veikla užsiiminėju. Abiem atvejais norisi
pasiūlyti eiti kur tolyn, tačiau vis susivaldau...

Altruizmo egzistavimas nei
paneigiamas, nei įrodomas
Mokslas remiasi logika, priežasties ir pasekmės
ryšiu. Altruizmo apibrėžimas teigia, kad pasekmė
atsiranda be priežasties, t. y. žmonės aukojasi dėl
kitų be priežasties. Altruizmo egzistavimas yra
moksliškai nepatikrinamas, nes, kad ir kiek atras
tume priežasčių, kurios skatina žmones aukotis, tai
nereikštų, kad žmonės negali aukotis be priežasties.
Vis dėlto gyvename Vakarų pasaulyje, kuris remiasi
logika, priežasties ir pasekmės ryšiu. Todėl, mano
manymu, altruizmo reiškinys yra abejotinas. O ti
kėjimas altruizmu – pavojingas.

Abejonės altruizmu
Yra ne viena altruizmo apibrėžtis, tačiau esmė
ta pati – tai noras pagerinti kito padėtį negaunant
naudos arba net darant sau žalą. Nors iš pirmo
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žvilgsnio skamba patraukliai, herojiškai ar roman
tiškai, altruizmo sąvokos bėda yra jos primityvu
mas. Nauda yra ne tik materiali ir apčiuopiama –
pinigai, valgis, būstas, kūniški poreikiai. Bet ir
bendravimo džiaugsmai, savęs įprasminimas, pasi
tenkinimas savimi, jautimasis reikalingu (naudin
gu), išsivadavimas nuo kaltės, vienišumo, bepras
mybės bei kitų slegiančių jausmų ir dar daugiau.
Suvokdami naudą ne tik kaip materialinę, įsisąmo
ninam daugiau žmogaus elgesio motyvų, – altruiz
mas ar nesavanaudiškumas tampa abejotinas.
Pavyzdžiui, minėtos savanorystės niekaip nepa
vadinčiau aukojimusi, nes kolegos organizacijoje ir
žmonės, kuriems padedu, yra svarbus šaltinis, lei
džiantis jaustis svarbiam (ačiū Jums). Tai mano as
meninio tobulėjimo erdvė, kryptingas ėjimas savo
trokštamos profesijos, įgūdžių, vaidmens link.
Niekados gyvenime nesu padaręs nieko altruis
tiško. Visais atvejais, kai stengiausi dėl kito, gavau
atgalios: jaučiau palaimą dėl kito žmogaus, pasiju
tau vertingesnis, pajėgesnis, išvengiau kaltės jaus
mo, buvau pastebėtas, patobulėjau, nusišypsojau,
pasijaučiau saugesnis, kad sulauksiu pagalbos, kai
pačiam reikės. Niekad nė piršto nepajudinčiau, jei
nejausčiau šio atgalinio ryšio.
Diskutuodamas apie altruizmą dažnai išgirstu:
„O kaip mama, dėl savo kūdikio galinti paaukoti
viską, net gyvybę – ar tai ne altruizmas?“ Ne, to
kiais ir panašiais atvejais reiktų įsivaizduoti priešin
gą situaciją – mažamečio mama galėjo pasiaukoti
dėl savo kūdikio, bet to nepadarė. Kaip ji dabar
jaučiasi?

Esė
Tikėjimo altruizmu pavojai
Altruizmas, kartu su savo priešingybe – egoizmu
tarytum suskirsto elgseną į gerą ir blogą, į baltą ir
juodą. Nauda sau ir nauda kitam pastatoma į prie
šingas barikadų puses kaip priešpriešos. Toks suskirs
tymas nėra racionalus, realybėje nepasitvirtinantis.
Ir vis dėlto kažkaip gyvuojantis mūsų galvose.
Todėl geradarystė yra nepatraukli, nes aukoti
save nėra protinga, neapsimoka. Savanoriauti, pa
keltį šiukšlę, užleisti vietą troleibuse, praleisti įstri
gusius eismo dalyvius – neapsimoka. Todėl ren
kamasi elgtis taip, kaip apsimoka (nieko neveikt,
pasikrapštyti nosį, numesti šiukšlę prie šiukšlės ir
panašiai).
Ir jeigu pagalvotume apie istorinius mėgini
mus nupiešti altruistišką asmenybę, pavyzdžiui,
kaip Marija Teresė, Princesė Diana – dar nesutikau
žmogaus, kuris šiuos individus įvardintų kaip savo
autoritetą, sektinas asmenybes. Tikiu, kad tokių
yra, bet nedaug, nes tai visiškai nepatrauklu.
Tikrovė yra harmoningesnė. Nereikia auko
ti savo laiko ar kitų resursų veltui. Jei duodi, tai
ir gauni (o jei nebegauni, tai greit nustosi duot).
Deja, mąstymas altruizmo terminais yra gajus, gal
vojama, kad duodant nesulauki atgalinio ryšio. O
tai atbaido nuo dalinimosi, geranoriškumo. Taigi,
iš pažiūros kilni altruizmo žinutė, sukuria paradok
są ir sumenkina geradarystę.
Kitas romantinio altruizmo pasaulio prasilen
kimas su tikrove yra tas, kad aiškių ribų tarp gė
rio ir blogio tikrovėje nėra. Tas pats veiksmas iš
skirtingų varpinių gali atrodyti ir didis gėris, ir di
dis blogis. Tenka taikytis su šiuo neapibrėžtumu,
diskutuoti apie kiekvienas eitynes ar violetinius
įvykius be galutinių išvadų. Galutinių atsakymų
nėra, ir gerai, kad nėra. Tačiau, deja, altruistinis
pasaulis priverčia brėžti aiškias ribas tarp gėrio ir
blogio, nes norėdami elgtis altruistiškai, pirmiau
sia turime žinoti, kas gerai, o kas ne. Ir nors to
žinoti neįmanoma, altruizme ribos sukuriamos
dirbtinai. Šios dirbtinės ribos ar kategorijos supa

prastina žmonių pasaulėžiūras, klaidina bei men
kina kritinį mąstymą.
Galime įsivaizduoti konkretų atvejį: gatve eina
itin altruistiškas žmogus, jis žino, kas yra gerai, ir
progai pasitaikius visada daro gera. Altruistiškasis
individas pamato žmogų invalido vežimėlyje, va
žiuojantį ilgąja Laisvės alėja, pasisiūlo jam padėti,
pastumti vežimėlį, kur tik neįgalusis norėsiąs. Al
truistiškasis žmogus net nesuabejojo savo įsitiki
nimu, gerais ketinimais; nors žmogui vežimėlyje
tai dar vienas skaudus ženklas, kad jis nėra pajėgus
pasirūpinti savimi, nors šis žmogus su fizine negale
yra pakankamai nepriklausomas judėti vien savo
pastangomis.
Apskritai altruistiškos intencijos dažnai siejasi
su gailesčio jausmu. Tačiau turėtume būti labai
atsargūs dalindamiesi gailesčiu. Šis jausmas sako,
kad mes matome kitą žmogų kaip nepakankamai
stiprų, patiriantį jam neįveikiamas kliūtis. Bet ar
tikrai? Kaip dažnai mes norėtume, kad mūsų pačių
būtų gailimasi?
Yra kitų galimų altruizmo bėdų. Tikėtina, kad
yra sąsaja tarp tikėjimo altruizmu ir savižudybės
rizikos. Kadangi altruistiškumo esmė yra pasiau
kojimas, o daryti gera sau, mylėti save nėra svei
kintina. Tuomet altruistiškiausia pagalba yra ta,
kuri turi didžiausią kainą – savižudybę. Šią mintį
perskaičiau Andrew Edwardo straipsnyje The Dangers of Altruism, kurį galima rasti google tinklalapyje
ir plačiau pasidomėti apie altruizmo žalą pačiam
altruistui.
Aš tik pabandžiau aptarti, dėl ko altruizmo
egzistavimas yra abejotinas ir pastebėti tam tikrus
atvejus ar mechanizmus, kai tikėjimas altruizmu
kuria visuomenines problemas. Pirmiausia altru
izme slypi paradoksas, kai esminė vertybė – gera
darystė tampa nepatrauklia bei mažiau populiaria.
Kita bėda yra ta, kad altruizmo siūlomas pasau
lėvaizdis yra supaprastintas, dėl to apgaulingas ir
visuotinai regresyvus.
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Vijolė Šeflerytė

Svetimas svečias
Mirė ir tie, kurių nepažinojau, su kuriais nesisveikinau
net neįtariau esant
mirė užuojauta artimui
ir gailestis sau
mirė – viskas svarbu
mirė – nieko nėra reikšmingo.
S. Parulskis. Subjektyvi kronika

Aš čia tik laikinai. Miesto civilizacija. Svetimas
svečias mieste. Jaučiuosi būtent taip, kai įžengusi į
gatvės šurmulį matau jus. Skubantys į nežinią, su

Kamilė Čelutkaitė. Prie ribos, 2011
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giliu rūpesčiu kaktos raukšlėse ir susvetimėjusia
dvasia. Tai jūs. Mano kasdieninio miesto draugai,
gyventojai, svečiai. Stebėdama jus, ilgiuosi to se
nojo daukantiškojo lietuviško kaimo artimumo,
kurio ir nepatyriau. Ilgiuosi to, ko net nemačiau.
Atsibodo stebėti amžinai nepatenkintus ir iki
kraujo kovojančius dėl menkiausios vietos pasauly
(ar vietos Maximos eilėse). Čia itin tinkamas mums
įprastas posakis „Su kuo sutapsi, tuo ir pats tap
si“. O aš, tiesą sakant, jus stebėdama su jumis ir
sutampu. Kuriu jūsų gyvenimo istorijas savo la
kioje vaizduotėje. Taigi, gan savotiškai, savaip Jus
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jau ir pažįstu. Ir ekspresionistiškai teigiu, kad man
Jūs nepatinkate. Sugadinti miesto civilizacijos ir
pasidarę svetimi netgi sau. Drąsu? Visai ne, jeigu
pasakysiu, kad aš pati esu to miesto dalis, gimusi ir
augusi kartu su jumis. Nemėgstu jūsų, susvetimėję
miesto žmonės, nemėgstu savęs. Jūs ir aš. Aš ir jūs.
Mes.
Tačiau tarp visų mano nemėgstamų jūsų aš
radau dar nesvetimų sielų. Išskirtinius, ypatingus
atvejus. Retas, bet malonus radinys, vienas jų – Jis.
Vyras vis laukiantis autobuso stotelėje Psichiatrijos
ligoninė. Visada įlipa joje. Kiekvieną rytą. Turbūt
tai kai ką ir pasako apie jį. Bet stotelė nublanksta
prieš jo mokėjimą džiaugtis. Jis moka juoktis sveti
miems į akis. Jis moka šypsotis kitiems. Rodos, lyg
ryte jis keltųsi laimingas, o žadintuvas skambėtų
ne kaip čirškiantis ir erzinantis garsų kratinys, o
kaip Beethoveno simfonija. Jis pats keičia daiktus
savo sąmonėje, jis pats kuria savo dieną ir padaro
kitus artimus sau. Tąkart, kai juo susižavėjau, au
sinukuose jo ausyse garsiai grojo radijo muziką. O
eidamas iš vienos stotelės į kitą, jis kvatojosi taip,
kad net visa Laisvės alėja skambėjo. Žiūrėk, jis jau
riečiasi ir susiima už pilvo. Saldus juokas. Saldus
glaudumas. Bet jam praeinant – kreivi žmonių
žvilgsniai ir slepiamas šypsnys. Šypsenos virusas,
kurio bijo kiti. Tie kiti, svetimi.
Neįtikėtina, bet radau dar vieną sau artimą.
Vakare, kai po darbo visi jau lėkė žaibo greitumu
namo, kad maloniai išsidrėbtų ant sofos priešais in
formatyviąją televiziją (juk jie nusipelnė prasmingo
poilsio), mieste kilo šioks toks šurmulys. Skubėjau
ir aš. Su kuo susidėjau, beveik tuo ir tapau. Tik
skubėjau iš lėto. Nenorėjau lėkti. Sekiau mažais
žingsniais vaikiną, kuris buvo paskendęs muzikoje.
Muzikos negirdėjau. Bet girdėjau jo dainavimą –
Jasono Mrazo I‘m yours. Jis net bandė šokti – ne
valingai, bet ritmingai krypavo į šonus. Jau sirgau
šypsenos virusu nuo pat Psichiatrijos stotelės, taigi
žingsniavau paskui muzikalųjį vaikiną ir šypsoda
masi mėgavausi jo harmonija.

Kamilė Čelutkaitė. Neprieinama, 2011

O svetimi badė akimis. Tegu bado kad ir pei
liais! Bet aš savavališkai nuo jų atsiskiriu. Aš čia
esu tik laikinai, bet nenoriu laikinumo paversti
svetimu sau – aš jį prisijaukinsiu. Atsiskiriu nuo
niurzgų ir bandau pritapti atšiaurių miesto nuo
taikų civilizacijoje. Aš jūsų nebepažįstu ir gatvėje
nebeatpažinsiu, nebent taptumėte artimesni vieni
kitiems. Gal ir jums reiktų pradėti nuo savęs? Nors
vienu žingsniu paeiti į priekį artimumo link. Nors
vienas ryžtingas žingsnis to milžiniško miesto su
svetimėjimo naikinimo link. Kad laikinumas būtų
neužmirštamas. Mano ir jūsų. Jūsų ir mano.
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Kauno kino festivalio atspindžiai
Rugsėjo pabaigoje ir spalio pradžioje Lietuvos didžiųjų miestų kino salėse karaliavo Tarptautinis Kauno kino festivalis. Jo metu vyko kino kritikos dirbtuvės, tad pateikiame šių
tarptautinių dirbtuvių dalyvių įspūdžius apie festivalio filmus.

Agnė Rimkutė
Akio Kaurismäkio Havras – gilus paprastumas ir protingas juokas
Akis Kaurismäkis apie sudėtingas problemas
kalba su savitu humoru – tokiu, kuris palieka nuo
šalyje melodramiškumą, tačiau išsaugo liečiamos
temos rimtį. Šis humoras jo filmuose įgyja daug
pavidalų.
Havre jis švelnus ir jaukus. Marcelis Marxas,
kadaise mėgavęsis bohemišku gyvenimu, šiandien
yra pusamžis, orus ir garbingas batų valytojas
(skamba paradoksaliai? Bet juk kalbame apie Akį
Kaurismäkį). Dabar jam tikras permainų laiko
tarpis – žmona atsiduria ligoninėje ir kone tuo
pat metu jis ima rūpintis juodaodžiu imigrantu
berniuku. Istorija primena senas pasakas, kurio
se gausu mįslingų sąsajų, nepaaiškinamų mums
įprastu priežasties–pasekmės ryšiu, tačiau teikian
čių šviesią pamoką.

Filmo Havras kadrai
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Havras „pasakiškas“ ne vien dėl istorijos vysty
mosi būdo, bet ir dėl seno bei naujo kombinacijos.
Daiktai, aplinka, kurioje vyksta veiksmas, atrodo,
nukelia kelis dešimtmečius atgal, tačiau tuo pat
metu neatsitiktinai paliekama ir modernaus pa
saulio detalių – mobilieji telefonai ar plastikiniais
skydais besidangstantys policininkai.
Veikėjų santykiai... kelia šypseną. Pirmiausia
daugelis jų yra paprasti žmonės, kurių tarpusavio
ryšiai nuoširdūs ir šilti. Tačiau kartais jie neįprasti
ir netikėti. Esu tikra, kad tokios poros kaip Marce
lis ir jo žmona dar nesate sutikę nei kino, nei tikra
me pasaulyje.
Filmo kūrėjų talentas ir patirtis akivaizdūs nuo
pirmųjų filmo sekundžių, kai kameros ir aktorių
judesys sukuria dinamiką, iškart įtraukiančią žiū
rovą į kitą pasaulį. Be to, Havras yra tiesiog gražus
filmas su manieringu bei Jeano Luco Godard’o
juostas primenančio scenografijos minimalizmo
prieskoniu. Šios detalės yra ir prasmingos, ir tei
kiančios estetinį pasigėrėjimą.

Kinas
Akis Kaurismäkis pasitelkia kultūrinius ir po
litinius kontekstus, yra ir religinių aliuzijų. „Quo
vadis, Indrisa?“ – klausia Marcelis berniuko. „Kur
keliauji?“ – krikščioniškoje tradicijoje kažkada šis
klausimas buvo užduotas Jėzui, keliaujančiam į
Romą, žinančiam, jog ten bus nukryžiuotas. Mar
celis aiškina mažajam pabėgėliui, kad piemens ir
batų valytojo profesijos arčiausiai Kalno pamoks
lo – batų valytojui tampant įdomia paralele su
krikščionišku kojų kitam žmogui plovimo motyvu.
Kaip ir kiti Akio Kaurismäkio filmai, šis nepalie
ka nuošalyje sociopolitinių kontekstų. Imigracijos
temą užkliudanti juosta filmuota Prancūzijoje, vei
kėjai kalba prancūziškai. Tiesa, tai netyčinė ironija,
nes iš pradžių norėta filmavimo aikštele pasirinkti
Ispaniją ar kitos Pietų Europos šalies pakrantę. Ir,
žinoma, kiekviename režisieriaus filme stebinantis
gebėjimas išskirti įdomią ir dėl to patrauklią pras
mę iš apšiurusių rajonų ir prastų barų kasdienybės,
iš žmonių, nemokančių apsimetinėti ir užsiiman
čių „sąžiningais darbais“, gyvenimo, – tai yra daręs
ir pats Akis Kaurismäkis. Gera tuos rajonus, barus
ir žmones lankyti kartu su juo – vieni ten tikriau
siai jaustumėmės svetimi.
Filmas labai šiltai priimamas publikos nuo pat
pasirodymo Kanų konkursinėje programoje gegu
žės mėnesį. Jis tiesiog skleižia gerą aurą, kurią ga
lima pailiustruoti faktu, kad filme vaidinantis šuo
Laika yra gavęs specialų Palm Dog apdovanojimą.

Elisa Martellini
Apie ﬁlmą Nenuoramos
Režisierius Gus Van Santas nutolsta nuo jam
įprasto stiliaus bei temų – šiurkščiu, paprastu rea
lizmu vaizduojamų marginalizuotų individų, soci
alinio atstumo, atskirties bei smurto – ir atsigręžia
į romantinės dramos žanrą, dramos, kuri pasakoja
apie užburiančią dviejų jaunų žmonių, vienas kita
me atradusių sielos draugą, meilę.
Enochas (Henry Hopper) – problemiškas vie
nišas jaunuolis, kurio vienas mėgstamiausių užsi
ėmimų yra lankytis nepažįstamų žmonių laido
tuvėse. Taip jis vieną dieną sutinka Anabelę (Mia
Wasikowska), keistą merginą, vilkinčią vyriškais
drabužiais, kuri iškart patraukia Enocho dėmesį.
Užsimezga ryšys ir žingsnis po žingsnio jie tampa
vis artimesni. Enochas pristato Anabelę savo miru
siems tėvams prie jų kapų ir nematomam draugui,
Antrojo Pasaulinio karo japonų kamikadzės vai
duokliui, tuo metu Anabelė atskleidžia, jog serga
vėžiu. Enochui pasisiūlius padėti kovoti su liga bei
mirties šešėliu, Anabelė sutinka.
Scenarijaus tematika nesiūlo nieko naujo –
mirštanti mergina, drąsiai pasitinkanti savo likimą,
nerimastingi jaunuoliai, meilės dėka susitaikantys
su savo problemomis bei traumomis, jų gyvumas
ir išskirtinės spontaniškos būsenos džiaugsmas,
sukeltas mažų, paprastų dalykų – kažkas tarp ro
mantinės dramos Įsimintinas kelias (A Walk to
Remember) ir naujesnės kino juostos 500 vasaros
dienų (500 days of Summer). Dėl atsargaus opera
toriaus darbo ir scenografijos, dažnai perkrautos
simboliais bei juokingais, šmaikščiais atspalviais,
Gus Van Santui vis dėlto pasiseka atnaujinti šiuos
trivialius motyvus.
Istorija vyksta rudenį, kai nyksta gyvybė ir
gamta ruošiasi miegui. Tai nėra atsitiktinis pasirin
kimas, nes istorija susijusi su artėjančia mirtimi bei
pasiruošimu žvelgti likimui į akis. Šiltos rudeniš
kos spalvos dominuoja pirmoje filmo dalyje, artė
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jant žiemai pastarąsias pakeičia šaltos spalvos,
ypač balta. Šilti atspalviai (raudoni nukritę
lapai, auksinė saulės šviesa, netgi kai kurie
aktorių kostiumai bei interjerai) simbolizuo
ja liepsnojančią dviejų jaunuolių meilę.
Filmas išsiskiria stipriu vizualiniu ekspre
syvumu, kuris kompensuoja tam tikras nu
manomas frazes ir situacijas („Ar ji daili?”,
„Ji nuostabiai graži“) bei perkrauti pretenzin
gi dialogai. Tarkim, pirmoji scena: Enochas
guli ant grindų ir kreida brėžia savo siluetą
ant asfalto. Pagrindiniams veikėjams įsimy
lėjus vienas kitą, prie Enocho pridedamas
ir Anabelės siluetas. Filmo pabaigoje matyti
žiemos vėjo nupučiami du tušti siluetai.
Filme dominuoja dialogai: vos tik veikė
jai pradeda pažinti vienas kitą, jie nutraukia
prieš tai vyravusią tylą ir kalba, kalba, kal
ba... Viena mėgstamiausių Anabelės pokal
bių temų – apie gamtą, ypač paukščius ir
natūralios atrankos dėsnius, pastarieji tikrai
stebina: tiesą sakant, natūrali atranka yra vie
na varomųjų filmo jėgų. Filmas blėsta, kai
galiausiai pašnekesiai užleidžia vietą tylai bei
išraiškoms.
Vaidyba filme yra ne tokia realistiška bei
įspūdinga kaip kituose Gus Van Santo dar
buose, pavyzdžiui, Dramblyje (Elephant): ak
toriai apsiriboja tradicine vaidyba, kai beveik
nebėra erdvės improvizacijai (o Dramblyje
yra atvirkščiai) ir tik skaito savo tekstą, idant
gautų efektingą bei banalų rezultatą.
Vertė Marija Antanavičiūtė

Daugiau dalyvių įspūdžių:
http://kaunasiﬀ.wordpress.com/

Filmo Nenuoramos kadrai
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Poezija

Aistė Jakimavičiūtė
Ciklas Paukščiai
I

II. Medituoju tave

III. Lyjant

Tu paukštis – aš paukštis
Mes čia tarp kitko
mokomės (s)kristi
– –
Stovim galvas užvertę
sienos vis arčiau –
  
lyg krenta,
sakai – tai tik dangūs,
debesys į krūtinę smenga
plaučiuos jazminai pražysta,
aplink plaukus tylos –
jaukios, minkštos ir gilios –
jau kylam.

Ežere paskendę debesys
Keičiantys pavidalus,
Vėjai po vandeniu
palankūs – metas skaičiuoti
tylinčius

Vasaros minkštumas
susigeria į plaukus
tylėdamas raktikauly
susisuka
nustojęs glamonėti
žalią spalvą vėjas

Spalvos maišosi, liejasi, skyla
į mėlyną erdvę, į rytą ir
plunksnos sušyla – prašau,
papasakok, kaip skristi, kai lyja.
Sekundėms nutilus
mažasis sidabras sustoja ties
po šešių dvylika
Užbaikim sapną
vaikystėj paklydę,
jau metas –
įkvepiam–iškvepiam–kylam

Naktys – kelionės man
mėlynais laivais triburiais
nardančiais be tikslo
Mano naktys – dainos
sugrįžk, pabūk dar
nesapnavom, kur
paukščiai slepiasi, kai lyja,
kur mylis, kada
plunksnos pūgomis pakyla
nakties apuokas
nešantis prisilietimą –
tavo rankos žvaigždžių takais
ant mano odos lieka,
pinas
Laiškai be raidžių, sakinių
skyrybos –
nelieka nieko, tik
jazminu sudygęs
žodis paskutinis.

debesys garsesni
už vyturius
pabėgusius iš vyzdžių
dangūs visi
susitarę išlyja
varva ir kapsi
bučiuoti pečiai
gatvėmis spalvotai
nuteka žemėlapiais
vėsai nusėdus ant kūno
kiaurai praauga ruduo
tik viena lieka ant lūpų –
sudygt jazminu
po tavo langu
o gal į tave
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Justina Katkevičiūtė

Ar aš jums netrukdau?
Apie spektaklį Katė ant įkaitusio skardinio stogo
Žvarbus vėlyvas ruduo palengva veja žmones iš
gatvių. Kas šildosi namuose, kas svečiuose ar jau
kiose miesto kavinukėse, o kai kas sumano užsukti
ir į teatrą. Tik čia atėjome ne rankų pasišildyti, o
pamatyti premjerinio režisieriaus Agniaus Jan
kevičiaus spektaklio, pastatyto pagal amerikiečių
dramaturgo Tennessee’o Williamso pjesę Katė ant
įkaitusio skardinio stogo.
Tennessee Williamsas – žinomas XX amžiaus
amerikiečių dramaturgas, kuris, turėdamas stiprų
potraukį alkoholiui, narkotikams ir polinkį į de
presiją, sugebėjo užkariauti pasaulinę auditoriją ir
pelnyti reikšmingiausius to meto teatro apdova
nojimus kaip prestižiniai Tony Award, New York
Drama Criti’s Circle Award ir Pulitzer Prize for
Drama. Pirmą kartą Katė ant įkaitusio skardinio
stogo pastatyta 1955aisiais, 1958aisiais kino tea
trams buvo pristatyta to paties pavadinimo filmu,
kuriame pagrindinius vaidmenis atliko pasaulinio
garso įžymybės Elizabeth Taylor ir Paulas New
manas. Be abejo, per beveik šešių dešimtmečių se
numo kūrinio gyvavimo istoriją, žiūrovams buvo
pasiūlyta nemažai pjesės interpretacijų (Lietuvos
nacionaliniame dramos teatre pjesė buvo pastatyta
1983 m.), tačiau vis dėlto sugrįžkime prie to, koks
buvo Jaunimo teatro režisieriaus Agniaus Jankevi
čiaus sumanymas ir kaip jis buvo įgyvendintas.
Pirmasis įspūdis, sugautas spektaklio pradžioje,
kiek glumina – virš nuleistos uždangos raudonomis
lemputėmis žiba skaičius 65, dešinėje – angliškas
žodis ,,come“ (liet. ateikite), kairėje – tarsi pamirš
tas uždegti ,,well“ (liet. geras). ,,Wellcome“ – tai
pasveikinimas, tačiau scenos viduryje stovintis ku
nigas (akt. Saulius Sipaitis) ne kviečia, o veikiau
palydi šventės šurmulio garsuose, laimindamas vi
sus keturis kampus. Šis palaiminimas labai simbo
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linis – veiksmas vyksta sunkia liga sergančio turtin
go medvilnės plantacijos ūkininko (akt. Vytautas
Kaniušonis) namuose, kur jo gimimo dienos švęsti
susirenka visa patriarcho turto trokštanti giminė.
Šventė, įsivaizduojama kaip nuoširdi ir vienijan
ti, pasirodo esanti tik butaforija, skirta pridengti
žmonių tuštybei ir valdžios troškimui.
Itin išmanios veidmainės yra patriarcho, vadi
namo Tėtušiu, marčios Mėja (akt. Rasa Marazaitė)
ir Margarita (akt. Neringa Varnelytė). Mėja, pasiek
ti tikslą, t. y. palikimą, siekia gimdydama vaikus,
jos įrankiu tapęs ir sutuoktinis – šeimos vyresnė
lis Guperis (akt. Aleksas Kazanavičius). Margarita
(arba Megė) – atvirkščiai, yra bevaikė, o jos vyras –
Tėtušio numylėtinis Brikas – alkoholikas, buvęs
sportininkas, vis dar negalintis susitaikyti su šlovės
praradimu ir draugo mirtimi. Skurdo bijanti ir nuo
nepatenkintų aistrų kenčianti Megė, pasitelkdama
paskutinius savo žavesio likučius, mėgina įtikinti,
kad jos šeima neyra, o gyvenimą apsimetimu ir
pagieža visiems, išskyrus Briką, grindęs Tėtušis pa
galiau atmerkia akis ir paklausia: „Ar aš jums ne
trukdau?“ Juk iš tiesų daugiau nei patriarcho gimta
dienis, švenčiamas jo turtų egzistavimas, tuo tarpu
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pačiam tėvui palengva kalamas karstas, kurio nepa
stebi ir prabangių namų ponios vaidmenį atliekanti
Motušė (akt. Dalia Brenciūtė). „Falšas – tai mūsų
gyvenimo sistema“, – vėliau ištaria Tėtušis ir tai la
bai gerai pateisina patį personažų, įkliuvusių pačių
susikurtų gyvenimo sistemų gniaužtuose, elgesį.
Spektaklyje kuriamam dirbtiniam turtingų
namų spindesiui gražiai atliepia saikingos scenos
dekoracijos. Drabužių parduotuvėse matomi sto
vai, prigrūsti rūbų, paremia pertekliuje skęstančių
namų įspūdį, galiausiai veiksmui pasiekus kulmi
naciją į juos galvas sukiša patys personažai, taip
primindami stručio judesį, jie tarsi sugrįžta į savo
pagiežos kupinus gyvenimus. Trapus, stiklinis sta
liukas – dėžė, viduje tarsi užrakinanti visus Briko
sportinių pasiekimų trofėjus, visą jo praeitį, kurios
pats personažas niekaip nesugeba pamiršti.
Būtent Brikas ir Tėtušis yra sudėtingiausius
gyvenimo išbandymus patiriantys, be galo įdomūs
personažai, tačiau spektaklyje tai tarsi pradingsta
ilguose monotoniškuose jųdviejų monologuose.
Tiesa, būtent tada buvo galima susimąstyti, kad
šis spektaklis į Pietų Amerikos telenovelę panašus
ne tik veiksmo vieta ar situacija, bet ir ištęstumu.
Tačiau kieno tai bėda? Aktorių? Režisieraus? Ar
dramaturgo? Su kuo būtent liko nesusitvarkyta?
Keistai atrodo pokalbį staiga pertraukiantis kuni
gas, kuris paprasčiausiai ieško vyrų tualeto. Taip
atitraukiamas dėmesys nuo pokalbio, tačiau šitai
visiškai nepagyvina nykios dėl veiksmo stygiaus
antrosios spektaklio dalies. Tuo tarpu moterų per
sonažai, labiau atsiskleidę pirmojoje spektaklio
dalyje, yra ryškūs, nustelbiantys visus vyrus, Megė
ir Mėja tikrai įtaigios veikėjos. Dialogai, kuriuose
veikia Megė, patraukia taiklia emocija, todėl kitaip
nei Briko ir Tėtušio pokalbiuose niekur nepra
dingsta kalbančiųjų santykis.
Nors kunigo ir buvo palaiminti visi kampai,
tačiau gimtadienis vis tiek kupinas ne tik giliaus
šėtoniško prado ir tai puikiai atliepia ne tik iro
niška kalba, bet ir groteskiškai kuriama atmos
fera. Čia puikiai gelbsti ir chaotiškas muzikinis
pasirinkimas – Tėtušiui dainas atliekantys lauko
darbininkai, stiprus moteriškas vokalas, apgirtusių

Simo Sirtutavičiaus nuotraukos

šventės dalyvių šurmulys ir daina, skirta Tėtušiui,
tinkamesnė buvusiam čempionui. Išnyrantys ausį
rėžiantys fortepijono garsai ir gąsdinantys šven
čiančiųjų šūksniai, šiek tiek primenantys kniau
kiančią katę ir nešantys ne džiaugsmą, o veikiau
neapykantą ir neišsipildančius troškimus priminė
pačios katės ant įkaitusio skardinio stogo motyvą.
Ir kuris personažas galiausiai buvo ta katė ant
įkaitusio skardinio stogo? Megė, save pavadinusi
būtent tokia kate? Mėja, savo svylančias pėdas mė
ginanti gelbėti dovanodama atžalas? Brikas, kuris te
laukia „spragtelėjimo“ galvoje ir yra abejingas aplin
kai, o gal pats Tėtušis, kurio sukurtas turtas paglemžė
meilę jam pačiam? Mums nebūtina šito žinoti, daug
naudingiau yra suvokti, kad spektaklis, kalbantis
apie Amerikos turtingųjų bėdas ir po šešiasdešimties
gyvavimo metų mums netrukdo ir dar yra aktualus
bet kurioje šalyje. Aktualus, kaip visuomet aktuali
liks kartų konflikto ir socialinės atskirties tema, įdo
mus kaip žmogaus, stovinčio gyvenimo kryžkelėse
pasirinkimas. Taigi groteskiškas „welcome“ į kačių
ant įkaitusio skardinio stogo namus.
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Daina Habdankaitė

Slenkančių plytelių poezija
Lapkričio vakarus galima leisti įvairiai: kiurk
soti namie, žmonėtis svečiuose ar tiesiog slankioti
miesto gatvėmis. Brūžinant šaligatvių plyteles kar
tais (ne)tyčiomis užkliudomos seisminės plokštės –
čia ir prasideda poezija.
Būtent nuo vienos praėjusiais metais užkliu
dytos plytėlės ir prasidėjo reiškinys, dabar vadina
mas Slinktimis. Vienai plokštelei sykį išsiklibinus,
šiandien jau turime vakarą, į kurį suslenka jaunieji
poezijos brūžintojai. Atslinko ir šįkart, jaukiai su
krito Mokytojų namų svetainėje ir ėmė klausytis
iš grojadėžės sklindančių aktorių trio balsų. Tiesa,
atokvėpio būta neilgo – žodis po žodžio ir plokštės
po kojomis ėmė slysčioti.
Poetas Antanas Šimkus sveikino atvykus į jau
nųjų poetų skaitymus, atmieštus Gyčio Ambraze
vičiaus melodijomis. Vakarą pradėjęs jaunasis po
etas (o kuris iš jų ne?) Mantas Balakauskas pažėrė
archetipinių darinių, susipynusių į vienatvės maz
gą, prieš kurį psichoanalizė nuleidžia rankas – kada
ir benarplioti, jei kamuolys riedėdamas nuo kalno

Antanas Šimkus ir Aivaras Veiknys
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paskui save velka praeities atšvaitus nuo neatme
namų žmonijos laikų – ikipsichinių, jei norite.
Kiek asmeniškesnis Indrės Valantinaitės patirčių
ryšulėlis, bet irgi iš anų dienų – vaikystės pasako
mis kerėjusi kelių knygų autorė užtempė ketvirtąjį
antklodės kampą ant praeities svajotojų lovos. Pa
mažėle atslinkome iki plytelių sandūros – ką rodo
slinkčių matuoklis?
O jis nerimsta, ir ar gali būti kitaip, jei į mi
krofoną byra Pauliaus Norvilo eilės – aliejaus lašai
į vandens dubenį. Ir nesimaišo sakraliųjų patirčių
rutuliukai su kūniška kasdienybe – vis slenka ir
slenka paviršiumi apokaliptinės nuojautos, o po
vandeniu mirksta visų mūsų kūnai. Ir tie kūnai
tušti – byloja Nerijus Cibulskas. Tokie tušti, kad
nebežinia, kas juos valdo, kokių srovių esame te
liūškuojami būties vandenynuose, per kuriuos pra
sprūsta prasmė, ataidėdama lengvais virpesiais.
Šiuos virpėjimus gaudo Vainius Bakas, kuris,
jautriai aidėdamas ir varijuodamas skambesiu, ima
čiuopti praslenkančią prasmę. Kūryboje kviečia ieš
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Vainius Bakas

koti savęs, net pripažinus, jog tai chroniška, skubiai gydy
tina priklausomybė. Tad ar tikrai verta kalbėti, jei tik „iš
spjausi likusius balsius?“ – dainuoja Gytis Ambrazevičius.
Ir iš tiesų, viskas taip komplikuota, slenkančios
plokštės jau toli viena nuo kitos, tad su mūsų būtimi
ima prasilenkti laikas ir kitos duotys. Apie tai byloja Ieva
Gudmonaitė, trupindama poezijos gabalus ir iš jų dėlio
dama faktūriškas mozaikas. Ir jaučiu, kaip šyla svetainėje
paslėptas (fiksuojančius prietaisus visada geriau slėpti!)
seismografas. Vėsinti aparatą imasi Vidmantas Gudas,
tačiau staigūs ledinio vandens pliūptelėjimai jau vargiai
bepadeda. Slinkčių matuoklis eina iš rikiuotės, ponai.
Verčiau pasiieškoti tarpdurio ar tvirtesnio stalo – nujau
čiu žemę drebėsiant.
Poetiniaiseismologiniai virpėjimai kulminaciją pa
siekia barokiškuose Ramunės Brunzaitės eilėraščiuose,
kur tikrovės ir sąmonės neatitikimas išauga iki tokios
prarajos, kurios žiojėjime siaučia istorijos pūgos ir viesu
lai. Iš to drebančio ir ūžiančio sūkurio ima veržtis fantas
magoriniai vaizdai, plūsdami į Ernesto Noreikos lapus ir
virstantys netikėčiausiomis poetinėmis būtybėmis. Slink
tys perauga į dardesius ir virsmus. Seismografas inkšteli ir
nutyla. Ar suvisam?
Nesuvisam, sako vienas renginio iniciatorių poetas
Aivaras Veiknys, savo eilėmis sukabinęs ir įbūtinęs slen
kančias plokštes. Dar aimanuos slinkčių matuoklis, nes
nutilti kaži kaip netinka. „Ateina stipri karta“, – rengi
niui baigiantis sako Antanas Šimkus. Ateina slenkanti ir
paskui save nešanti sraunias upes karta. Ar atlaikysime
virpesius?

Indrė Valantinaitė

Nerijus Cibulskas

Ernestas Noreika
Benedikto Januševičiaus nuotraukos
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Leidyklos Edukologija ir Valstybinio
jaunimo teatro bendras projektas

Lapkričio 29 d. Valstybiniame jaunimo teatre,
režisierės Dalios Tamulevičiūtės vardo fojė, įvyko Ievos Astromskaitės poezijos knygos „Dulkėm ir žiedlapiais“ pristatymas, kuriuo buvo pradėta nauja
Lietuvos edukologijos universiteto leidyklos „Edukologija“ knygų serija „Jaunųjų rašytojų poezija“. Drauge prasidėjo Valstybinio jaunimo teatro ir leidyklos
bendradarbiavimas leidžiant ir pristatant plačiajai
visuomenei jaunųjų kūrėjų poezijos ir prozos knygas
teatro patalpose.
Jaunųjų rašytojų poezijos serija pradedama 2011
metų Pirmosios moksleivio knygos konkurso nu
galėtojos Ievos Astromskaitės eilėraščių knyga Dulkėmis ir žiedlapiais. Knygoje sukaupti jaunatviški,
lengvi, jau įvertinti, tačiau vis dar jaunosios kūrė
jos kelio pradžią žymintys eilėraščiai. Per pristaty
mą eilėraščius skaitė knygos autorė ir režisierės bei
aktorės Janinos Matekonytės mokiniai. Akustine
gitara grojo Tadas Jundulas, dainavo Simona Sa
vickaitė.
„Mūsų leidykla pradeda leisti dvi serijas jau
nųjų kūrėjų knygų – Jaunųjų rašytojų poezija ir
Jaunųjų rašytojų proza. Šiomis serijomis mes sie
kiame pristatyti jaunus, dar neatrastus autorius
arba tuos, kurie savo terpėje, rate yra puikiai ži
nomi ir pripažinti, tačiau neturi galimybės išleisti
knygos. Mes ėmėmės savotiškos misijos „ištraukti į
dienos šviesą“ jaunuosius kūrėjus, padrąsinti juos,
suteikti jiems galimybę rašyti ir realizuoti save. At
rinkti jaunuosius kūrėjus, vertus knygos, leidyklai
padeda rašytojai, poetai, literatūrinių sambūrių
iniciatoriai, VU ir LEU dėstytojai ir kiti. Serijas
vienijantys aspektai – knygelių formatas, stilius
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Ieva Astromskaitė. Dulkėm ir žiedlapiais. –
Edukologija, Vilnius, 2011

Ieva Astromskaitė
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Dalios Raicevičiūtės nuotraukos

bei serijos ženklas – pumpuras, simbolizuojantis
besiskleidžiančius literatūrinius „žiedus“, kurių
kiekvienas – savitas, spalvingas“, – sako leidyklos
Edukologija direktorius Jonas Balčiūnas.
„Ievos Astromskatės knygos pristatymas žymi
ne tik naujų knygų serijos, bet ir leidyklos Edukologija bei Jaunimo teatro bendradarbiavimo pradžią,
kuri, tikimės, turės gražų tęsinį. Stengsimės, kad
visi pristatymai būtų originalūs, skirtingi, atspin
dintys knygų autorių stilių, eilėraščių ar prozos
kūrinių turinį, formą. Eilėraščius „miksuosime“
su muzika, klausysimės džiazo, gal net repo, gal
bandysime pagal eiles piešti ar vaidinti, įtrauksime
į veiksmą žiūrovus, klausytojus. Stengsimės, kad
būtų įdomu ir įsimintina“, – teigia leidyklos Edukologija vadybininkė Kristina Noreikienė.

„Norėtume, kad Jaunimo teatras būtų ne tik
spektaklių rodymo, bet ir bendravimo su jaunais
žmonėmis vieta. Idėja vienoje iš mūsų fojė, o gal
būt ateityje ir kitose teatro erdvėse, rengti prade
dančių rašytojų knygų pristatymus, mane pradžiu
gino. Jaunimo teatro Teatromanų klubas, skirtas
supažindinti moksleivius su teatro vidinėmis sub
tilybėmis, kitais metais turėtų vėl aktyviai veik
ti. Kartu su juo, o tikėkimės ir su Edukologijos lei
dykla, galbūt atsiras įvairesnės veiklos, pavyzdžiui,
literatūros vakarų, kuriuose dalyvautų skaitantis,
rašantis ir muzikuojantis jaunimas. Ievos knygelė –
tai pirmas žingsnis į artimesnį ir naują ryšį su mūsų
žiūrovais“, – sako Valstybinio jaunimo teatro Lite
ratūrinės dalies vedėja Gintė Pranckūnaitė.
Kristina Noreikienė
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Literatūrinių Vilniaus Slinkčių
konkursas gimnazistams
Nenumaldomai artėjant antrosioms
Literatūrinėms Vilniaus Slinktims,
festivalio sumanytojai skelbia literatūrinį konkursą Lietuvos
gimnazistams (10–12 klasėms), konkurso tema – Pasaulis
baigiasi? Reikia rašyti eilėraščius.
Kas toji pasaulio pabaiga? Kokia ji? Kada įvyks?
Gal jau įvyko, tik niekas to dar nepastebėjo? O gal pasaulio
pabaiga tėra vienos dienos ar vieno žmogaus pabaiga,
kuri mus supančiai aplinkai dažnai nė motais? Ir kodėl
baigiantis pasauliui reikia rašyti eilėraščius? Ar apskritai
kūryba gali pakeisti tai, apie ką garsiai kalbėjo senovės
šventieji ir išminčiai?
Rašykite, kurkite, fantazuokite.
Galbūt tai taps kažko šviesesnio pradžia mums visiems.
Prozą ir poeziją siųskite iki 2012 metų vasario 1 dienos
elektroniniu paštu slinktys@gmail.com, siųsdami kūrinius
nepamirškite nurodyti savo vardo, pavardės, gimimo metų,
gimnazijos ar mokyklos, kurioje mokotės.
Darbų apimtis ir poezijai, ir prozai – iki 4 lapų (šriftas standartinis).

Atsiųstus jūsų kūrinius iki 2012 metų kovo 1 dienos vertins
kompetentinga komisija, laureatai kartu su kitais autoriais
bus pakviesti dalyvauti almanacho
Literatūrinės Vilniaus Slinktys pristatyme,
įvyksiančiame 2012 metų balandžio 13 dieną
Mokytojų namuose (Vilniaus g. 39, Vilnius).
Daugiau informacijos apie artėjantį festivalį ir konkursą
ieškokite internetiniame tinklalapyje www.kultūra.lt.
Festivalio organizatoriai
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