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Andrius Miežis gimė 1970 metais Vilniuje. Baigė 
architektūros studijas. 1993 metais persikėlė gyventi į 
Kretingą. 1988 metais buvo grupės „Antis“ lyderio A. 
Kaušpėdo dubleris. Dailininko kelyje – daugiau nei 40 
personalinių, respublikinių bei tarptautinių parodų ir 
17 tapybos plenerų. Parodose dalyvavo ne tik Lietuvoje, 
bet ir  Rusijoje, Danijoje, Italijoje, Latvijoje, Vokie-
tijoje, Suomijoje, JAV, Airijoje. 2001 ir 2011 metais 
laimėjo stipendijas rezidentūros studijoms Vokietijoje. 
Be tapybos, dailininkas užsiima ir kompiuterine kūry-
ba – eksperimentuoja su skaitmenine grafika bei mu-
zika, taip pat komponuoja skaitmeninius fotomiksus. 
2008 m. buvo išleistas pirmasis A. Miežio skaitmeninės 
muzikos CD. 2011m. gruodžio 13 d. – 2012 m. sausio 
14 d. „Arkos“ galerijos lankytojai turėjo galimybę mė-
gautis A. Miežio paveikslų ir autorinės muzikos sinteze. 

Arkos galerijoje, parodoje Remix 2011 ekspo-
nuoti paveikslai (…And ciklops need somebody to 
love, 2011 bei In the name of..., 2011), šių metų 
gegužės 2 d. kartu su ciklu Smulkus mitologinis chu-
liganizmas (ciklas pirmąkart eksponuotas A galeri-
joje, Panevėžyje,  2009 m.) ir pačiais šviežiausiais, 
dar niekur neeksponuotais, darbais atkeliavo į Šv. 
Jono gatvės galeriją. Iki gegužės 12 d. ant sterilių 
baltų sienų puikavosi spalvomis kunkuliuojan-
tys 2008–2012 metais sukurti paveikslai. Plakate 
pavaizduota plačiaburnė būtybė masino praeivius 
užsukti į vidų ir, pasekus neatpažintojo objekto pa-
vyzdžiu,  sušukti: „O gyvenimas!“

Per parodos O gyvenimas atidarymą skambėjo 
A. Miežio kolegos P. Arlausko gitara, pagiriamieji 
galerijos direktorės Reginos Šimulynienės, parodos 
kuratoriaus Gunnaro Hinzo žodžiai bei trumpas 
paties autoriaus parodos pristatymas. A. Miežis, 

Austėja Mikuckytė

„Geras menas ne tas, kuris teikia 
atsakymus, bet tas, kuris užduoda 
gerus klausimus“

draugo P. Arlausko įvardintas kaip atitrūkęs nuo 
sistemos menininkas, prisipažino, kad komentuoti 
konkrečius savo darbus jam būtų ne tik sudėtinga, 
bet ir netikslinga. Nutapytos drobės, pasak auto-
riaus, nėra anekdotas, turintis nuoseklų siužetą, to-
dėl dailininkas atsisakė sufleruoti jų reikšmes. Vis 
dėlto A. Miežis nurodė orientyrą: „Kodas, kuriuo 
galime iššifruoti kompozicijų potekstę, slypi pava-
dinime.“ Taigi aš pamėginau pasinaudoti A. Mie-
žio patarimu – perprasti jo teptuko kalbą ir aptarti 
keletą jo paveikslų.

Andrius Miežis. O gyvenimas, 2012, drobė, akrilas,130x90 cm
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Pakalbinusi A. Miežį, sužinojau, kad jo moto 
tapyboje – linksmai apie tai, kas rimta. Tokį požiūrį 
į meną nulėmė vaikystės prisiminimai: „Nuo mažų 
dienų tėvas mane vedžiodavosi po parodas. Būdavo 
labai liūdna ir nuobodu. Todėl nusprendžiau dary-
ti tai, kas patiktų jaunimui ir man pačiam. Taigi 

kuriu tai, ko man pačiam trūksta vizualioje erdvė-
je“, – pasakoja autorius. Kokį turinį slepia nuotai-
kingi personažai, galime suvokti tik įsisąmoninę, 
kad mitologija egzistuoja visą laiką – tai nėra vien 
senasis folkloras, bet, pasak autoriaus, tai gali būti 
ir supermenas, ir net D. Grybauskaitė. Autoriaus 
kuriamas animuotas siurrealizmas aptarinėja šiuo-
laikines aktualijas, tačiau vengia didaktikos: „Mano 
darbai nieko nepropaguoja ir nieko nesmerkia, ka-
dangi pasaulį matau ne vien tik juodą arba baltą, 
tad ir nesinori kategoriškai apibendrinti. Manau, 
kad neturiu teisės ir noro brukti savo pasaulėžiū-
rą. Kūryboje, kaip ir gyvenime, nemėgstu pilku-
mo, zyzimo, moralizavimo ir „visažinystės“. Geras 
menas ne tas, kuris teikia atsakymus, bet tas, kuris 
užduoda gerus klausimus.“ Groteskiška autoriaus 
stilistika iš tiesų iškelia klausimą: kur baigiasi pra-
eitis ir prasideda dabartis. Kur riba tarp realybės ir 
utopijos, kvailumo ir genialumo, teisybės ir melo? 
Nugludinti herojų siluetai įsirėžia atmintyje kartu 
su priminimu atsikratyti stereotipų, pasitikrinti, ar 
tikrai mano nuomonė gimė mano mintyse, o ne 
padiktuota plačiosios visuomenės.

Kai kuriuose darbuose autorius taiko atvirkštinę 
psichologiją – su banalumu kovoja pasitelkdamas 
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popsą. Jau straipsnio pradžioje minėti paveikslai …
And ciklops need somebody to love bei In the name 
of... yra pritaikyti komercijos užvaldytam žiūrovui. 
Rožinis patrauklios merginos šešėlis pirmame pa-
veiksle primena plakatą, todėl prie reklamų įpratęs 
standartinis žmogus akimis ima ieškoti skambaus 
šūkio. Aptikę pavadinimą (Ir ciklopai nori mylėti), 
prisimename ciklopais arba kiklopais graikų mito-
logijoje vadintą milžinų rasę. Nejučia kyla abejonė: 
ar nuo to, kad šiandieniniame pasaulyje klestinti 
mados industrija suteikia galimybę užmaskuoti 
savo išorinius trūkumus, vidus tampa gražesnis, 
jausmai tauresni, meilė patvaresnė. Šią temą gvil-
dena ir antrasis kūrinys pavadinimu Vardan, kurį 
knieti pratęsti žegnojantis. Lygiai kaip ir šis religi-
nis gestas, dažnai tampantis tik įpročiu, paveikia 
paveikslo estetika. Tik atidžiau įsižiūrėjus į detales, 
aptinkame žvaigždutėmis maskuojamus ragelius. 
Paveikslas staiga įgyja visai kitą prasmę ir nusidažo 
pragaro spalvomis – raudoni apskritimai ima asoci-
juotis su pasakose iliustruotais burbulais, kylančiais 
iš dervą verdančių katilų. Galvoje ataidi senolių iš-
mintis: „Ne viskas auksas, kas auksu žiba.“

Laikui nepavaldžios meilės bei praeities–dabar-
ties sąsajų linija pratęsiama ir kituose paveiksluose. 

Kūrinyje Meilė amžina, o visa kita – tik atomų kom-
binacijos autorius patvarios ir nuoširdžios meilės 
pavyzdžiu pasirenka vaiko meilę ir simboliškai per-
teikia ją besiglėbesčiuojančių pliušinių meškučių 
įvaizdžiu. Šio tyro jausmo ilgaamžiškumas kontras-
tuoja su fizinio kūno laikinumu. Gyvybę simboli-
zuoja stilizuotuose augaluose išryškintos sėklos, o 
mirtį – šviesa abstraktaus tunelio gale bei skeletas, 
paguldytas pakeliui į šviesulį. Kita vertus, amžiny-
bę, remdamasi paveikslo struktūra, pavadinčiau są-
lygine – visi atskaitos taškai išdėstyti logine tvarka: 
gimimas–meilė–mirtis–pomirtinis gyvenimas.

Meilės tęstinumo anapiliniame pasaulyje užuo-
minų nėra. Būti romantiku ar pesimistu, – tikėti 
tuo ar ne, – paliekama paties žiūrovo valiai. Ben-
drąja prasme laikas aptariamas kūrinyje Anima 
mundi. Žemės siela (lot. anima mundi) – tai te-
orija, teigianti, kad visų gyvų individų ryšys Že-
mėje yra toks pat glaudus kaip ir tarp kiekvieno 
žmogaus kūno ir sielos. Nuogi vyras ir moteris, sto-
vintys vienas priešais kitą, – Adomo ir Ievos pro-
totipai, priešistorinio laikotarpio atstovai. Priekyje 
įkomponuotas dinozauras – to paties laikotarpio, 
tik jau Biblijos nepripažįstamas narys. Tai parodo, 
kad bendrystės teorija palaiko religinę toleranciją, 
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sakinys–kūrinio pavadinimas) skirtumą. O pir-
mykštės Žemės atgarsiai perkelti į paveikslą Būty-
bė, slypinti tavyje, kažkur giliai, sielos rūsyje. Fone, 
gėlyčių figūrose, įžiūrimos egzotinių gyvūnų apli-
kacijos priskiria žmogui laukinę prigimtį. Kūrinio 
kampe įprojektuotas jaunuolis apdribusiais drabu-
žiais – gatvės kultūros aistruolis. Komiksuose nau-
dojamas pokalbių debesėlis čia panašesnis į grafiti. 
Visa tai civilizaciją nušviečia ne iš pačios geriausios 
pusės ir išryškina bedugnę, atsivėrusią tarp žmo-
gaus ir gamtos. Mistiškas gyvis tarytum švyturys 
rodo kelią į savęs pažinimo šalį, tačiau modernusis 
žmogus nepajėgus suprasti šios ženklų kalbos. Žar-
gonu pirmapradei būtybei užduodamas klausimas: 
„What is woodoo, dude?“, taip ir lieka neatsakytas. 
Vudu – afroamerikietiška religija, Haityje paplitu-
si kartu su vergais iš Vakarų Afrikos. Primityvusis 
padaras, kaip sufleruoja pavadinimas, tėra vaikino 
vaizduotės vaisius ir laisvos sielos imitacija. Šio dar-
bo objektas – tai rutinos supančioto asmens pagal-
bos šauksmas.

Andrius Miežis parodas vadina egzaminais, mat 
menininkas be klausytojo, skaitytojo, šiuo atveju – 
žiūrovo negali egzistuoti. Menininkas negali dirbti „į 
stalčių“. O kaip būtent šiam dailininkui sekėsi laikyti 
dar vieną kūrybingumo egzaminą, spręskite patys...
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žodžio laisvę. Šalia dinozauro nutapytas kosmo-
nautas – naujausių laikų žmogaus sinonimas. Skir-
tingi skirtingų erų gyventojai šmaikščiai suburia-
mi draugėn – dinozaurui, kaip mokslinės teorijos 
atstovui, nosis pabalnojama istorikų skiriamuoju 
ženklu – akiniais, o iš rojaus išvarytieji šventvagiš-
kai įrėminami laiko mašinos spinduliuotėje.

Astronominiai motyvai atsikartoja ir paveiks-
le Nuskaidrink vienatvę, kosminis berniuk. Rožinė 
mergina kūrinyje įkūnija naivumą. Vietoj galvos 
„išdygusi“ rožė, sukurta pagal buitinėje kalboje 
vartojamą posakį „panelė rožė“, taip pat atsižvel-
giant į žodžių žaismą rožė–rožinė ir remiantis meta-
fora rožiniai akiniai. Greitkelis atspindi gyvenimo 
kelią, o juo žingsniuojanti mergina – šiuolaikinį, 
užaugti skubantį jaunimą. Horizonte nusidrieku-
si vaivorykštė – tai viltis susirasti svajonių princą. 
Deja, idealo paieškos tokios pat bergždžios kaip ir 
noras išmokti skraidyti ir pakilti į kosmosą, o tin-
kamam kandidatui keliami kosmiški reikalavimai. 
Šalia stovintis besišlapinantis berniukas – žymiau-
sios Briuselio sisiojančio berniuko bronzinės skulp-
tūros aliuzija. Vaikiškais piešinukais išmarginta 
berniuko nugara leidžia mums matyti tikrąją situ-
aciją ir įvertinti akivaizdų realybės ir per merginos 
prizmę matomo vaizdo (merginos mintis–ištartas 
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Žodis  k u l t ū r a  yra lotyniškos kilmės. Pir-
miausia jis buvo taikomas žemės dirbimui apibū-
dinti, vėliau jo reikšmė plėtėsi – pradėta kalbėti ne 
tik apie gamtos perdirbimą bei tobulinimą, bet ir 
apie žmogaus prigimties lavinimą. Dabar šį žodį 
vartojame daugybe įvairiausių prasmių. Kokia gi yra 
bendriausioji – ta, kuri apima visas kitas ir yra jų 
pagrindas? Tai aiškėja, kai kultūrą gretiname su jos 
priešybe – natūra. Gamta ir prigimtis išskleidžia pati 
iš savęs be galo įvairias savo galimybes, sudarydama 
mūsų regimą pasaulį – negyvosios gamtos, augalų 
ir gyvūnų karalystes. Šiame trilypiame pasaulyje (ir 
juo remdamasis) žmogus – ypatinga būtybė – kuria 
savąjį pasaulį, kuriame jis gyvena ir kuris yra ne kas 
kita, kaip kultūros pasaulis. Kas gi yra kultūra?

Galime tai aiškintis, žiūrėdami, kokia yra ta 
ypatinga žmogiškoji būtis. Platonas apibūdina 
žmogaus būtį pasaulyje kaip visų pirma mylinčią. 
Tačiau mylėti galime tik tą arba geisti vien to, ko 
neturime arba ką norime ir ateityje turėti, tai yra 
išsaugoti. „Geidžiame to, ko stokojame, ir negei-
džiame, jei nestokojame.“ Ko gi žmonėms trūksta 
ir ko jie geidžia? Įvairiausių dalykų: vieni nori būti 
turtingi, kiti – gražūs, treti – stiprūs, sveiki ir taip 
toliau. Tačiau visus šiuos dalykus galima apibū-
dinti vienu žodžiu – gėris. Kitaip sakant, žmonės 
kuo įvairiausiai supranta, kas yra gera, bet visi tie 
įvairūs ir skirtingi dalykai gali būti pavadinti vienu 
vardu – gėris. Todėl meilė pačia bendriausia pra-
sme yra „siekimas amžinai turėti tai, kas gera“.

Amžinai! Bet juk žmogus yra esmiškai laikina 
būtybė: visa, su kuo susiduriame pasaulyje, yra  
l a i k i š k a,  tai yra nuolatos kinta, ir  l a i k i n a,  
tai yra turi pabaigą. Aišku, Platonas tai žino. Vis 
dėlto jis kalba apie amžinybę ne tik apskritai, bet 

Arūnas Sverdiolas

Apie kultūrą

ir ypatinga prasme, kuri mums dabar rūpi – kaip 
apie amžinybę, prieinamą baigtinėms būtybėms, 
arba mirtingiesiems.

Mirtingos yra visos gyvos būtybės, ne tik žmo-
nės. Visų jų ypatinga būtis (gyvenimas) vyksta 
nebūties (mirties) akiratyje arba perspektyvoje, ir 
visos jos geidžia tęstis, išsaugoti savo būtį. Akmuo 
neturi stengtis, kad būtų, jo būtis yra savaiminė, 
tuo tarpu augalo būtis yra stokojanti: tam, kad 
palaikytų savo būtį, jis dinamiškai santykiauja su 
aplinka – jam reikia maisto medžiagų, saulės ener-
gijos. Dar aktyviau kovoja už būvį gyvūnas, ieš-
kodamas maisto ir gindamasis nuo priešų, – šitai 
reikalauja kone nuolatinių jo pastangų. Šia prasme 
gyvybės arba fizinės būties išsaugojimas gyvai bū-
tybei yra didžiausias gėris.

Tačiau augalui ar gyvūnui nepakanka išsaugoti  
s a v o  būtį. Jis siekia išsaugoti savo, kaip sako Pla-
tonas, „idėją“, tai yra rūšį. Giminės tęsimas yra ne 
kas kita, kaip būdas „dalyvauti amžinojoje idėjoje“, 
kitaip sakant – išlaikyti nuolat bėgančio laiko srau-
te savo rūšį. Liūto ar stirnos „idėja“ realizuojasi, tai 
yra jų rūšys egzistuoja tiek, kiek konkretūs liūtai ar 
stirnos dauginasi, palieka palikuonių. Taigi gyvū-
nams rūpi ne tik jų individuali, bet ir rūšies būtis. 
„Visi jie apimti meilės karščio, kai poruojasi, paskui 
maitindami vaikus, už kuriuos net patys silpniausi 
yra pasiruošę kautis su stipriaisiais ir žūti, ir badą 
kęsti, kad tik juos išmaitintų, ir visa kita pakelti.“ 
Šitaip, sako Platonas, „mirtingoji prigimtis siekia 
<...> tapti, kiek įmanoma, amžina ir nemirtinga“, 
o tai yra esminis, svarbiausias jos stygius ir geismas.

Tą pat galima pasakyti ir apie žmones – jie taip 
pat turi maitintis, apsiginti nuo priešų ir apsisaugo-
ti nuo pavojų. Jiems taip pat rūpi jų palikuonys, ir 
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Vincent van Gogh. Batų pora, 1886

tas rūpestis padeda išsilaikyti žmonių giminei. Bet 
žmogui ne vien tai rūpi. Žmogus yra ne tiktai bio-
loginė būtybė, ir jo būtis ne tiktai biologinė būtis. 
Aišku, ji ir išsaugoma ne vien biologiškai. Žmogus 
siekia apginti nuo visa ryjančio laiko stichijos ne 
tik save ar savo biologinę rūšį. Be kitų dalykų, jį 
skatina veikti, kaip sako Platonas, „beprasmiškas 
siekimas išgarsėti“, jis trokšta „palikti nemirtingų 
savo žygdarbių atminimą“. Dėl šito žmonės būna 
pasiruošę padaryti tą pat, ką gyvūnai – dėl savo 
palikuonių, kartais ir gyvybę paaukoti. Tai reiškia, 
kad žmonėms šitai yra labai svarbus „gėris“ arba jų 
veiklos motyvas, kurio gyvūnų pasaulyje neranda-
me. Kitaip sakant, šis gėris yra specifiškai žmogiš-
kas. „Visi, – kategoriškai sako Platonas, – daro ką 
gali, norėdami įamžinti savo dorybes ir išgarsinti 
savo vardą <...>, jie trokšta nemirtingumo.“

Tačiau paskiro žmogaus šlovė, troškimas išgarsė-
ti yra svarbūs ne patys savaime, lygiai kaip ir ne pas-
kiro gyvūno gyvybės išlaikymas yra svarbiausias gy-
vūnų pasaulyje. Graikai šlovindavo įstatymų leidėjų 
vardus už tai, kad, surašydami įstatymus, šie įkūrė 
visuomenę, tai yra dalyką, kuris svarbus ne tik jiems 
patiems, bet ir visiems tos visuomenės nariams, vi-
suomenę, kuri yra ir po to, kai tų žmonių nebėra. 
Įstatymai, konstitucija steigia visuomenę, daro ją to-
kią, kokia ji yra, suteikia jai pavidalą ir veidą.

Tai galima pasakyti ir apie žmonių bendriją 
apskritai. Pagal analogiją su gyvūnų pasauliu Pla-
tonas kalba apie dvasinį gimdymą. Šitaip gimdomi 
„protas ir kiekviena kita dorybė“. Dvasiniai tėvai – 
tai poetai, menininkai, mąstytojai, įstatymų leidė-
jai. Įvairios kūrybos rūšys palaiko bendrą žmonių 
pasaulį ir suteikia jam bruožus. Taip Homero po-
emos ar Platono filosofija suteikė bruožus senovės 
Graikijos kultūrai, o Biblija – senosios Palestinos 
kultūrai. Ir ne tik joms – šie kūriniai tapo visos 
europinės kultūros pamatais ir savastimi.

Taigi žmogiškoji būtis yra stokojanti ir gei-
džianti. Šią stoką žmogus turi papildyti tęsdamas 
fizinę ir dvasinę žmogaus būties sritis. Pats žmogus 
yra nepakankama, papildymo ir tęsimo reikalau-
janti būtybė. Jo fizinei būčiai tęsti reikalinga mi-
tyba ir gimdymas. Tačiau kūryba arba kultūra taip 
pat nėra koks gatavos žmogaus būties papuošalas ar 
jos praturtinimas, ji – esminė žmogiškosios būties 
sudedamoji dalis.

Žmogaus būties fizinės ir dvasinės sričių palai-
kymas apytikriai atitinka tai, kas paprastai vadina-
ma materialine ir dvasine kultūra. Žinoma, atskirti 
materialinę ir dvasinę kultūrą galima tik santyki-
nai, kaip ir žmogaus fizinę ir dvasinę būtį. Toliau 
tai aiškiai pamatysime.

Gyvūno pastangos yra tiesiogiai nukreiptos į 
gamtos produktą – jis pasisavina tai, ko reikia jo 
gyvybinei veiklai. Gyvūnas savo poreikius tenkina 
gamtos pasaulyje, jis randa tenai visko, ko jam rei-
kia. Žmogaus būtis skleidžiasi ne tik gamtoje – jis 
turi kurti ir plėtoti savo egzistavimo sąlygas. Šias 
paties žmogaus sukuriamas jo egzistavimo sąlygas 
vadiname materialine kultūra. Žmogus pertvarko 
gamtą. Gamta yra tiktai medžiaga, kurią jis turi 
perdirbti, kad tiktų vartoti. Gyvūnai gamtos pro-
duktus vartoja ir suvartoja, žmogus, santykiauda-
mas su gamta, sukuria pastovius daiktus – miestus, 
kelius ir kita. Perdirbimas pakeičia gamtos pasaulį 
į žmogiškųjų daiktų pasaulį. Gamta perdirbama 
tikslingai ir sąmoningai – pagal žmogaus sumany-
mus. Miestai, technika, transportas ir kita yra sa-
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votiškas žmogaus kūno tęsinys – išorinis žmogaus 
kūnas. Kūniškos žmogaus būties palaikymas (vadi-
namasis materialiųjų poreikių tenkinimas) perauga 
į ypatingos žmogaus gyvenimo aplinkos, kartais 
vadinamos net antrąja gamta, kūrimą ir plėtimą.

Taigi tam, kad palaikytų savo būtį, žmogus ga-
mina ypatingus žmogiškuosius daiktus. Tie daik-
tai yra labai savotiški. Visų pirma – jų būtis nėra 
savarankiška, jie yra trapūs, reikalauja nuolatinio 
rūpesčio ir priežiūros. Tiesa, romėnų pastatytuo-
se teatruose ir dabar vyksta spektakliai, o jų keliai 
tebetinka važinėti. Tačiau sudėtingesni žmogiškie-
ji daiktai reikalauja nuolatinės priežiūros – kad 
ir vėjo malūnas. Žmonių paliktą miestą praryja 
džiunglės, jis nustoja buvęs žmogiškuoju daiktu 
arba materialinės kultūros dalyku ir tampa gamtos 
daiktu. Lygiai toks pat „bedvasis“ yra kompiuteris 
be programinės įrangos. Tai rodo, kad daiktišku-
mas nėra žmogiškojo daikto esmė.

Žmogiškuosius daiktus galėtume vadin-
ti  d i r b i n i a i s. Kuo jie skiriasi nuo gamtos 
daiktų? Jau minėjome jų trapumą. Bet šito nepa-
kanka jiems apibūdinti; juk akmeninė kolona gali 
būti tokia pat tvirta kaip akmuo, iš kurio ji iškalta. 
Galbūt ypatinga forma, kurią žmogus suteikia savo 
dirbiniams? Daiktus ir dirbinius yra gražiai palygi-
nęs didžiausias mūsų amžiaus mąstytojas Martinas 
Heideggeris: „Savyje glūdintis savarankiškas gra-
nito luitas yra medžiaga, turinti tam tikrą, nors ir 
nerangią, formą. Forma čia reiškia, kad medžiagos 
dalys yra paskirstytos ir sutvarkytos erdvėje, užima 
tam tikrą vietą, dėl to matome ypatingus daikto, 
šiuo atveju luito, kontūrus. Tačiau formą turinti 
medžiaga yra taip pat ir ąsotis, ir kirvis, ir batai, tai 
yra dirbiniai. Čia jau forma, kaip kontūras, nėra 
vien savaiminis medžiagos paskirstymo padarinys. 
Priešingai, forma lemia medžiagos sutvarkymą. Ir 
ne tik tai – ji nužymi net medžiagos rūšį ir atranką: 
nepralaidi – ąsočiui, pakankamai kieta – kirviui, 
tvirta ir kartu elastinga – batams. Be to, formos ir 
medžiagos susipynimas čia iš anksto priklauso nuo 
to, kam tam ąsotis, kirvis arba batai yra skirti.“ Dir-
binio formos bruožai – medžiagos sutvarkymas, jos 

rūšies atranka, paskirtis – visa tai žmogiški elemen-
tai, ir jie įsikūnija žmogiškojo daikto medžiagoje.

Dirbinys yra skirtas konkretiems praktiniams 
poreikiams tenkinti. Naudą, kurią gali teikti dir-
binys, mes tiesiog suprantame. Kitaip sakant, su-
prantame žmogiškųjų daiktų (sakysim, kolonos) 
prasmę, priešingai negu gamtos daiktų (sakysim, 
akmens), – apie jų prasmę apskritai negalima kal-
bėti. Tiesa, galime pasinaudoti ir gamtos daiktais – 
neturėdami plaktuko, įkalame vinį akmeniu. Betgi 
tai reiškia, kad akmuo mums tik pavadavo plak-
tuką, kad pasidarėme iš jo improvizuotą dirbinį. 
Akmens forma yra ne žmogaus suteikta ir nėra su-
prantama taip, kaip suprantama žmogaus dirbinio, 
sakykime, ąsočio, forma.

Taigi gaminių žmogaus poreikiams tenkinti sri-
tis atveria žmogiškumą. Jį galime įžvelgti, įdėmiai 
įsižiūrėdami į dirbinį. Štai kaip M. Heideggeris aiš-
kina Vincento Van Gogho paveikslą, vaizduojantį 
tam tikrą dirbinį – senų valstietiškų batų porą: „Iš 
apavėtų batų tyliai prabyla į mus pavargusių kojų 
žingsniai. Sunkiasvorių batų pabrėžtas grubumas 
mums sako, kaip pamažu buvo klampojama nu-
sidriekusiomis į tolį lygiomis vagomis per laukus, 
gairinamus žvarbaus vėjo. Ant aulų nusėdusi sodri 
žemės drėgmė. Iš padų į mus žvelgia vienatvė, lydė-
jusi tame kelyje per vakaro sutemas. Batuose virpa 
nebylus žemės šauksmas, tylus jos nokstančio vai-
siaus pažadas ir nepaaiškinamas [valstiečio] savęs 
atsižadėjimas nykiuose rudens dirvonuose. Šiuo 
reikmeniu kalba kantrus rūpinimasis kasdiene duo-
na, bežadis amžinų būtinumų džiaugsmas, virpulys 
prieš artėjančio gimimo paslaptį ir šiurpas prieš 
mirties grėsmę.“ Dirbinys, skirtas praktiniam porei-
kiui tenkinti, pavaizduotas dailininko ir šitaip išim-
tas iš kasdienybės, kurioje jis nepastebimai slepiasi, 
atveria mums ištisą valstietiškos būties pasaulį.

Viena dirbinių rūšis yra ypač svarbi žmogaus 
ir gamtos santykiams – tai  į r a n k i a i.  Jie pa-
deda žmogui užvaldyti gamtą. Įrankiai tampa vis 
sudėtingesni, jų sritis vis plečiasi, virsdama tuo, ką 
vadiname technika. Pasak Karlo Jasperso, „techni-
ka – tai žinančio žmogaus veiksmų, nukreiptų val-
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dyti gamtą, visuma. Šių veiksmų tikslas – suteikti 
žmogaus gyvenimui tokį pavidalą, kuris leistų jam 
nusimesti stygiaus naštą ir pasiekti jam reikalingą 
aplinkos formą“. Ratas, kastuvas, arklas, valtis, 
burė, ugnis aptinkami nuo priešistorinių laikų. 
Ištisus amžius technika buvo nesavarankiškas da-
lykas. Žmogus naudojo ugnies, vėjo, vandens, gy-
vulių ir savo paties raumenų jėgą. Visa tai gamtos 
dalykai. Tačiau XVIII amžiaus pabaigoje prasidėjo 
sparti technikos raida. Šiuolaikinės technikos pa-
dedamas, žmogus priverčia gamtą jam tarnauti. 
Moderni elektros jėgainė – ne senasis malūnas, ku-
ris naudojo upės srovę girnoms sukti ir buvo nuo 
jos priklausomas, nors jėgainėje išplėtotas tas pats 
principas, kuriuo paremtas ir vandens malūno vei-
kimas. „Veikiau upė yra įmontuota į jėgainę. Tai, 
kas dabar yra upė – spaudimo tiekėja, priklauso 
nuo jėgainės esmės“, – sako Heideggeris. Užval-
dydamas gamtą, žmogus ją pačią pradeda suvok-
ti techniškai, kaip žaliavų šaltinį gamybai, kaip 
perdirbimo ir naudojimo veiksnį. Net snieguotos 
kalnų viršūnės, nors tiesiogiai nėra perdirbamos, 
pavirsta poilsio industrijos veiksniu.

Tačiau ar pasitelkęs techniką žmogus iš tiesų 
priverčia gamtą tarnauti s a u?  Techniką audrin-
gai plėtojant, jos santykis su žmogumi pasikeičia – 
mašina paverčia žmogų savo priemone, priverčia jį 
dirbti sau. Tai pavojus, kuris šiandien gresia žmo-
gaus ir žmonijos būčiai. Technika, kuri buvo iš es-
mės nesavarankiškas dalykas, darosi visa apimanti 
ir išplečia priemonių sritį taip, kad siektasis tiks-
las pasidaro neryškus ir net virsta savo priešybe – 
priemone savaiminei technikos plėtrai. Siekiama 
patenkinti žmonių poreikius, o baigiasi tuo, kad 
pats vartojimas tampa gamybos plėtimo veiksniu. 
Speciali disciplina – marketingas – net rūpinasi 
vartojimo plėtimu. Vartojimo visuomenėje žmo-
gus, kaip vartotojas, tampa technikos priedėliu. 
Karlas Jaspersas net klausia: „Ar gali atsitikti taip, 
kad technika, atitrūkusi nuo žmogaus gyvenimo 
prasmės, pavirs pašėlusios nežmonių beprotybės 
priemone, kad visas Žemės rutulys kartu su visais 
žmonėmis taps vieningu gigantišku fabriku, skruz-

dėlynu, kuris jau viską prarijo ir dabar, gaminda-
mas ir naikindamas, lieka šio amžino sukimosi 
ratu, vienas kitą keičiančių, bet jokio turinio netu-
rinčių įvykių tuščiu ciklu.“ Tai mūsų dienų klausi-
mas, ir jis lieka atviras.

Nagrinėdami materialinę kultūrą, tenkinančią 
žmogaus poreikius, galėjome įsitikinti, kad nei ta 
kultūra, nei žmogaus poreikiai anaiptol nėra gry-
nai materialūs. Dabar eikime prie dvasinės kultū-
ros. Pagrindinė materialiosios srities sąvoka buvo 
dirbinys, čia atitinkamą vietą užima  k ū r i n y s.  
Kalbėdami apie kūrinį, paprastai turime omenyje 
meno kūrinį. Tai nėra atsitiktinis dalykas. Lietuvių 
kultūros filosofijos kūrėjas Stasys Šalkauskis laikė 
meną būdingiausia kultūros sritimi, nes meninė-
je kūryboje iškyla aikštėn svarbiausi kultūrinės 
veiklos elementai – tam tikra „aukštesnioji idėja“ 
įterpiama į „prigimtinę tikrovę“ ir įgyja regimą pa-
vidalą, tampa žmonių pasaulio dalimi. Tiesa, tuos 
pačius elementus aptikome jau dirbinyje. Tačiau 
kūrinys skiriasi nuo dirbinio tuo, kad pastarojo 
forma priklauso nuo jo naudingumo, o kūrinio 
forma – nuo idėjos arba tikslo, kuris negali būti 
suprastas tiktai kaip praktiškai naudingas. Aiš-
kindamas, kas yra kultūros kūrimas, S. Šalkauskis 
pateikia namo statybos pavyzdį. Namas atsiranda 
dėl keturių priežasčių: materialiosios (statybinės 
medžiagos), formaliosios (projektas), veikliosios 
(statytojas) ir tikslinės (pastato paskirtis). Šios ke-
turios priežastys ir sukuria kūrinį, tai yra iškelia jį 
iš nebūties į būtį.

Kam reikalingas kūrinys? Dirbinys yra nau-
dingas. Kūrinio paskirties negalima traktuoti kaip 
naudingumo, praktiškumo, ji net gali būti pas-
tariesiems priešpriešinama. Immanuelis Kantas 
grožį vadino „betiksliu tikslingumu“: grožis yra  
b e t i k s l i s,  nes pats savaime niekam netar-
nauja, nėra priemonė kokiam nors tikslui pasiekti; 
kartu jis yra  t i k s l i n g a s,  nes vis dėlto nėra 
beprasmis. Pastatas, net jeigu jis skirtas visai kon-
krečiam tikslui, sakykime, fabrikas ar geležinkelio 
stotis, turi stilių, kurio naudingumu nepaaiškinsi. 
O skulptūros, tapybos, literatūros kūriniai – kam 
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jie reikalingi? Meno, taip pat mokslo, filosofijos ir 
kitokie dvasinės kultūros kūriniai buria žmones į 
bendriją, formuluodami ir perduodami jiems ben-
dras esmines vertybes. I. Kantas, kalbėdamas apie 
meno kūrinius, pamatiniu žmonių bendrumu lai-
kė skonį arba grožio jausmą. Tačiau kultūros kū-
riniai išreiškia, padaro regimus kitiems žmonėms 
ne tik grožį, bet ir kitas vertybes. Žmogus gimsta 
kaip gamtos dalis, kaip tam tikras gyvūnas, „plika 
beždžionė“, pasak vieno biologo. Žmogumi jis pa-
sidaro perimdamas, padarydamas savu tai, kas yra 
bendra žmonėms.

Žmogumi tampama pirmiausia mokantis kal-
bos. Su gimtąja kalba išmokstame ištiso pasaulio, 
nes žodžiai padeda suvokti viską, ką jie žymi, vis-
ką, kas mus supa ir turi vardus. Kalba perduoda 
prasmes – tiesas ir vertybes, o kaip tik jos ir daro 
žmones bendrija.

Šitaip suprasta kalba yra beveik tapati kul-
tūrai. Kultūros procesas – tai  p r a s m ė s  
p e r d a v i m a s.  Prasmė yra visa tai, ką galime 
suprasti. Prasmės sudaro visumą, apima visą žmo-
nių pasaulį; ši visuma žmonėms padeda suprasti, 
kas juos supa, ir tvarkyti bendrą gyvenimą. Žmo-
nės gyvena kartu remdamiesi bendromis tiesomis 
ir vertybėmis.

Iš to, kas pasakyta, jau aišku, kad žmogaus bū-
tis yra esmiškai bendruomeniška – žmonės gyvena 
tik kartu. Ginčijant šią tezę, kartais pateikiamas 
Robinzono pavyzdys – juk tai žmogus, ilgus me-
tus gyvenęs vienas. Tačiau įsiskaitykime Robinzoną 
Kruzą – knyga liudija kaip tik priešingą dalyką: 
žmogus, fiziškai atitrūkęs nuo bendrijos, vis dėlto 
išlieka jos nariu: „įtraukdamas“ ją į savo vidų, gal-
voja ir veikia remdamasis savo krašto ir savo laiko 
tiesomis ir vertybėmis. Visas bendrijos dvasinis tu-
rinys kartu su Robinzonu keliauja į negyvenamą 
salą, pradedant drabužių, baldų ir kitų gaminių, 
kuriuos jis pasidaro, idėjomis ir baigiant protestan-
tiškuoju Dievu, kuriam jis meldžiasi.

Bendras žmonių gyvenimas remiasi bendrų 
prasmių perdavimu, arba komunikacija. Kultūros 
kūrinys yra ne kas kita, kaip žmonių tarpininkas.

Kūrinys yra kūrybos pasekmė. Iš individualios 
kūrėjo dvasios gelmės iškeliama į dienos šviesą, 
įkūnijama kūrinyje tai, kas priešingu atveju liktų 
individo psichinio gyvenimo privatybėje. Kūryba 
yra individualios prasmės raiška. Išraiškoje arba 
kūrinyje individuali prasmė pasidaro prieinama 
kitam, bendra, ja dalijamasi. Perduodant prasmę 
ir gimsta kultūra. Grynai individualūs, neišreikšti 
dalykai į kultūrą nepatenka. Žmogui jie gali būti 
nepaprastai svarbūs, bet jeigu jis nemokės padaryti 
jų suprantamų kitam, tai yra paversti kūriniu, kurį 
gali suprasti arba padaryti savą kitas, šie dalykai 
netaps kultūros – bendro, žmonių pasidalyto pa-
saulio – dalimi.

Šitai anaiptol nereiškia, kad yra dvi kartą tvirtai 
nustatytos sritys: tai, kas išreiškiama, perduodama 
ir todėl priklauso kultūrai, ir tai, kas pasmerkta lik-
ti grynai individualiu dalyku. Tarp šių dviejų sričių 
yra nuolatinė įtampa, ir produktyviausia kultūri-
nė kūryba vyksta kaip tik ties jų riba – didiesiems 
kūrėjams pavyksta išreikšti ir padaryti bendra 
žmonėms tai, kas anksčiau nebuvo išreikšta. Todėl 
sakoma, kad rašytojai moko mus jausti, o dailinin-
kai – matyti.

Kūrinys išreiškia žmogiškąjį turinį, daro jį 
prieinamą kitam ir šitaip dalyvauja kuriant bendrą 
žmonių pasaulį. Tačiau kūrinio prasmės suvoki-
mas, perėmimas gali būti sunkus dalykas. Galime 
nesuprasti, ką autorius norėjo pasakyti.

Vėjo malūnas Gotlande. Audronės Daugnorienės nuotrauka
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Tradicijų valdomos kultūros turinys perima-
mas tiesiogiai: vaikai išmoksta iš tėvų, kas yra 
teisinga, gera ir gražu, kas – neteisinga, bloga ir 
bjauru. Tradicionalistinės kultūros pastovumas 
anaiptol nereiškia, kad tokia kultūra būtų „natū-
rali“. Vadinamųjų „primityviųjų“ kultūrų tyrinėji-
mai rodo, kad jos anaiptol nėra paprastos – reikia 
daug pastangų perprasti jų visuomenės santvarką, 
mitus, papročius, mąstyseną. Pagrindinis tokios 
kultūros kūrinys yra mitas, visų pirma pasaulio 
sukūrimo mitas, kuriame pasakojama, kaip susi-
klostė pasaulio, kuriame gyvena žmonės, tvarka. 
Toji tvarka suprantama kaip nuolatos besikarto-
janti; šitai pabrėžia ritualai, kasmet kartojami per 
kalendorines šventes. Ilgai užsilikusi tradicionalis-
tinė kultūra puikiai aprašyta Mikalojaus Katkaus 
Balanos gadynėje: čia vaizduojamas darnus uždaros 
kaimo bendruomenės pasaulis, kuriame viskas aiš-
ku ir suprantama, vertybės nesikerta tarpusavyje. 
Naujos kartos perima, atgamina senelių ir tėvų 
gyvenseną ir galvoseną. Tai pastovi kultūra, kuri, 
galima sakyti, neturi istorijos, jei istoriją suprasime 
ne tik kaip įvykių, bet ir kaip kultūros pagrindą 
sudarančių tiesų ir vertybių kaitą.

Šiandien tokia pastovi ir skaidri kultūra jau 
praeityje. Dabartinė kultūra yra dinamiška, judri, 
ir tas dinamiškumas – stiprėja. Mažai ką galime tie-
siogiai, be konfliktų perimti iš tėvų ir senelių. Va-
kardienos tiesos ir vertybės šiandien nėra savaime 
aiškūs, savaime suprantami dalykai. Kita vertus, 
istoriškos kultūros akiratis labai praplatėja lyginant 
su pastoviąja kultūra – ji apima įvairias epochas ir 
įvairius regionus. Susidaro tai, kas vadinama pa-
sauline istorija ir pasauline kultūra.

Visa tai nepaprastai išplečia  a i š k i n i m o  
uždavinį. Aiškintis reikia tai, kas nėra savaime su-
prantama. Sunkumų gali sudaryti svetima kalba, 
senoviški rašmenys, keisti papročiai, neįprastos 
elgesio normos, meno kanonai, religijų reikalavi-
mai, teisinės normos – visa tai yra prasminga, bet 
gali būti nesuprantama. Mūsų laikais pasirodo, 
kad nesuprantama yra ne viena ar kita detalė, o 
ištisi kultūros klodai, ištisos epochos. „Iš akmenų, 

marmuro, muzikos garsų, iš gestų, žodžių ir rašto, 
iš veiksmų, ūkio santvarkų ir konstitucijų mums 
byloja žmogaus dvasia, reikalaudama aiškinimo“, – 
sako vokiečių kultūros filosofas Wilhelmas Dilt-
hey’us. Visais šiais ir begale kitų atvejų aiškinamo-
ji, interpretacinė veikla siekia įveikti nuotolį tarp 
mums artimų, suprantamų dalykų ir svetimos, 
keistos prasmės. Beprasmybė yra sunkiai pakelia-
ma, ir žmogus visuomet stengiasi ją įveikti. Kitaip 
sakant, prireikia specialių pastangų, kad kultūros 
turinys būtų perimamas. Aiškinamoji veikla yra 
ypatingas dinamiškos kultūros mechanizmas, kuris 
laiduoja kultūros tęstinumą, jos tapatybę arba tie-
siog būtį tuomet, kai „savaime“ ji nėra garantuota.

Kaip kultūroje atsiranda nesusipratimas? Vyks-
tant istorinei kaitai, nyksta kultūros kūrinio sukū-
rimo ir gyvavimo prasminis kontekstas, laikotar-
pio aplinkybės, atsiranda kitas, naujas prasminis 
kontekstas ir aplinkybės. Kultūra išgyvena lūžius ir 
pertrūkius, joje atsiranda naujų, anksčiau nebūtų 
dalykų. Visa tai silpnina sąsajas su praeitimi. Da-
barties ir praeities prasminių kontekstų skirtingu-
mas sukuria nuotolį tarp mūsų ir kultūros kūrinių. 
Laikas gramzdina į užmarštį tai, kas amžininkams 
buvo savaime aišku ir suprantama.

Kreipdamiesi į praeities kultūros kūrinį, mes 
visuomet suprantame jį savaip, dabarties konteks-
te, remdamiesi savomis tiesomis ir vertybėmis. 
Sakykime, liaudies skulptūra grožimės parodoje, 
vertiname ją kaip meno kūrinį. Tačiau sukurta ji 
buvo ne grožėtis, bet melstis – tai buvo ne meno 
kūrinys, o kulto objektas. Ką jau kalbėti apie kokį 
actekų akmeninį dubenį, į kurį buvo sumetamos 
dievams aukojamų žmonių širdys, – kai apžiūrinė-
jame jį muziejuje, ar jis gali mums reikšti tą patį, ką 
reiškė tų kruvinų ritualų dalyviams?

Kaip galime įveikti vis didėjantį svetimumą 
kultūros istorinei gelmei, dėl kurio vis labiau susi-
kaupiame tik ties dabartimi, o ir suprantame tiktai 
dabartį. Pirmiausia – gilindamiesi į praeities epo-
chų istorinį kontekstą, tų epochų liudijimus. Tokie 
liudytojai yra kultūros kūriniai. Jie nušviečia vienas 
kitą ir daro suprantamesnę visą epochą.
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Tačiau kad ir kiek gilintumės į praeitį, vis dėlto 
negalime į ją persikelti. Žmogus yra istorinė bū-
tybė, o tai, be kita ko, reiškia, kad jis kaip medis 
auga savojo laiko dirvoje ir negali laisvai judėti is-
torijoje. Ar tai reiškia, kad praeitis mums visiškai 
neprieinama, kad kiekvienos epochos ir kiekvieno 
regiono kultūra yra uždaras pasaulis, į kurį nebe-
galime patekti? Heideggerio nagrinėjamas Van 
Gogho paveikslo Valstietiški batai pavyzdys rodytų, 
kad svetimą mums pasaulį suprasti vis dėlto galime, 
ir čia kaip tik padeda kultūros kūriniai, šiuo atve-
ju – meno kūrinys. Jį stebėdami ir apgalvodami, 
mes nepavirstame tokius batus avinčiais valstiečiais, 
bet vis dėlto aptinkame mūsų ir jų, kaip žmonių, 
bendrumą. Dėl to mūsų pačių žmogiškumas pra-
siplečia ir pagilėja – pradedame suprasti, kad tai, 
kaip gyvename mes, yra tik vienas galimų būdų 
būti žmogumi. Magiško literatūros patrauklumo 
paslaptis yra ta, kad šalia realiai gyvenamo pasaulio 
ji mums atveria kitus, galimus pasaulius. Panašiai 
veikia ir istorinės knygos, nors jos pasakoja apie ti-
krus dalykus – jos praplečia mūsų žmogiškąją patir-
tį anapus to, ką patiriame ar galėsime patirti patys.

Į praeities epochą negalime persikelti, bet galime 
taip praplėsti dabarties akiratį, kad jis apimtų praei-
tį. Galime išmokti, sakykime, graikų kalbos, ir tuo-
met mums atsivers graikų filosofija. Galime išversti 
į lietuvių kalbą Platoną, ir tuomet Platono mintys 
atgims Lietuvoje praėjus daugiau kaip dviem tūks-
tančiams metų nuo jo mirties. Kaip tik šitaip gyvuo-
ja Europos kultūroje visa Antika. Graikų ir lotynų 
kalbos – mirusios kalbos, jomis jau šimtmečius su-
sišneka tik žinovai, bet Antikos paveldas yra gyvas ir 
sudaro vieną svarbiausių Europos kultūros šaltinių. 
Nuotolis, kuris skiria mus nuo praeities epochos 
kultūros kūrinio, nėra tuščias tarpas. Laikas, kuris 
tą tarpą sudaro, ne tik skiria, bet ir jungia. Tuščias, 
fizinis laikas yra užmaršties laikas. Bet laikas taip pat 
suteikia galimybę kūrinio prasmei skleistis, jei kūri-
nys suvokiamas, o atsiradus sunkumų suprasti – jis 
verčiamas ir komentuojamas.

Ši trapi ir prieštaringa praeities ir dabarties 
jungtis yra ne kas kita, kaip  t r a d i c i j a,  kultū-

ros turinio perdavimas. Istoriškai arba dinamiškai 
kultūrai tradicija yra problemiškas dalykas, ir tas 
problemiškumas vis didėja. Esminis mūsų gyvena-
mojo meto bruožas yra tas, kad praeities kultūra 
nėra tiesiogiai perimama ir suprantama. Menas, 
religija, etika, filosofija nuolatos tolsta nuo mūsų. 
Praeities supratimas, kultūrinės tradicijos perėmi-
mas yra problema, uždavinys, reikalaujantis ak-
tyvių pastangų. Kultūrai tai yra gyvybinis klausi-
mas. Kūrinys gyvas tik tuomet, kai jis suvokiamas, 
antraip jo prasmė lieka neišsiskleidusi, svetima ir 
nebyli. Supratimas ir aiškinimas yra dalyvavimas 
kultūros vyksme, kuris sieja praeitį ir dabartį. Tra-
dicijos dalykai kiekvienoje dabartyje kaskart kitaip 
tampa žmonių amžininkais, yra sudabartinami. 
Taip dabartis dalyvauja perduodant kultūros turinį 
(lotyniškas žodis traditio ir reiškia perdavimą, „pa-
davimą“, kaip paduodamas iš rankų į rankas trapus 
daiktas). Kultūros vyksmas yra trapus ir nuolatos 
sąmoningai palaikomas. XX amžiaus sukrėtimai 
ir lūžiai aiškiai rodo, kad mūsų metas yra pajėgus 
realiai pašalinti save iš tradicijos, užsidaryti tik sa-
vyje. Jis gali likti netradicinis, nekultūrinis arba 
barbariškas. Tuomet pradeda reikštis naikinanti 
natūralaus laiko arba nebūties stichija. Kultūrinės 
tradicijos perdavimas yra nuolatinė kova su naiki-
nančia laiko jėga, su užmarštimi.

Tradicija yra ne kas kita, kaip, Platono žodžiais 
tariant, „toji amžinybės dalis, kuri teko mirtingie-
siems“. 

Vėjo malūnai Olandijoje. Audronės Daugnorienės nuotrauka
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A: Poetas Paulius Norvila viename savo eilėraš-
čių rašo ne apie abėcėlę. Jis rašo apie taškus: „viskas 
priklauso nuo to, / ką laikysime atskaitos tašku. // jei-
gu tašką a, / tuomet bus labai paprasta / žengti parai-
džiui.“ Ką gi, jeigu poetas taip sako – mėginkime. 

Ą: Bet žengti paraidžiui nebus įmanoma, jeigu 
nežinosime, kaip rašyti žodį „ąsoklis“ – su nosine 
ar be. Turbūt bus ir tokių, kurie pasakys, kad tokio 
žodžio nėra. Su jais visada sunkiausia. O ąsoklis yra 
virbalas.

B: Pradėjau nuo A, tačiau nepasakiau to, ką tu-
rėjau pasakyti jau pačioje pradžioje. Šios abėcėlės 
nusiuntimą Pašvaistės redaktorei nukėliau 14 kar-
tų. Kaskart teisindavausi, kad nespėju. Tokie ne-
atsakingi žmonės dirbti kultūrinėje žiniasklaidoje 
negali. Omeny turiu save, o ne redaktorę. 

C: „Rytis Cicinas irgi yra kultūra. Tiesiog rask 
tinkamą kampą“, – kartą pasiūlė vieno leidinio re-
daktorius, labai mėgęs žodžių junginį „kitas kam-
pas“. Tas pats redaktorius yra pasakęs ir maždaug 
taip: „Skaitytojams įdomiau ne nauja Vytauto P. 
Bložės knyga, o kažkas naujo iš jo gyvenimo.“  

Č: Čakšt, čakšt. Iš to leidinio teko išeiti. Va-
lydamas kirvį galvojau, kad net ir populiariojoje 
žiniasklaidoje reikėtų atskirti žodžių junginius 
„kultūros žurnalistas“ nuo „pramogų žurnalistas“. 
Redaktorius sakė, kad viskas yra gyvenimas, o aš 
tiesiog labai susireikšminu. Taip ir buvo. 

Mindaugas Nastaravičius

Kultūrinė spauda ir spauda kultūrai: 
subjektyvi abėcėlė 

D: Po mėnesio tame leidinyje perskaičiau 
straipsnį apie mažėjančius muzikantų honorarus. 
Girdi, dabar jau ir paprasti žmonės savo gimtadie-
niui įperka R. Ciciną. Apie naują V. P. Bložės kny-
gą buvo įdėti trys sakiniai iš anotacijos. Apie V. P. 
Bložės gyvenimą nebuvo nieko.

E: Et. Juk taip norėjosi parašyti apie tą knygą. 
Tai ką man dabar daryti? Rašyti ir siūlyti tą teks-
tą kultūrinei spaudai. Gal pasirodys įdomu? Gal 
publikuos? Nemaža dalis mūsų kultūrinės žinia-
sklaidos turinio sukuriama būtent iš entuziazmo. 
Iš entuziazmo „BE JOKIŲ E“. 

Jurgitos Adamovičiūtės nuotrauka
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Ę: Lietuvių kalboje lyg ir nėra žodžio, praside-
dančio tokia raide. Džiugu bent dėl to, kad išlieka 
entuziazmas. Vieną entuziastų kartą keičia kita en-
tuziastų karta. Ir dar džiugiau, kad tarp tų entuzi-
astų atsiranda išmanančių apie tai, ką rašo. Omeny 
turiu juos, o ne save.  

Ė: Sudėliokime taškus ant E. Apie naują V. P. 
Bložės knygą parašiau. Tai, ką pavadinau „recen-
zija“, buvo išspausdinta viename kultūriniame lei-
dinyje. Jo redaktorius pasiūlė rašyti toliau, tačiau 
netrukus vėl susiradau „kultūros žurnalisto“ darbą 
ir viskam kitam „nebeturėjau laiko“. 

F: Vadinasi, pasirinkau geriau apmokamą dar-
bą? Faktas. Vadinasi, pasirinkau apmokamą darbą? 
Faktas. Ar gali tokie žmonės dirbti ir kultūrinėje 
žiniasklaidoje? Faktas, kad taip. Ar jie dirba? Faktų 
yra įvairių. Dažniausiai tai pavadinama bendradar-
biavimu. 

G: Ką apie šią raidę (atsiprašau, tašką) pasakytų 
P. Norvila? Tame pačiame eilėraštyje jis konstatuo-
ja, jog „būtinai atsiras teigiančių, / kad toks taškas 
neegzistuoja.“ Visada atsiranda teigiančių, kad kul-
tūrinėje žiniasklaidoje nėra ką skaityti. 
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H: „Tokie jau tie mūsų honorarai“, – ištarė 
kultūrinio leidinio redaktorius, padėkojus jam už 
pervestus 37 litus. Man? Piemeniui? Išsilavinimo 
neturinčiam žurnalistui? Už „recenziją“? Ačiū! O 
kaip tą patį sakinį ištarti mokant honorarą, pavyz-
džiui, tikriems literatūros kritikams ir kritikėms? 

I: Šie, kaip ir kiti mokslininkai, menininkai ar 
„šiaip entuziastai“ atsakys, kad rašo ne dėl hono-
raro. Rašo, nes jiems rūpi. Rašo, nes svarbu. Yra 
sakančių, kad rašo, nes nieko kito nemoka. Ir bū-
tent dėl to kultūrinėje žiniasklaidoje vis dar yra ką 
skaityti. Dažniausiai tai pavadinama idealizmu. 

J: Vadinasi, jokių problemų? Kaip pažiūrėsi. 
Kultūrinė spauda galo su galu nesuduria. Ir pas-
taraisiais metais net negauna diržo, kuriuo galėtų 
veržtis. Kaip tą diržą pasisiūti? Kas jį turi pasiūti? 
Valstybė? Mecenatai? Dar daugiau idealistų ir en-
tuziastų?  

K: Kaip kurti kultūrinę spaudą ir kokia ji tu-
rėtų būti? Pašvaistė pradeda pokalbių ciklą, kuris, 
viliamės, padės surašyti visas kitas abėcėlės raides. 
Kitame mūsų numeryje – interviu su rašytoju, ne-
rašančiu į kultūrinę spaudą. 
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Dažnas kultūros spaudą pavartantis lietuvis su-
sirūpinęs kalba apie tragišką jos padėtį Lietuvoje, 
piktinasi ir tuo, kad, drąsiai pasakius, neturime 
kritikos tradicijos. Taigi, nuoširdžiai prisipažinsiu, 
kad ir aš dar visai neseniai piktinausi, kaip stinga 
objektyvių kino ar literatūros recenzijų (nes pas-
tarosios dažniausiai būna arba kupinos verbalinės 
agresijos arba atvirkščiai – perdėm pataikūniškos), 
kaip piktinausi, kad klasikinės muzikos koncertai 
retai sulaukia ko nors daugiau nei trijų sakinių 
informatyvaus reklaminio teksto. Bet šiandien pa-
sistengsiu nebesipiktinti, tik pasidalinti vizija to, 
kas, mano akimis, galėtų pamažu kurtis Lietuvoje 
ir taip atgaivinti kritikos tradiciją neprarandant tos 
nespalvotos lietuviškos savasties.

Dažnas mūsų, apsilankęs viename ar kitame 
renginyje, aptikęs vieną ar kitą tekstą, išvis nepuola 
su niekuo apie tai kalbėtis, regis, esame linkę gerus 
dalykus tyliai pasilikti sau; tačiau esama ir tokių, 
kurie tikrą satisfakciją dėl išgyvento estetinio ar 
kultūrinio malonumo patiria tik ja pasidalinę su 
aplinkiniais – šiuo atveju kritika įgauna tik verbali-
nę, malonių, bet niekuo neįpareigojančių pokalbių 
formą. Galbūt skambės netikėtai, tačiau aš tikiu, 
kad būtent tokia meno kritikos kuluarinė forma ir 
yra pati tobuliausia ir aktualiausia, tokios ir stinga 
Lietuvoje.

Kodėl gi taip? Visų pirma, manau, jog, įgau-
dama rašytinę formą, kritika dažnai netenka di-
džiosios dalies savo šarmo – rašantysis stengiasi 
universalizuoti savo pastebėjimus, pasitelkti argu-
mentaciją, tampa gerokai priekabesnis nei kalbėda-
masis prie vyno taurės. Tai, žinoma, natūralu: juk 
kalba, ypač neformalioje aplinkoje, iš esmės yra 

Sofija Melnikaitė

Apie kultūrinės spaudos 
metamorfozes

emocinė įspūdžių išraiška, o rašytinis tekstas jau 
reikalauja argumentacijos. Universalumo poreikis 
galbūt kyla iš to, kad rašantysis nepažįsta savo au-
ditorijos, todėl stengiasi vengti asmeniško santykio 
su aptariama meno forma, stengiasi išlikti objekty-
vus ir būtent dėl to įgauna perdėm kritišką ir be-
asmenį toną. Ir, nors neneigiu, jog kartais kritiškas 
vertinimas yra būtinas, teigiu, kad pirmoji meno 
kritikos paskirtis yra paprastas dalinimasis ir įkvė-
pimas susidomėti savuoju atradimu. Nesakau, kad 
kritika turėtų būti persunkta naivaus idealizmo ar 
susižavėjimo, tačiau nesuprantu taip dažnai rašo-
mos iš esmės negatyvios kritikos paskirties.
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Antrasis kultūrinės spaudos Lietuvoje bruožas, 
kurį esu linkusi vertinti neigiamai – iki šiol mistiš-
kas „greito reagavimo” kultas. Turint galvoje faktą, 
kad žurnalai ir laikraščiai nuolat pilni naujausių 
knygų recenzijų, tačiau atrasti naujai įvertintą ar 
prisimintą seniau publikuotą tekstą yra tikras iš-
šūkis! Žinoma, natūralu, jog naujai pasirodžiusios 
knygos sulaukia daugiau dėmesio, tačiau dažnai 
susidaro įspūdis, kad mes tarsi savo noru iš visuo-
menės eliminuojame galimybę kalbėti ir dalintis 
įspūdžiais apie senesnius, klasikinius kūrinius; juos 
pakeičiame naujaisiais, laiko nepatikrintais kūri-
niais. Ilgai mąsčiau, kodėl apie kai kuriuos išties 
puikius kūrinius akimirksniu nustojama rašyti, 
kodėl vertinimuose taip stinga konteksto, asocia-
cijų, asmeninio santykio. Ir nežinau, kiek esu teisi, 
tačiau ima rodytis, kad mes tiesiog pernelyg bijo-
me būti neteisūs, bijome pateikti naujus požiūrius, 
dalintis savo mintimis, inspiruotomis vieno ar 
kito kūrinio. O juk būtent tai ir įdomiausia dau-
geliui – ne siužetiniai vingiai, kuriuos skaitant yra 
maloniausia aptikti patiems, ne stiliaus aptarimai, 
skambantys it filologų rašiniai lietuvių kalbos va-
dovėliuose – būtent asmeninis santykis, asmeninė 
patirtis skatina ieškoti naujų atradimų patiems; 
būtent ta patirtis vėliau skatina dalintis  toliau, 
klausti aplinkinių, ką rado jie, o gal tiesiog patylėti 
apie vieną ar kitą kūrinį, žinant, kad yra kažkoks 
paslaptingas saitas, amžiams sujungiantis du žmo-
nes atrastomis mintimis.

O labiausiai, matyt, stinga bendrų koncepcijų, 
stinga to, ką teigtų vienas ar kitas kultūros leidi-
nys. Norėtųsi, kad imant leidinį į rankas apimtų 
panašus jausmas kaip tiesiant ranką prie knygos – 
žinotum, kokias vertybes ir idėjas jis propaguoja, 
žinotum, kad, nors ir sudarytas iš daugybės mažų 
istorijų, jis jomis stengiasi perteikti vieną idėją, 
vieną santykį su gyvenimu. Tačiau dažnai atsitinka 

priešingai: skaitant žurnalą imi pastebėti ne fak-
tinius kelių straipsnių prieštaravimus, o esmines, 
ideologines priešpriešas.

Šiuo komentaru nenoriu piktintis, greičiau pa-
sidžiaugti, kad vis dėlto ima rastis dalijimosi ir ins-
piracijų tradicija, džiaugtis, kad atsiranda leidinių, 
teigiančių būtent jam vienam artimas idėjas. Norė-
tųsi, kad pozityvių pokyčių būtų daugiau, kad jie 
būtų greitesni, norėtųsi, kad prieš dvidešimt dvejus 
metus atsikratę okupacijos šiandien atsikratytume 
ir teisingo mąstymo, ir vertinimo suvaržymų – kad 
kultūra ir kartu kultūrinė spauda propaguotų min-
ties laisvę, o ne varžytų savo formomis ir tradici-
jomis.

Audronės Daugnorienės nuotraukos
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Rokas Povilius

poetai medžiuose

šioj žemėj poetai
kaip niekur nuobodūs
nykiausias eilinis 
taikus eilšaudys
namie tu ar miestuos
egzodo – vienodas
nesuprastas liftas
pakels nutupdys

iš inkilo medy
vienutės spec. kastos 
pro skylę stebì              
beždžiones ir dievus
suklupęs prie lapo 
kur eilės per prastos
jos sielą pripildys 
ištuštins pilvus 

drovus išrinktasai     
kiekvieną šį rytą
bėk lietvamzdžiu stauk                      
be jokios priežasties
garuoji nuo žemės 
tavim nė nelyta                              
mirei dėl gimimo 
gimei dėl mirties

Sužvynėję

mes jau seniai esame 
tik pasiklydę karpiai
plūduriuojantys akvariumuose 
metai po metų
svarstantys kas anapus stiklo 
užmirštame kas yra čia
kas teikia mums orą
kas saugo nuo virsmo kotletais 
godžiai ryjame vandenį 
tokį dulkiną ir sprangų
nepastebime vandenynų
tik perkošiam per žiaunas
nekalbame tik žiopčiojam
tada kai prabilsim
lūpos bus per silpnos
taip skandiname mintis
jų neužrašydami 
bent jau ant koralų
sapnuose spoksom į meškeres
mums patinka kabliukai
ant jų kabantys mėsingi sliekai
mūsų pelekai 
jau atsiduoda dumblu
su kiekvienu yriu  
vis gilyn ir gilyn 
į dugną 
paviršiuj 
turėtų kažkas būti
Nojaus  laivas 
ar žvejo valtis
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Aš esu kilmingas kaip Didžioji Romos imperi-
ja. Mano galvoje yra tiek išminties, kiek jos turėjo 
ir turi mąsliausi filosofai, ir žmonės, kurių viena 
kūno dalis yra geniali, kaip mus supanti materija. 
Tie žmonės vadinami genijais. Šie du asmenybių 
tipai nėra tobuli. Todėl mano išmintis, kuri tiesio-
giai priklauso nuo mano potyrių masto, taip pat 
nėra tobula. Filosofas – tai žmogus, ieškantis tiesos. 
Tiesos, kuri dažniausiai aiškina objekto prasmę. 
Šitaip filosofas abejoja ir ginčijasi tokiais klausi-
mais: „Kas yra būtis?“ ar dėl teiginių „riba tarp gė-
rio ir blogio“ ir niekad nebūna teisus, nes tikros 
tiesos nežino niekas, nebent  Dievas, ir filosofą vi-
sad paneigia vis nauja filosofų karta ar net jo kartos 
filosofas, turintis savo solidžiai argumentuotą nuo-
monę. Dėl šių priežasčių filosofas jau nėra asmuo, 
apdovanotas visiškai tobula išmintimi. Genijus – 
tai žmogus, mokantis kažką atlikti taip, kaip ne-
moka niekas kitas. Žmogus, turintis ypatingų su-
gebėjimų. Dažniausiai tokie žmonės jau gimsta 
kupini būsimos išminties, minčių tikslumo ir logi-
nio mąstymo. Kartais jiems tenka rasti savąjį gyve-
nimo kelią. Plėtoti jame jau ir taip išplėtotas savo 
žinias ar įrodinėti savo mintyse jau apdorotas hipo-
tezes. Nuostabu ir nepakartojama yra girdėti siau-
raakės būtybės valdomo instrumento garsą. Jautiesi 
tarsi kiltum į dangų ir savo giliu kvėpavimu ten 
žadintum dar negimusius vaikus, nes kiekvienas 
tavo oro gūsis atrodo lyg neramus gluosnis, gano-
mas vėjo. Tu turi žinoti tiek daug, kad galėtum su-
kryžminti du augalus, bet Dievas žino daugiau už 
tave. Jis sukryžmino šią japonę ir ispanų meistrų 
šedevrą – šešiastygę klasikinę gitarą. Dievas tau su-
kūrė šią akimirką. Šią palaimą, kuri yra jungtis gy-

Marijus Dingilevskis

Juodieji visad laimi

vybės ir negyvo daikto, kurį ta gyvybė sukūrė ir 
nenustoja tobulinti. Kiekvienas šios jungties suku-
riamas garsas vis labiau atpalaiduoja materialųjį 
tavo pavidalą ir idealumo siekiančią dvasią. Šiurkš-
tumas pamažu virsta švelnumu, greitis – lėtumu. 
Bet tai nėra flegmatiškas kūno poelgis, sukeltas 
nuodų ar narkozės. Tai į kraują išsiskyrę endorfi-
nai, nes tu pamilai tą jungtį bent kelioms sekun-
dėms. Pradedi tobulėti ir žinai, kad tavo tobulumo 
viršukalnė bus pasiekta tik tuo atveju, jeigu jungtis 
nesuklys, kaip kartą suklydai tu bandydamas suda-
ryti jungtį su kokiu nors kitu instrumentu. Paskui 
demonstravęs savo junginį koncerte ir kraupiai su-
klydęs. Šitaip kažkada nuvylei tokius (koks pats 
dabar esi) žiūrovus. Jungtis nesuklydo. Tu pasijutai 
tobulas. Visi salėje sėdintys žiūrovai pasijuto taip 
pat. Tu pamanei apie tai, kad ši šešiastygės klasiki-
nės gitaros virtuozė yra geniali. Visi salėje buvę žiū-
rovai pamanė taip pat. Tu buvai susižavėjęs nuo iš-
sišakojusio savo plauko galiuko iki nenukirpto 
didžiojo kojos piršto nago, kuris tiesiog šaukė būti 
nukirstas per tavo suplyšusią violetinę kojinę. Tada 
scena aptemo ir žiūrovai, tarp kurių buvai ir tu, 
buvo priversti palikti koncertų salę. Po koncerto tu 
labai užsinorėjai valgyti, taigi užėjai į netoliese 
esančią prašmatnią kavinę. Ten užsisakei kokio 
nors įprasto ėdalo, kurį penkiagubai pigiau galė-
tum pasigaminti namie, ir įnikęs į savo mintis atsi-
vertei atskirai įprasmintą gėrimų meniu. Manei, 
kad užsisakysi vyno, bet prisiminei, kad į koncertą 
atvažiavai nuosavu automobiliu. Nenori įsiamžinti 
laidoje Karas keliuose, todėl nusprendi, kad vyno 
nusipirksi parduotuvėje. Tavo minčių ir tave gau-
biančios auros harmoniją sudrumsčia į kavinę įsi-
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veržusi ta pati kamikadzė, kuri šiandien grojo kon-
certe. Tu nesupranti, kodėl, bet ji prisėda prie tavo 
staliuko, o jos pirmas tau ištartas žodis yra „gražuo-
lis“. Bandai su ja kalbėti ar ginčytis, bet pamatai, 
kad tai neįmanoma, nes aukščiau šnekučiavimosi 
taško ji pakilti tiesiog nesugeba. Tam ji per kvaila. 
Pokalbis atskleidžia, kad ji nemoka gaminti, kad ji 
nebaigusi dešimt klasių, kad paskutinės knygos ku-
rią ji perskaitė, pavadinimas, buvo Batuotas kati-
nas... Pokalbis atskleidžia, kad ji nemoka kalbėti. 
Genijus moka daryti tik vieną dalyką. Moka kryp-
tingai plaukti tik pasroviui. Kitur jam visai nesise-
ka arba tik nesiseka. Tačiau visur būna išimčių. 
Tokių kaip aš. Aš esu genijus, kuris gali viską, kuris 
moka viską, kuris tau, tokiam mažam ir niekin-
gam, yra viskas. Aš apgavau visus. Šį vakarą, sėdė-
damas savo viloje Sicilijos saloje, pasiimu dar vie-
ną, jau visai nusibodusį ir man nieko nevertą 
kubietišką Altadis Behike cigarą ir mąstau apie nau-
jus, pažįstamo kaip lauktuves atvežtus Roberto Ca-
valli marškinėlius. Man nesvarbu, kiek jie kainavo, 
man nesvarbu, kokiu tikslu jis man tuos marškinė-
lius atvežė. Man tik įdomu, kas juos pirmas pasi-
ims iš konteinerio ar sąvartyno. Gal pamatysiu 
kokį barzdotą belzebubą, apsivilkusį šią nuostabią 
dovaną. Nemėgstu žmonių, nes save vienintelį lai-
kau žmogumi. Ne pasaulio valdovu ar Dievu-De-
miurgu, bet tikru, tobulu ir vieninteliu žmogumi. 
Net Adomas ir Ieva, kurie sutrikusių krikščionių 
pasaulio suvokime yra pirmieji Žemėje atsiradę 
žmonės, man neprilygsta. Man gal galėtų prilygti 
nebent ta gudri gyvatė, apgavusi šiuos netikėlius ir 
privertusi juos patirti Dievo rūstybę. Tikiu, kad šė-
tonas yra žmogus. Susimąstau apie tai, ar aš pats 
nesu jis. Netyčiomis juk galėjo taip nutikti. Tai 
būtų didžiausias mano laimėjimas. Aš nekenčiu 
juoko. Jis man neprimena nieko. Tie, kurie mėgsta 
juoktis, yra pasaulio pragaištys, krentančios į mano 
nereginčio žvilgsnio regėjimo lauką ir sukeliančios 
man siaubingiausią neapykantą. Juokas – kvailių 
amatas, nes užvaldo žmonių kūnus kelias ar kelias-
dešimt sekundžių, ir jie tampa neveiklūs. Kiek 

daug nutikimų gali tilpti į tas sekundes. Per jas tu 
gali gauti durklu į plaučius ir sužinoti, kad tavo 
kraujas nekreša, nes sąmonėje atsiradęs, praeityje 
sutiktas gydytojas, kuris bandė tave išgydyti nuo 
hemofilijos, sakė tau, kad sergi rimta kraujo nekre-
šėjimo liga. Tu tai suvokei ir pargriuvęs ant žemės, 
dar kelias sekundes jautei, kaip esi mėsinėjamas. Po 
to tamsa, tuščios erdvės ir... Po „ir“ būtina palikti 
daugtaškį. Po „ir“, lieka nežinomybė. Kas yra po 
„ir“ sužinosi tik tada, kai būsi išmėsinėtas. Tu tai 
jau žinai, o aš nežinau. Todėl po „ir“ palieku daug-
taškį. Prieš kelias minutes, kol dar nebuvai įžengęs 
į ten, kur lieka nežinomybė, tu dar juokeisi iš gir-
tuoklio, bučiuojančio įžengiamas asfalto platybes, 
o dabar jau negali nei juoktis, nei smerkti. Negali 
nieko. Tu tapai daiktu. Sveikinu – tu lavonas! Tas 
klounas, bučiavęs asfaltą, turėjo durklą ir nuspren-
dė tave nubausti. Su tavimi juokęsis draugas pabė-
go, o tu likai kraujo baloje. Gal dabar matai vaivo-
rykštes, gal dabar sėdi šalia Budos ir giedi jam 
mantras apie perdėtą juoko esmės vertinimą visuo-
menėje, o gal plaukioji sūkuriniame verdančios 
dervos baseine prieš tai palikęs savo vidurius nu-
siųsti į devintąjį pragaro ratą Liuciferiui. Juk jam 
irgi reikia maitintis. Galėjai džiaugtis savo egzis-
tencija. Neutralia ir dėl to patrauklia. Tu to atsisa-
kei. Tu – niekas. Tu – lavonas! Bėgioti per paraleli-
nių pasaulių platybes ir džiaugtis kiekvienu jų. 
Pamatyti skraidančias salas ar magus, kurie nurodi-
nėja, koks šiemet bus ekonominis šalių stabilumas. 
Aplankyti žvaigždę, nušauti diktatorių, įkurti ma-
temagijos būrelį. Galbūt netyčia pačiam tapti dik-
tatoriumi. Visiems „diktuoti“, versti statyti tau 
paminklus, įvesti naujų papročių, kurie parodys 
esamą tavo galybę. Vienas tokių galėtų būti kokio 
vargšo gyvulio širdies deginimas gyventojų burno-
se. Juk vis vien niekas nieko nedarytų. Tu – dikta-
torius. Gali pasitelkti terorą. Gali visus tremti, kur 
nori, ir šitaip sukurti nuosavą visuomenę. Valdyti 
visus kaip tik užsigeidęs. Kaip šunis ar prajodytus 
arklius. Bet visad turi prisiminti, kad gyvūnai yra 
neprognozuojami. Šitai prisimindamas retsykiais 
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juos pagąsdink. Tegul bijo visąlaik. Šitaip tu sukuri 
tą paprotį, kuris yra pagrįstas įstatymu, o įstatymas 
yra pagrįstas tavimi, vieninteliu ir nepamainomu. 
Kasmet tikrini, ar visuomenė tavęs bijo, tai yra ar 
laikosi tavo sukurto įstatymo. Jis juk kvailas, jis juk 
žiaurus ir neįprastas. O ir patikrinti, ar žmonės jo 
laikosi, yra labai lengva. Užtenka išeiti į gatvę ir 
pamatyti pūliuojančias žmonių lūpas. Jų daug? 
Viskas vyksta neblogai. Žmonės tavęs klauso, nes 
bijo. Tuos, kurie pabijojo, neišdrįso ar nesiruošė 
vykdyti tavo absurdiško paliepimo, išvežk į lagerį, 
nužudyk, sudegink. Parodyk žmonėms, kas čia 
dėdė viršininkas. Būk panašus į sniegu apkritusį 
didžiulį kryžiaus formos monumentą. Šaltą ir tie-
siog dvelkiantį mirtimi, bet gyvuojantį amžinai. 
Jam turbūt nieko nesugebėtų padaryti net erozija, 
nes mat protingi restauruotojai jį restauruotų net 
tada, kai baigtųsi Saulės šviesa. Jis amžinas. Būk 
amžinas. Suprask tavo viduje glūdintį pykčio gro-
žį. Nugalėk visus estetikos dėsnius. Sukurk naująjį 
savo pasaulį, sudarytą iš kitiems pasišlykštėtinų 

minčių. Mąstyk laisvai, nevaržomai. Nuo šiol tu esi 
amžinas. Įgręžk į istorijos lentą savąją vinį, kuri pa-
sižymės tavuoju unikalumu. Diktatorišku. Totali-
tariai diktatorišku. Įtikink visus, kad diktatūra yra 
grožio menas. Tu gali viską. Tu juk diktatorius. 
Nuo to laiko, kai tokiu tapai, tokiu likai amžiny-
bei. Kol kas tik vienai. Todėl turi pasistengti ir da-
ryti tai, ką sakau. Kalk tą vinį stipriau už stiprumą, 
mąstyk ne vien laisvai ar nevaržomai, bet ir logiš-
kai. Svarbiausia yra sumaišyti žmonių mintis. Min-
tys būna geros. Mintys būna blogos. Tavo mintys 
dažniausiai yra blogos. Laikykis šio savo bruožo iki 
karsto lentos prieš tavo negyvą ir besielį kūną. Jis 
jau dabar yra besielis, tačiau dar gyvas. Užjaučiu. 
Žmogus jau gimsta be sielos. Jis jos neturi niekada. 
Jis turi tik protą, kuriame glūdi asmenybė. Vieni 
išsivysto ir tampa degradais, kiti – džentelmenais. 
Jų asmenybę yra įprasta vadinti siela. Blogas žmo-
gus dažniausiai yra nevisprotis jausmų elgeta arba 
pakeliui tokiu tapti. Todėl jo proto kada nors ne-
liks. Jis besielis. Kvailas žmogus taip pat yra blogas. 
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Taigi kvailį ir blogą žmogų galima tapatinti, nes 
kvailys dažniausiai linksta prie blogio. Jis juk per 
kvailas, kad pasirinktų pats, o blogis visad ieško 
kvailių, pasirengusių stoti į jo gretas. Todėl kvailiai 
taip pat besieliai. Tačiau jie yra besieliai ne todėl, 
kad iš jų pabėgo kokia nors mistinė plazma ar ki-
toks šlamštas, o todėl, kad ponas Dievas jiems pa-
miršo kažkur smegenų platybėje įgręžti papildomų 
proto gyslelių. Šitaip juos nuskriaudęs jis nė nesu-
prato, kad sukūrė blogą žmogystą. Žmonės tokias 
žmogystas praminė besielėmis. Tai nereiškia, kad 
šie žmonės ar žmogystos neturi lyg šuva vedžioja-
mos asmenybės. Kartais ta asmenybė būna net uni-
kalesnė. Pridirba ko nors neįprasto, iškrečia žiaurių 
šunybių... Pasaulyje be tokių gyventi būtų neįdo-
mu. Moterys neturėtų ko apkalbėti, vyrai neturėtų 
su kuo kovoti, vaikai, paaugliai ar kūdikiai neturė-
tų ko bijoti. Taigi neturėti proto ar bent jo dalelės 
yra besieliškumas. Tada žmogų net galima laikyti 
unikaliu. Deja, neprotinga mūsų žmonių, kuriuos 
mėgstu vadinti bei laikau gyvuliais, rasė mano ki-
taip. Todėl tu ir privalai maišyti jų mintis, kurios 
yra geros ir blogos. Gėris jų galvose turi tapti blo-
giu, o blogis gėriu. Šitaip galėsi jiems daryti, ką tik 
užsigeidęs, o jie, neįtardami, kad tai yra blogai, ma-
nys, kad tu esi laisvės ir gėrio pasiuntinys, atvykęs į 
mažą ir niekingą kiekvieno jų pasaulėlį. Prieš tai 
jau galėjai su jais elgtis visiškai laisvai. Dabar tas 
laisvumas pakilo į aukštesnį lygį. Pats laisvumas 
tapo laisve. Šiuo metu visuomeninis pasaulis yra 
tiesiog tobulai tvarkingas. Neseniai nusprendžiau 
pats nueiti į parduotuvę. Eiti į parduotuvę pačiam 
man yra neįprasta, nes tai yra mano tarnų darbas. 
Aš turiu kitų reikalų. Atėjęs į šį tiesiog gigantišką 
urbanistikos darinį aš nusivyliau. Tuntai žmonių, 
jokios architektūros. Pilnas katilas kičo, kurį suda-
ro marios ryškių, o dėl to ir šlykščių spalvų. Jos 
tiesiog rėžia akį. Jas čia iš savo darbų perkėlę dizai-
neriai, matyt, buvo apčiurkšti paties šėtono. Norė-
čiau juos apčiurkšti. O po to pasielgti kaip nors dar 
kraupiau. Tegul žino savo vietą. Tačiau tie tuntai 
žmonių, ant kurių pirma taip supykau, vėliau suge-

bėjo mane labai nustebinti. Bendrame kontekste 
jie pasirodė labai tvarkingi. Kai tik atradau tai savo 
nuostabiame prote, iškart nusprendžiau tai ir įro-
dyti. Sau. Atsisėdau ant suoliuko, esančio prieš ka-
sas. Žmonės perka viską. Nuo pigiausios prekių li-
nijos prezervatyvų iki prabangiausių ir labiausiai 
ekspertų įvertintų arbatų, sausainių ar kavos, ku-
rios sudėtyje yra gyvūnų išmatų. Sako, ji gerai vei-
kia žmogaus organizmą. Būtent. Sako. Tačiau esmė 
yra ne tai, ką jie perka. Tie niekingi gyvuliai tik 
įrodo, kad jie yra gyvuliai, žvėrys, niekam nereika-
lingi ir į lauką išmesti katinėliai ir šuneliai. Parda-
vėjos nuskaitinėja tas prekes, lyg kokios lažą einan-
čios neišprususios valstietės. Ir jos nedaro nieko, 
nors jų gyvenimas, darbas, jų užimama visuomeni-
nė padėtis visai jų netenkina. Pirkėjai, sustoję į eilę, 
laukia, kol galės nusipirkti savo niekingo ėdalo ar 
dar kokių jiems visai nereikalingų, tačiau populia-
rių daiktų. Visi stengiasi neišsiskirti iš minios. Gai-
lisi, nes vėluoja. Galbūt vėl vėluoja, nes nesugeba 
atsispirti nenusipirkę bandelės su džemu. Būtinai 
turėjo ateiti į šią skylę, didžiulę ir keliančią stresą 
net man. Vergovė buvo man prieš akis. Pardavėjos 
vergauja, kad galėtų nusipirkti kruopų, o pirkėjai 
toleruoja tai ir nesistengia, IR NESISTENGS, to 
sustabdyti. Žmonių masė, toleruojanti vergovę, di-
dėja ar mažėja priklausomai nuo dienos ar laiko. Ši 
gyvulių masė nesidomi nė vienu kitu gyvuliu. Jie 
nė neįtaria, kokie yra apgailėtini. Nepažinodami 
vieni kitų, jie toleruoja vergovę ir laikosi tiesiog to-
bulos tvarkos. Man tai buvo fantastiškas reginys. 
Stebėjau debilizmo viršukalnę, kuri pastato man 
sukeltą stresą panaikino savo beviltiškumu. Norė-
damas patikrinti, ar ta tvarka tikrai yra, aš staigiai 
sušukau. Šūksnis buvo garsus ir truko kokią sekun-
dę. Atsisuko visi, pirkėjai ir besiruošiantys tokiais 
tapti gyvuliai, o pardavėjos dirbo toliau. Tvarka 
tikrai yra. Šis mano gyvenimo nuotykis tik pagrin-
dė mano teiginius, kad žmonių jau neliko. Liko tik 
gyvuliai, kurie nemoka mąstyti ir funkcionuoja 
kaip kokie robotai. Bet ta tvarka nėra idealiai tobu-
la. Ji pasiekusi tik pirmąjį tobulumo lygį. Tu gali 
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paversti tvarką tobulesne. Ypač kai esi nuveikęs 
tiek daug: sukeitęs gėrį ir blogį vietomis. Kokia 
problema? Ji yra gana neįprasta. Žmonės ar gyvu-
liai (nesvarbu, kaip juos vadinsi, svarbiau tai, kaip 
apie juos mąstysi) tvarkingi būna tik tada, kai yra 
susibūrę į tuntus, grupes ar grupeles, po vieną jie 
būna visai kitokie. Atsiveria tikrieji jie. Netvarkin-
gi, išsišokantys, norintys iš gyvenimo kažko ypa-
tingo. Kai turi tokias nuostabias sąlygas, gali pri-
versti juos tavęs klausytis! Kalti jiems į galvą, kaip 
reikia elgtis atitinkamose situacijose, kaip švęsti ar 
bausti. Padaryk taip, kad jų protai dirbtų vienodai. 
Ir jie tavęs paklausys, nes yra panirę į šmėklišką 
tavo fanatizmą. Pakelk tą tobulumą ir matyk pa-
saulyje išsigimėlių cirką. Pažink kompračikosus, 
kurie viduramžiais grobdavo mažus vaikus ir su-
luošinę juos nešdavo parduoti. Nesvarbu, koks tas 
vaikas buvo, kai buvo normalus. Svarbiau yra tai, 
koks jis tapo po suluošinimo. Tada žmoniūkščiai 
ateina į jį pažiūrėti išsigimėlių cirke. Įdomu pažiū-
rėti į kitokį tada, kai jo išvaizda skiriasi nuo daugu-
mos, o ne tada, kai jo socialinė padėtis, dėl kurios 
jis pateko į šį kankinimo cechą, buvo daugiau nei 
beviltiška. Tokie yra tie žmonės – gyvuliai. Tačiau 
tu žvelk giliau. Tu juk diktatorius, turi itin protin-
gą smegeninę ir jau nuveikei labai daug. Pažeisk jų 
vidų. Nebūk kompračikosas, luošinęs vaikų išvaiz-
dą. Suluošink jų vidų. Aš tai jau galiu ir moku. 
Gali pasimokyti. Tau jau viskas baigta. Dabar kitų 
eilė. Tiksliau kitos. Jos. Mokykis, diktatoriau. Jeigu 
ką, būsi mano greitoji pagalba. Šiandien tu panaši 
į pigius smilkalus. Ne, ne dėl to, kad tavo kvepalai 
kvepia taip pigiai kaip mano močiutės kontraban-
dinis skalbinių minkštiklis. Taip pat ne dėl to, kad 
tavo nosis tokia ilga ir plona, koks yra pigaus smil-
kalo kūnas, tačiau dėl to, kad, gulėdama su juo lo-
voje, tu garuoji taip, kaip garuoja smilkstanti šio 
kvapnaus pagaliuko galvutė. Tavo garavimas yra 
pastovus. Naktį. Turbūt todėl, kad ryte tu užgesti, 
kaip užgęsta pigus smilkalas. Jo garai yra apgaulin-
gi. Pirma, jie flegmatiškai kyla sudarydami trumpą 
baltą stulpelį, kuris atrodo negalįs įveikti nieko. Jį 

būtų galima palyginti su nieko negalinčiu savo blo-
gam sūnui padaryti berankiu tėvu. Tada šis gudrus 
stulpelis vikriai subanguoja ir mes pamatome gud-
rią spyruoklę, besidžiaugiančią laisve ir trokštančią 
proveržio. Tada spyruoklė vėl tampa stulpeliu. Šį-
kart ilgesniu. Tai turbūt galima palyginti su druge-
liu. Pirmiausia drugelis būna silpnas ir niekam ti-
kęs vikšras. Vėliau jis tampa kokonu. Darbuojasi 
jame, auga, būna glitus, o tada kokonas plyšta ir 
mes išvystame galingą drugį. Šitaip ir su smilkalo 
dūmu. Jis atrodo galingas. Tačiau trokštantis dar 
daugiau galios. Tuo jis nepanašus į drugį. Jis tobu-
lesnis už drugį. Drugys, palyginti su smilkalo 
dūmu, yra klaida, įvelta kuriant pasaulį. Smilkalo 
dūmas įveikia drugį ir vėl įstoja į vikriųjų spyruok-
lių gretas. Paskui galingesnių stulpų gretos priglau-
džia jo esybę. Dar vėliau mes gal net išvystame, 
kaip dūmas vėl virsta mažu ir pažeidžiamu, tačiau 
jis visad garantuoja savo galios ilgaamžiškumo ir 
jos patvarumo rodymą, nes virš spyruoklių ir stul-
pų mes matome sėkmingai kęrančius, lyg šimta-
mečio medžio šakos, dūmus. Jie rodo šio pigaus 
kūrinio didybę. Kartais ta didybė mus apsvaigina. 
Nutinka net taip, kad nuo šios rafinuotos ponios 
„didybės“, mums skauda galvą. Kaip ir nuo tavęs. 
Dieną. Čia tu jau nebūni panaši į smilkalą. Smilka-
las simbolizuoja ramybės dvelksmą smirdžioje pa-
talpoje, nes jis uždegamas tik tam, kad skylėj, į 
kurią esi įlindusi, kvapas taptų skanesnis uoslės re-
ceptoriams. O tai reiškia, kad prieš tai kvapas buvo 
nemalonus – smirdėjo. Dieną tu būni kvapni. Kva-
pas priklauso nuo tavo šampūno ar muilo. Jie visad 
būna kvapnūs. Dieną tu būni nerami. Ypač tada, 
kai bandai tokia būti. Tada tu tampi sumišusia 
mergaite, užsirišusia baltą, nekaltybę reiškiantį kas-
pinėlį, kuris kyšo tau tarpukojyje, kai jis žiūri į tavo 
patrauklius klubus iš nugaros pusės. Taip tu jį verti 
žiebtuvėliu, uždegsiančiu smilkalą – kvapiąją tave. 
Koks muilas šiandien? Šokoladinis? Taip. Taigi 
šiandien tu garuosi šokoladu. Šiandien visa tavo 
diena priklauso šokoladinei tau. Šokoladinė tu nesi 
tu, nes tu būsi tu tik ryte, kai smirdėsi savo prakai-
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tu. Dieną tu visai kitokia. Tu vedžioji jį už nosies, 
juokies be priežasčių ir beveik visad bandai būti 
rami. Kaip jau sakiau – tai tau visai nepavyksta. 
Dieną tau pavyksta kvepėti. Naktį – smirdėti. Die-
ną tu ruoši ugnį, uždegsiančią tave kaip smilkalą. 
Naktį tu garuoji. Tu esi smilkalas, bet kartu esi 
smilkalui atvirkščia būtybė. Absurdas. Suvokęs tai, 
aš pradedu tave mėgti. Tai irgi absurdas. Iš kur aš 
tave žinau? Kasnakt, negalėdamas užmigti ir tada, 
kai esu atvykęs į savo Niujorko apartamentus, ma-
tau tave ir jį pro šauniųjų mano apartamentų lan-
gus. Jūs gyvenat dešimtame, o aš dvyliktame aukš-
te. Jūs neturit užuolaidų. Spėju todėl, nes tu 
nenori. Jūs nedirbat. Spėju todėl, nes jis tave išlai-
ko. Ne spėju, o žinau. Kodėl? Nes bijau. Neužmie-
gu todėl, kad bijau. Bijau visko. Mirties, gyveni-
mo, jūsų, kurių negaliu vadinti žmonėmis. Bijau 
net pačios baimės. Todėl turiu būti budrus ir ne-
miegoti. Tam aš susigalvoju atrakcijų. Šiuo metu 
tu esi mano atrakcija. Tas netikša vyras, kuris yra 
tavo žiebtuvėlis, iš tikrųjų yra mano įrankis. Kad ir 
kaip tu stengeis, neatsispyrei jam, jo piniginei ir 
įvairiems pajėgumams. Net kūnui. Tu jį pamilai. 
Persikraustei į didžiulį jo butą. Tu pašėlusi. Tu ne-
nori užuolaidų. Tu jo trokšti vedžiodama jį už no-
sies tam, kad jis trokštų tavęs labiau, nei tu trokšti 
jo. Jis vaidina, kad kimba, bet jis daro tai tik tam, 
kad užsitikrintų sau pragyvenimą. Tu esi jo pragy-
venimo šaltinis – darbas. Tačiau tu to nesupranti. 
Manai esanti gudri, tačiau klysti. Aš ir jis esame 
gerokai gudresni už tave. Aš sugalvojau visą šį pasi-
šaipymą iš jųdviejų gyvenimų. Jį paverčiau vyru už 
pinigus, o tave – darbu. Šiuo savo gyvenimo mo-
mentu, kai manai, kad jis pirmąkart taip gerai 
klostosi, tu esi gniuždoma ir talžoma į šipulius. 
Deja, bet tu esi gaili šiukšlė. Dabar menkiausias 
valkata galėtų sutraiškyti tave nužudęs tavo myli-
mąjį. Tačiau tai tau būtų per lengva bausmė už be-
saikį lengvabūdiško gyvenimo troškimą. Tada my-
limojo nebūtų tarp gyvųjų, taigi jis tavo galvoje 
liktų kaip geradaris ir geraširdis vyras, kuris tau 
padovanojo jau net pusmetį nuostabios meilės. Tu 

prisimintum jį kaip tavo gyvenime buvusį gėrį. 
Man nepatinka gėris. Aš apibūdinu jį kaip visų 
priežasčių pradžią. Blogis yra visko pradžia. Jis gali 
paskatinti dar tikresnei pradžiai – mirčiai. Todėl aš 
linkiu tau blogio. Ten tu pažinsi dar nepažintus 
tamsos kambarius. Galbūt. Ten nebus manęs. Kol 
kas. Nes aš turiu teisę gyventi – aš juk žmogus. Tai-
gi, kale, džiaukis mano blogumu. Aš tave išvaduoju 
nuo gyvenimo džiaugsmo, nuo gyvenimo gėrio ar 
kokio nors kito gyvenimo mėšlo, kurį galima būtų 
apibūdinti žodžiu „teigiamas“ ar „pozityvus“. Šian-
dien tu kvepi šokoladu. Šiandien tavo šokoladas 
virs kai kuo kitu rudu – mėšlu. Geriau dabar iškris-
tum pro langą. Taip. Tada, kai tu manai, kad jis 
vykdo savo uždegimo misiją prispaudęs tave prie 
lango. Mėgstu tave už tą įprotį, kuris susijęs su 
užuolaidomis. Teisingai. Tegul kiti jas užsitraukia. 
Beje, paaugliams nereikės aiškinti apie lytinį bren-
dimą. Šiandien įsakiau jam tave mesti. Įsakiau, kad 
jis mestų tave kaip gailią šiukšlę. Juk tokia ir esi. 
Dieną jis buvo ramus. Vakare taip pat. Dėl to tau 
buvo gan baugu. Juk jis visad pasako bent žodį. 
Šiandien netarė nė vieno. Sumišai. Nevykėlė, nesu-
sipratėlė, šiukšlė, šiukšlė, ŠIUKŠLĖ! Dabar prisi-
menu, kai jis pasakojo apie tavo kvapų hierarchiją. 
Jis iš tavęs kone šaipėsi. Jo kalba buvo kupina sar-
kazmo. Tada aš jam įsakiau, kada tave mestų, kaip 
tave mestų, kodėl tave mestų. Jis sutiko su viskuo. 
Garantavau jam aprūpinimą visam gyvenimui. Jis 
mano tarnas, įrankis. Dabar, kol dar manai, kad jis 
tavo įrankis, jis tave guldo į lovą, tačiau tau nesako 
nieko. Tu klausi, kas jam yra. Jis uždengia tavo 
akis. Uždeginėja tave. Tu – absurdas. Nei smilkalas, 
nei ne smilkalas. Tu nesupranti to, kad jis tave už-
deginėja tik tam, kad tu užsičiauptum. Jo kėslai 
šiandien dar piktesni nei visad. Šiurkščiai tave gra-
balioja, specialiai tave vargina. Tau atrodo, kad jis 
tai daro dėl to, kad tave patenkintų labiau, bet, 
deja, jis tai daro tam, kad tu greičiau užmigtum. 
Tada prasidės linksmybės. Jis sugebėjo tavo naktį 
šiandien sutrumpinti maždaug devyniom valan-
dom, nes tu užmigai po maždaug valandos degi-
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mo. Jis buvo tikras eržilas. Aš esu genijus. Sugalvo-
jau genialų planą. Dabar jis krauna visus tavo 
daiktus į šiukšlių kibirą: drabužius, kosmetiką, bi-
žuteriją, higienos priemones, net brangenybes. 
Nuneša juos ir sumeta į šiukšlines. Dideles ir atgra-
sias. Piktas. Tu irgi šiukšlė. Tu taip pat turi būti 
šalia tų didelių ir atgrasių šiukšlinių. Jis ir dar vie-
nas ūsuotas vyras nuneša tave prie jų. Atsikėlusi 
ryte, tu to nesupranti, tačiau aš noriu kai ką pasa-
kyti. Štai kodėl miegamajame buvo tik lova ir nė 
vieno kito daikto! Štai kodėl lovoje galima buvo 
išmontuoti tavo miegamąją dalį! Štai kodėl jo bu-
tas buvo name, kuriame liftas yra platus ir ilgas! 
Štai kodėl praėjusią savaitę šalia namo pastatė kon-
teinerį! Visa tai tik tam, mieloji, kad aš tave pavers-
čiau beverte šiukšle. Bandai jį rasti, raudi palikda-
ma jam balso pranešimus. Apsigyveni pas tėvus. 
Kasdien lipi pas jį – į dešimtą aukštą. Ten apsigyve-
na senių šeima. Šlykščių ir raukšlėtų. Daugiau ta-
vęs nestebiu. Tu šiukšlė, o tokios manojo žvilgsnio 
yra nevertos. Karalius, studentas, ministras, vaikas 
ar pats vyskupas. Man lygūs visi. Nesvarbu, kad ir 

kas tu ar tavo draugas būtumėt. Jūs – vis vien gyvu-
liai. Tenka pripažinti, kad jūs protingiausi gyvuliai 
pasaulyje. Bet aš žmogus, galintis viską ir suvokian-
tis, kad su geresniais reikia elgtis kitaip. Jiems gyve-
nimą kasdien reikia daryti vis sunkesnį. Kad palūž-
tų ir jie. Tai yra įdomiausias užsiėmimas. Bet šalia 
lūžtančio visad turi būti ir nugalėtojas. Aš esu nu-
galėtojas. Genijus ir filosofas skiriasi tuo, kad filo-
sofą kartais galima vadinti genijum. Taigi genijus 
yra platesnė sąvoka. Aš esu gyvenimo genijus. Tai 
įrodo mano užrašų knygutė, o gal jau visa knyga, 
kurioje daugybė užrašų. Tie užrašai reiškia vardus 
ir pavardes žmonių, kurie mane nors kartą yra įžei-
dę. Gal patys to net nesuprasdami jie suklydo kal-
bėdami su manimi. Jokio atlaidumo. Tik nuos-
prendis, kuris būna ruošiamas nuo tada, kai jie 
suklysta. Įsimylėjusi kamikadzė, kuri smilksta lyg 
pasibaisėtinas smilkalas, ją sutikęs gudrus vyriškis, 
nenumanantis, kad tuoj bus papirktas, ir benamis, 
baudėjas, kuriam negalioja jokios taisyklės, nes jis 
moka pradanginti žmones. Tobulas planas. Taigi 
dabar pagalvok. Ar manęs niekad neįžeidei?

M
ar

ija
 Č

er
ni

av
sk

ai
tė

. Š
ėt

on
o 

ap
sil

an
ky

m
as

 –
 b

eg
em

ot
as

 p
as

 M
ar

go
 a

tė
jo

, 2
01

1 



Poezija

24

Elena Launikonytė

Pilies gatvė

Paskutinės šaltos saulės akimirkos
Žiemos miegu
Žėrinčiom blykstėm
Užsilikę turistai
Užfiksuoja paskutinius Vilniaus vaizdus
Baltom kojom
Įauga į aižinčias senamiesčio sienas
O apvalūs grindinio akmenys
Pro lietvamzdį
Kyla paukščiu
Nakties danguje
Mažutės jų širdys rašalu gieda gyvenimą

Cukrainė

Tuščia ir tyli kavinės erdvė
Staliukai pavargę nuo pokalbių
Nuo slaptų palytėjimų po stalu
Nuo užuominų
Nutylėjimų
Nebaigtų arbatos puodelių
Nuo taip ir nesulauktų bučinių
Ramiai švyti kojų metalas
Tvirta ir ryški ta šviesa
Šluostės meditacija
Beveik miegančios padavėjos žvilgsnis lange

***

Pūgos ir ledas nesustingdys
Kol mažutis žvejys
Širdies ežeruos
Prakerta eketes

***

Dieve, vienišas tarp žmonių
Šalti debesys
Pašėlę garsai
Niekas negali užpildyt
Niekas nenuslopins
Tos gelmės
To akivaro
Nieks nenutildys
Sunkus žvilgsnis iš nuotraukos
Šiugždantis laikas
Neišskridusios gulbės
Gūžiasi savo lizduos

Pasiruošimas

Reikia daug laiko
Prijaukinti minčiai
Ilgai klajoti drėgnomis senamiesčio
Kiemų tarpuvartėmis
Patikėti grožiu tiesa
Senučių veiduose
Skaityti istorijas
Rinkti šypsenas
Tarsi spalvotus stikliukus
Į mažą dėžutę
Pamėgint
Ir suklyst nebijoti.
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a)

Vasara. Dienos ilgos ir nepakenčiamai karštos.
Guliu verandoje ant purvinos sofos, žvelgiu į 

lubas ir net susiraukęs bandau padaryti bent kokią 
tvarką toje makalynėje, kuri siautėja mano galvoje. 
Nesiseka. Kažkodėl prisimenu Kiplingo apsakymą 
Šimto sielvartų vartai, tą visiškai atsidavusio opiu-
mo rūkytojo išpažintį. Pasak jo, po tiekos metų 
su pypke rankoje jis nustojo jausti, galvoti ir yra 
tiesiog laimingas. Gal ir geras daiktas. Kažin kur 
jo gauti, to opiumo. Dar svarbiau: kiek kainuoja?..

Į verandą įeina Margarita Nikolajevna ir pri-
sėda ant žemės. Nei iš šio, nei iš to. Žiūriu į ją ir 
negaliu patikėti. Kam man tas opiumas, jei ir taip 
matau haliucinacijas? Ir dar tokias tikroviškas. Nes 
tai tikrai jinai. Aš atpažinau ją. Būtent tokią ją ir 
matydavau savo sąmonėje. Vis dėlto pasitikslinu:

– Margarita Nikolajevna, ar tai jūs?
Šiek tiek pakeikiu save. Iš kur ji mokės lietuviš-

kai? Tačiau, pasirodo, jai toks klausimas net nekilo. 
Ji atsuka į mane savo gražų veidą ir klausia:

– O kas gi daugiau? – ir dar priduria: – Dur-
niau tu.

– Aš tik šiaip. Nesitikėjau...
– Hmpf... Tai ką čia dabar veiki?
– Na, žiūriu į lubas...
– Ir kaip?
– Kas kaip?
– Lubos.
– Sakyčiau, kreivokos.
– Taip, sunku surasti taisyklingos formos lubas.
– Man išvis dar neteko...
– Man yra tekę. Bet kažkaip per daug tuo ne-

sididžiuoju. Iš tikrųjų žiūrėti į jas buvo gana nuo-
bodu.

Povilas Sabaliauskas

Lubos ir Margarita Nikolajevna

Aš pasimuistau, pasikasau galvą. Pokalbis 
krypsta kažkokia keista linkme. Reikia kažką keisti.

– Kuo nusipelniau jūsų vizito, Margarita Ni-
kolajevna?

– O man tavęs jau net aplankyti negalima?
– Galima, bet vis tiek kažkaip keista... Nesiti-

kėjau tokios garbės.
– Ai, visada tu taip. Niekad nieko nelauki, ne-

sitiki. Dėl to niekad nieko ir nesulauki.
– Netiesa, – bandau prieštarauti. – Visai dažnai 

ko nors laukiu ir tikiuosi. Tik kad tos viltys papras-
tai sužlunga.

– Čia todėl, kad lauki nenuoširdžiai. Lyg iš rei-
kalo. Dirbtina tavyje viskas.

– Negražu iš jūsų pusės, Margarita Nikolajev-
na... – ir man net ašara skruostu nurieda.

– Oi, tik jau nepradėk... Susitaikyk su savim – 
bus daug lengviau.

– Bijau, Margarita Nikolajevna. Bijau.
– Žinau, vaikeli. Žinau.
– Tai ką dabar daryti?
– Nieko jau čia nebepridarysi... Paskaityk man 

geriau ką nors. Aš pasiilgau knygų.
Pakeliu nuo grindų knygą ir pradedu skaity-

ti: „Buvo puiki liepos mėnesio diena, viena iš tų 
dienų, kokių būna tik tuomet, kai giedra nusistoja 
ilgesniam laikui. Dangus skaidrus iš pat ankstyvo 
ryto, aušra nesklinda it gaisras: ji išsilieja kukliu 
rausvumu. Saulė ne ugninga, ne įkaitusi...“

b)

Guliu ir žvelgiu į lubas.
Pala pala, galvoju. Taip juk jau buvo! Taip taip, 

kažkada jau gulėjau ir lygiai taip pat žvelgiau į lu-
bas, ir tada dar atėjo Margarita Nikolajevna, ir mes 
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kalbėjomės... Atsimenu viską taip aiškiai, lyg tai 
būtų ką tik įvykę. O gal visa tai vyksta dabar? Ar 
aš visa tai susapnavau? Taip, skaičiau, skaičiau ir 
užsnūdau. Tačiau viskas buvo taip tikroviška. Gal 
tai vis dėlto būta realybės?

Nužvelgiu patalpą tikėdamasis pamatyti pa-
žįstamą veidą. Ir iš tikrųjų! Tik šįkart tai buvo ne 
gražioji, nuostabioji Margarita Nikolajevna, o pa-
garsėjusi vyrų kompanijos mėgėja Nataša Rostova, 
kuriai jaučiau labai nuoširdžią, sveiką antipatiją.

– Ak, tai jūs... – atsidūstu.
– Aš! O ką? Nesitikėjote?
– Nelaukiau, – atsakau dviprasmiškai, tačiau 

ji pasirodo esanti tokia kvaila, kad net neužuodžia 
mano žodžiuose paslėpto įžeidimo.

– O gaila, man visada malonu tave aplankyti, – 
tęsia ji.

Aš net sudejuoju. Ir kokio velnio ji čia atsivil-
ko? Imu ir tiesiai šviesiai klausiu:

– O kodėl jūs ne su savo Pjeru Bezuchovu ar tuo 
Anatolijum Kokia-Ten-Jo-Pavardė-Nebeatsimenu?..

– Na, Anatolijui taigi koja amputuota... Ką aš 
veiksiu su juo, invalidu? O Bezuchovą palikau na-
mie. Pabosta man kartais tas tešliukas. Nors vis tiek 
jį vertinu.

Tikriausiai anas dideliu pimpalu girtis gali, pa-
galvoju.

– Ką mąstai? – paklausia ji, pamačiusi, kad apie 
kažką užsigalvojau.

– Galvoju, kad Bezuchovas tikriausiai didelį 
pimpalą turi.

Nataša nuraudo ir nudelbė žvilgsnį.
– Nagi iš tiesų nemažą, – atsako ji ir kažkodėl 

priduria: – telaimina jį Dievas.
– Laimingas žmogus tas Bezuchovas, – sakau.
Čia pat susiprantu padaręs didžiulę klaidą. Ta 

kvaiša garantuotai pagalvojo, kad aš čia jai ką tik iš-
sakiau komplimentą. Ir iš tikrųjų, ji sudeda lūpas į 
tokią bauginamai ištvirkėlišką šypseną ir ima artin-
tis prie manęs. Iš tos baimės negaliu net pajudėti, 
tik pusbalsiu prašausi Patulo, Krišnos, Ahūra Maz-
dos ir Odino pagalbos. Tačiau štai ji jau užvirtusi 
ant manęs visu savo kūnu. Priekaištauji savo vyrui 
dėl antsvorio, o į savąjį dėmesio nekreipi, galvo-

ju aš, kol ji laižo man kaklą ir dešine ranka ieško 
mano kelnėse, ko nepametusi.

– Nataša, prašyčiau... – bandau atvesti ją į pro-
tą, tačiau čia pat pats jį prarandu ir jau tik tarsi per 
atstumą stebiu, kaip mano ranka sugriebia masyvią 
jos krūtį.

– Ojojoj... hrrr... – sudejuoja, o gal suurzgia ji. 
Arši moteris. Nieko daugiau ir nebepridursi.
Beveik visiškai praradęs savikontrolę buku 

žvilgsniu tyrinėju lubas, lyg ieškodamas jose kokio 
ženklo, išsigelbėjimo...

Tačiau tas išsigelbėjimas pasirodo visai ne lubo-
se, o tarpduryje.

– Nataša, kekše tu. Greitai pasitrauk nuo jo! – 
griežtai taria Margaritos Nikolajevnos balsas, ir lai-
kas staiga nustoja tekėjęs.

Aš iš karto puolu teisintis:
– Margarita Nikolajevna, teikitės nepykti. Mal-

dauju jūsų. Aš visaip kaip spyriausi, o ji vis tiek... 
Margarita Nikolajevna! – ir aš pratrūkstu verkti, 
kaip kad tai padaro vaikas sugautas nusikaltimo 
vietoje ir desperatiškai bandantis suversti kaltę kam 
nors kitam.

Margarita net atsidūsta:
– Na ir iš kur tiek skystablauzdiškumo?.. Pras-

tai auklėtas!
– Taip, Margarita Nikolajevna, jūs visiškai tei-

si, – skubu sutikti. – Aš labai prastai išauklėtas! 
Tiesą sakant, iš viso neauklėtas! Maldauju nepykti.

– Gerai jau, gerai, aš ir šiaip tik paerzinau. Pui-
kiai žinau, kad tu nepakaltinamas.

Čia dabar? Kaip tai nepakaltinamas? Kita vertus, 
reikia džiaugtis išnešus sveiką kailį ir nustoti rūpintis 
tokiais niekais kaip garbė, galvoju aš. Kiek atsikve-
piu. Ašaros nustoja riedėti mano įraudusiais skruos-
tais. Sukaupiu visas jėgas ir nustumiu nuo savęs vis 
dar neatsigavusią po pirminio šoko Natašą Rostovą.

– Oi... – sudejuoja ji, skaudžiai šleptelėjusi ant 
grindų. 

Margarita Nikolajevna nusijuokia. Aš irgi nusi-
juokiu. Tik Natašos žvilgsnis piktas.

– Prasčioke! Mužike, kaip drįsti stumdyti kil-
mingą damą?! – rėkia ji, o aš iš baimės net susiran-
gau į kamuoliuką.
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Čia jau prabyla Margarita Nikolajevna:
– Dama? Kur čia toji dama? Ar tai tu būsi?
– Aš!
– Cha! Nagi klausykit: metų pokštas! Ką čia 

metų – dešimtmečio! Mergyt, kaimo ožka didesnė 
dama už tave.

Nataša Rostova iš pykčio net suprunkščia.
– Ką?! Kaip tu drįsti? Išvis kas tu per viena? Kas 

tave čia kvietė?
– Velnias! – valiūkiškai atšauna Margarita, 

žaižaruodama tomis savo nuostabiomis akimis, ir 
tada prapliumpa kvatotis: – Cha cha cha cha! – jos 
juokas toks kerintis, kad ir aš imu šypsotis. Galiau-
siai ji surimtėja: – Tai jis mane kvietė (ji, žinoma, 
referuoja į mane). Šiaip jau aš visada čia laukiama 
viešnia. Ne taip kaip tu...

Nataša piktai pažvelgia į mane.
– Ar tai tiesa? – klausia.
Aš toks įbaugintas, kad tegaliu išspausti varganą:
– Uhu...
Ji suklinka kažkokiu demonišku balsu, su-

gniaužia riebius kumščius ir puola prie manęs. 
„Galas...“ – vos spėju pagalvoti...
Ne kartą buvau girdėjęs apie tai, kaip kritinę 

akimirką žmonės jaučia lyg laiko linija išsitemptų. 
Viena sekundė prilygsta ištisai amžinybei, per ku-
rią sąmonėje kibirkščiuoja prisiminimai ir visoks 
kitoks amaras. Visada maniau, kad tai nesąmonė. 
Ir, pasirodo, nė kiek neklydau! Nes Nataša Rosto-
va jau ant manęs ir tvatija mano veidą kumščiais 
rėkdama:

– Kuilys! Gyvulys! Išdavikas!
Aš tik prisidengiu galvą rankomis ir laukiu savo 

agonijos pabaigos. Ir kur aš patekau? Kokio velnio 
man reikėjo žvelgti į tas lubas? Štai kur šaknys, 
štai kur mano bėdų šaltinis! Nesuvaldomas troški-
mas žvelgti į lubas! Dostojevskis buvo patologiš-
kas lošėjas, Bodleras negalėjo atsispirti opiumui ir 
kekšėms, o aš štai... Ir kas čia per priklausomybė? 
Gėda, didžiulė gėda. Ir aš nesusitvardęs pravirks-
tu. Jaučiu, kaip mano skruostai sušlampa, ragauju 
šiltą, sūrų skystimą. Greičiau, greičiau tas galas, 
galvoju.

Tačiau galas neatėjo.
Vieną akimirką Nataša talžo mane, o kitą jau 

Margarita Nikolajevna talžo Natašą. Ji pagriebia ją 
už plaukų, bloškia ant žemės, keliais prispaudžia 
jos rankas ir ima darbuotis kumščiais. Stebiu, kaip 
Natašos veidas apsipila krauju, kaip ji iš pradžių 
išspjauna dešinį viršutinį iltinį, o paskui paeiliui 
tris krūminius dantis. Jaučiuosi pakerėtas. Marga-
ritos Nikolajevnos veidą puošia šypsena. Ji tarytum 
kokia dailininkė, jaučianti, kad tapo geriausią savo 
paveikslą.

Galiausiai ji sustoja, pasitaiso kiek susivėlusius 
plaukus, atsikrenkščia ir labai grakščiai spjauna 
Natašai į veidą. Tada paliepia:

– Valink iš čia. Ir kad man daugiau čia nebe-
pasirodytum.

Nataša tik kažką sužviegia ir greitai išbėga iš ve-
randos. Tiek aš ją ir temačiau.

Žiūriu į Margaritą Nikolajevną net išsižiojęs. Ji 
nusišypso kerinčia šypsena.

– Margarita Nikolajevna, griežtai jūs čia...
– Ai, gal ir taip. Bet kitos išeities nebuvo.
– Margarita Nikolajevna, tokios jūsų dar nete-

ko matyti.
Ji kerimai nusijuokia.
– Ačiū, Margarita Nikolajevna. Ką aš be jūsų 

daryčiau...
– Pražūtum, mielasis. Pražūtum.
– Aha...
Ji įsitaiso šalia manęs ant sofos. Laikau ją savo 

glėbyje ir galvoju, kad kažkas čia ne taip. Kaip gy-
vas dar nebuvau patyręs laimingos pabaigos. Net 
nemaniau, kad tokia gali būti.

– Margarita Nikolajevna, kas tai? Laiminga pa-
baiga?

– Ar šitai?
– Aha. Aš niekad nebuvau susidūręs su laimin-

ga pabaiga. Kaip elgtis tokioje situacijoje?
– O tu improvizuok!
– Improvizuoti?
– Taip. Pabandyk.

Aš ir pabandžiau.
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***

„Atrišk mano rankas ir išlaisvink mano širdį iš 
tingulio. Išlaisvink mane iš tinginystės, prisiden-
giančios veikla, kai man nereikia veikti, ir iš bailu-
mo, kai veikiu niekieno neprašomas, kad nereikėtų 
aukotis.“ 

T. Merton. Naujosios kontempliacijos sėklos

Vertinu šiuos žodžius. Autorius prašo, kad jo 
rankos ir širdis suvoktų, kas yra laisvė, visuomet 
budinanti iš stingulio. Kartu prisimenu ir Jėzaus 
raginimą: „Budėkite ir melskitės, kad nepakliūtu-
mėte į pagundą.“ (Mt 26,41). T. Mertonas, rodos, 
irgi įspėja, kad tingulio priešingybė, judėjimas, kar-
tais gali būti suvoktas kaip kažkokia veikla, jis siūlo 
kitą „judėjimą“ – į save, į savo širdį. Baimė, kurią 
jaučiame, kaip ir mūsų veiksmas, atliktas kieta šir-
dimi, niekuomet nebus vieninteliai Dievo buvimo 
įrodymai. Auka, žvelgiant iš Dievo perspektyvos, 
yra veiksmas (davimas), tačiau man, vis skaitant 
šiuos Mertono žodžius, atrodo, jog vienintelis gali-
mas žmogaus atsakas Dievui – auka, kuri atliekama 
ne tiesioginiu veiksmu (nors veiksmas ir gali būti 
pasekmė), bet savižina ir įsiklausymu į kitą.

Augustė Ž.

***

„Esminė mūsų dienų poezijos problema: jai 
trūksta sublimacijos. Prasmės smūgio. Gelminės 
įžvalgos. Stipraus jausmo. Brangakmenio blyksnio. 
Unikalios egzistencijos. Viso to šiandien ir negali 
būti, nes vienmatiškame, išglebusiame, saugiame, 
liberaliame pasaulyje nebeliko jėgos. Tik išgyveni-
mo ir prisitaikymo baimė, bet iš jos poezijos ne-
padarysi. Eilėraščiai šiandien dažnai gražūs, blizga 
tarsi brangakmeniai, kurie labai panašūs į tikrus, 
nes šiandieninės technologijos viską gali.

Keičiasi ne poezija, keičiamės mes. Mūsų są-
monė kitokia. Mūsų siela yra pseudomorfozė. Vie-
toj kristalizuotos prasmės – pragmatinių reikšmių 
briketas. O eilėraštis – tik to plokščio gyvenimo 
atspindys.

Nuo plokštumos nenukrisi, – nei viršūnių čia, 
nei bedugnių.“

Regimantas Tamošaitis. 
Poezijos pseudomorfozė // Metai, 2011, Nr. 7

Vargu ar galima geriau pasakyti už Regiman-
tą Tamošaitį. Tiesiog verta dar kartą įsiskaityti šią 
mintį ir įsidėti į galvą.

Tomas N.

Parengė Tomas Taškauskas

Savo citatas ir pamąstymus siųsk el. adresu: 
savilaida.tomas@gmail.com 
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***

Tai jau tęsiasi dvidešimt metų. O gal tik dvejus.  
Nei įeit, nei išeiti, Dievo armijos užtveria tiltus  
Ir duris į save, ir namus, kuriuose gyvenu,  
Ir įstatymas vienas – privalėsi šį miestą pamilti,  
Nes kitaip, nes kitaip – gūsis oro pūliuojančion venon,  
Degs bažnyčios, dangus pelenais, stos brolis prieš brolį  
Tik ne upėn, ne krikšto ir kardais ne mediniais, o plieno,  
Ir iš moters krūtų ne pienas, o kraujas į guolį,  
Kur vaikystėj gulėjot abu veik pražydę baltai nuo skaidrumo,  
Klausėt pasakų, pasaka virto miglom, apanglėjo  
Ir dabar tarsi brolis trečiasis išvytas iš rūmų  
Vis blaškais po gatves ir keiksnoji save: nevertėjo  
Niekada į šį miestą įžengt, čia per daug miesto kvapo,  
Čia dangaus ir rudens nebėra ir būti negali,  
Čia žaidimo taisyklės ištrintos; pralaimėsi – į kapą,  
O laimėjęs toliau pasiliksi kape. Vienas kelias –  
Užsimerkt ir šį miestą pamilt, įsileist į save tarsi marą,  
Stoti broliu prieš brolį, pelenais paleisti bažnyčias.  
Ir bus viskas gerai. Gal tik kojos dar retkarčiais šąla,  
Kai bandai į save it sūnus palaidūnas sugrįžti.

Rasa Milerytė

Jo
rė

 Ja
na

vi
či

ūt
ė.

 P
ar

yž
iu

s, 
20

12



Poezija

30

***

Lietumi viršum sopančios miesto galvos
Tu esi ir gal Viešpats nujaučia vos vos,
Kad esi lietumi, bet nežino nė jis,
Kiek dar metų ant irstančio grindinio lis,

Aš tas miestas esu ir gal Viešpats vos vos
Tai nujaučia, bet stebis, kad be atvangos
Lyja gyvas vanduo – miestas kvepia kapais,
Rūsio žiurkėm, gėlėm, mylimosios plaukais.

Migdymasis

Dabar miegok ir nieko nebebus,
Tik virš galvos toks mėlynas dangus,
Tik po dangum toks kvepiantis vanduo,
Tik brendantis tuo vandeniu ruduo.

Tik vakaras, seni kapai,
Prisiminimas, kad buvai
Daugiau nei dulkė, kad esi
Tik dulkė kaip visi.

Šešiaeilis

Toks keistas vakaras, atrodo, lis,
O jei nelis, tai kas atspėti gali,
Kad vėjas ir lietus – vien atspindys
Kažko gražaus, kas nuolatos – pro šalį
It traukiniai, it mylimasis, upė,
Tačiau ruduo ir niekam neberūpi.

***

Nemyliu nieko, mano mylimasis.
Gal tik lietingus debesis rugpjūčio.
Tik mintį baugią, kad jau nebebūsim,
Tik mintį guodžiančią, kad esam šičia,
Tarp apleistų senų bažnyčių,
Tarp tvenkinių, vėjuotų miestų aikščių,
Gal kiek mažiau, nei Dievas būti leistų,
Gal kiek daugiau, nei leistų būt mirtis.

***

O pasilikt manęs neprašė niekas – 
Ėjau į šviesą, skleidės gražios gėlės
Ar  imitacijos gražių, balti šešėliai.
Vandenyse žydėjo jaunos liepos.

Dangus atvėso man lėtai beeinant,
Nieks nelydėjo nei ranka nemojo,
Nepyko, nebarė ir negrūmojo,
Už nugaros, girdėjau, liko dainos

Prie lopšio. Giesmės prie karstų, vainikai
Man priešinga kryptim į upę,
Net paukščiai, net ir tie akis nusukę

Lyg būčiau valkata, raupsuotas, išdavikas...
Tik ta šviesa, ji skleidėsi, dabar
Sudegęs pelene regiu ją dar.

***

Kad esu, jei esi – ženklą duok:
Lai dar sykį pagimdo skaisti.
Jokio ženklo, tik baigias ruduo...

Štai ir baigias – esi.
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Pasakų dėdės saldainis

Niekados nesirinkti lengviausio kelio. Dairytis 
sunkesnio, kuris, nors ir užžėlęs piktžolėmis, bet 
(teoriškai) ves per vaizdingus gyvenimus, trumpas, 
spalvotas akimirkas ir ilgūs dūsavimus.

Lengviausias kelias visados siejosi su kažkuo 
nelegaliu ir draudžiamu. Saldžia nuodėme, kurios 
vaisius suvalgius iš karto, nuograužos dar ilgai mė-
tosi sieloje. To obuolio visuomet taip norisi, rankos 
pačios tiesiasi, o gerklėje jauti ryjamų seilių skonį.

Šis kelias išvaikščiotas ir savigarbos jausmas 
neleidžia juo pėdinti. Reikia išbandyti kažką įdo-
miau, sunkiau, kad įrašytum į „pirmų kartų“ sąra-
šą. Kuris vis ilgės, o takai – painės, kelionės draugų 
liks vis mažiau, o kuprinė pamažu sunkės.

Geisti sunkiausiai pasiekiamo vaikino, bėgti 
ilgiausiu įmanomu maršrutu, tempti paskui save 
kuprinę, prikrautą praeities, kuri niekaip neatsika-

Simona Siderevičiūtė

bina ir laikosi įsikandusi į koją. Bandai ją nuspirti, 
po to – gražiai pasišnekėti ir priimti, tada imi rėkti.

Nes jam su kuprine tavęs nereikia, o tu be jos 
esi niekas.

Ir sėdi tas niekas tarp dviejų kelių – lengvo (ten 
gauni obuolių, darbo, popierių ir išėdų) ir sunkaus 
(eini kruvinomis kojomis ir mojuoji iliuzijai).

Trys nuorūkos nukrinta ant žemės. Čia stovės 
namas, ir keliai ves į jį. Niekam nereikės niekur eiti.

Perkąstas zefyras

Miegančiojo kvėpavimas toks teisus. Jis atviras 
ir nuoširdus, užuodžiu iškvepiamų sapnų ramybę. 
Pro užuolaidas trykštančios spalvos tyliai išbėgioja 
po kambarį, kad dar nepažadintų šeimininko. Vei-
de sustingusi šypsena, iš kūno sklinda miego šilu-
ma, kuri kvepia kūdikiais.
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Tas baikštus trapumas, kaip porceliano indai, 
sustatyti ant stalo krašto, gėriesi laikinumu. Net 
švelnus vėjas sukeltų audrą, paverstų aukštus iliuzi-
jų bokštus praeitimi. Todėl aš bučiuoju tavo veidą 
lėtai ir nejuntamai, tą akimirką priklausai man.

Savo moteriškumu bandau tave apglėbti, kad 
įsipainiotum į jį ir nežinotum, kaip išeiti. Gal kada 
nors net priprastum prie šio kalėjimo. Apriščiau tavo 
riešus šilkiniu rūpesčiu, įveikčiau visus priekaištus ty-
lėjimu ir nuolankumu, prieš kurį parkluptum. Tau 
nėra ko bijoti, aš tavęs nesužeisiu. Užlopysiu skyles, 
kuriose stūgauja vėjas, ir tavo siela nebeplūs krauju.

Bandai sumindyti mano naivumą, bet jis, kaip 
piktžolė, vis prisikelia ir sulapoja. Apkabinusi tave 
tris kartus dūriau tau juo į kūną. Aplink pasklido 
šviesa, kuri buvo tokia ryški, kad turėjau užsimerk-
ti ir dar stipriau į tave įsikibti.

Man nereikia tavo šviesos, aš jos turiu pakan-
kamai. Ir pasidalysiu su tavimi, netgi jei tu tam 
priešinsiesi.

Vorelis piromanas

Mažas juodas vorelis su žalsvai nulakuotais 
nagais lipa voratinkliu į viršų. Kabinasi kojomis į 
nematomą siūlą, dairosi po savo tinklą ir šypsosi 
didžiule, daugiadante šypsena. Šiandien gera die-
na – voratinklis baigtas, skylės užlopytos.

Ant kiekvienos gijos supasi lietaus lašų rutuliai, 
jie mirguliuoja ir kelia svaigulį, narkotinį transą. 
Visi siūlai buvo išausti su viltimi ir tikslu. Šis – su-
laukti šypsenos, anas – lūpų prisilietimo prie žan-
do, o tas, dar visai neseniai nuvytas, – stipraus, ko-
jas pakertančio apkabinimo. Išbandyta penkiolika 
audimo raštų ir nė vienas nesulaukė aukos.

Vorelis lipa toliau, pasiekė žolės stiebą ir žvel-
gia į horizontą. Visur vieni tinklai, jų draiskanos 
plaikstosi, o šeimininkai jau valgo paskutinę va-
karienę su aukomis. Stiebas siūbuoja, vėjo bangos 
šnabžda: „Neprarask vilties, jis ateis.“

Laukia ilgas kelias namo. Vorelis pasikrapšto 
savo žalią nagą, žvilgsnis nuslysta žemyn, vora-

tinklio link. Tada lėtai ir manieringai išsitraukia 
cigaretes, prisidega vieną, itin nuodingą, ir meta 
degtuką į juodumą. 

Tegul dega voratinklis velniop, jis nesulauks 
savo aukos.

Šiandien horoskopas pažadėjo 
vanilinių ledų

Jei būčiau horoskopų kūrėja – vieną dieną vi-
siems pasaulio žmonėms sudaryčiau siaubingą pro-
gnozę. Dvylikai horoskopo ženklų ta diena žadės 
kojų lūžius, automobilių avarijas, plyštančias pėd-
kelnes ir krentančias čerpes ant galvos. Skaitytojai 
susisups į antklodes, pasiims puodelius arbatos ir 
skambins savo viršininkams. Švokščiančiu balsu 
sakys, kad šiandien labai negaluoja, o biurų galvos 
tylomis džiūgaus – jie šiandien irgi neis į darbą. 
Dėl kokios nors priežasties. Logiškos.

O aš išbėgčiau į miestą ir spygaudama mėgau-
čiausi jo tuštuma. Lakstyčiau po tylinčias gatves su 
taškuotu balionu rankoje, strykčiočiau kaip maža 
mergaitė, ir niekas į mane nedėbsotų žvilgsniu „lai-
kas suaugti“. Pagulėčiau ant grindinio judriausia-
me Kauno kelyje, užvertusi galvą žiūrėčiau į mirk-
sinčius šviesoforus ir valgyčiau obuolį – iš vienos 
pusės žalią, iš kitos – raudoną. 

Nueičiau į bažnyčią, pagaliau gaučiau progą 
pagalbėti su Dievu asmeniškai, visiškai privačiai. 
Pūsčiau joje muilo burbulus, kiekvienam pašnibž-
dėdama po naivią svajonę pasikeisti ir viltį, kad Jis 
duos man tą galimybę. Kitoje rankoje degtų cigare-
tė, jos dūmai Dievui neštų mano nuodėmes.

Apsilankyčiau prie upės, mėtyčiau į ją centus, 
tada ašaras, galiausiai – batus ir kojines. Basa sėdė-
čiau ant akmenų, aplink kojų pirštus vyniotųsi žo-
lės stiebai. Mano žalio paltuko skvernai bučiuotųsi 
su upės vandeniu, o aš kurčiau naują horoskopą. 
Jame būtų parašyta, kad teks džiaugtis ir liūdėti. 
Dažnai kalbėtis su nematoma būtybe, bet ji nie-
kuomet neatsakys (gal kalba ne ta). Kartais patirti 
vienatvę šurmulyje. Dvejoti ir spontaniškai griebtis 
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beprotybių. Bandyti sustoti, bet visada tik eiti – 
pirmyn, net jei atrodys, kad žvelgi atgal. (Horos-
kopas dvylikai Zodiako ženklų, data: gyvenimas)

Kvėpuojantis dienoraštis

„Kūnas viską prisimena.“ Taip burnojo gydy-
toja, kai užsiminiau, kad nesipriešinu bučiuojama 
netikros saulės. Kokia naujiena. Jis prisimena ne 
tik tave, saulyte. 

Kažkur giliai įsirėžė deginantis akių žvilgsnis, 
kuris, maniau, nusvilins visus vilkėtus drabužius. 
Pečiai liko randuoti nuo kitų rankų prisilietimų. 
Oda prisigėrė vyriškų kvepalų tvaiko, kurio nepa-
vyksta nuplauti net po daugelio mėnesių.

Mano kūnas puikiai tai prisimena. Jis man 
rodo puošnias randų gijas ant peties. Jas užsitarna-
vau, kai, begaudydama ilgaausį Vasią (kuris prieš 
tai buvo Maša, tačiau, tada dar nelabai išmanat 
lyties skirtumų, greitai pakeitė lytį ir orientaciją), 
įkritau į svarainių krūmą. Keletas lašelių kraujo 
buvo tarsi auka. Nuliejau ją dievams, kad gaučiau 
palaiminimą nešiotis tą akimirką su savimi.

Delnas nusėtas mažais iškilimais – pirmoji 
mano gaminta romantiška vakarienė ir konfliktas 
su pilna aliejaus keptuve.

Lūpų kampučiuose kelios raukšlės (žinau, 
siaubas!), bet jos žymi visas juoko valandas. Neval-
domas kikenimo isterijas sėdint mokyklos suole. 
Tada absoliučiai nesutramdomus prunkščiojimus 
universiteto auditorijose.

Akys taip aiškiai visko neišduoda, jos stengiasi 
paslėpti dalį istorijos. Žybsi pamačius savo sielos 
draugę. Tačiau vienumoje prigęsta. Praeities neiš-
trinsi, ji įsispaudžia veide, kūne.

Geriau nei visi parašyti dienoraščiai, tylūs pa-
šnekesiai ir filmuoti įrašai mūsų kūnas surenka gy-
venimo pėdsakus. 

Kiekvienas randas pasakoja savo istoriją. Gal 
dėl to man visada linko keliai prieš vaikinus su ran-
duotais nutylėjimais. Kaip tą vakarą autobuse tu 
stovėjai toks rūstus, su didžiuliu randu sieloje. Ne 
fiziniu, bet vidiniu, juntamo iš plūstančios šalčio 
bangos. Ji tekėjo iš skylės tavo sieloje.

Gyvenimo pergamentas, kuris visada su mu-
mis. Pasiruošęs įrėžti dar vieną istorijos brūkšnį.
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Vilius Barauskas

Priesaika

Su visa pagarba Aidui M.

prižadėk, prižadėk
netaupyti savęs
kad Dievo taupyklėje
zvimbteltų strofos,
kad nuaidėtų
lyg keturiolikto balkone                    
bliuzo paternais
švilpiantys butelių bokštai,
prižadėk,
kad nešaudysi
į pramanytus,
į kenotafus
tuščiais pulimiotais
ir čia pat, 
kvėpuodamas visa:
pavasarį, 
zuikių apgraužtas obelis
ir žemę, ir rūgščią
jos tiesą,
laikysi galvą užvertęs metaforom
ir nenuleisi,
net jei kraujuosi,
nors ir prasčiokiškai,
nors ir ne mėlynai,
nešniosi parako,
kad sudaužęs
turėtum ką,
ką Dievui priduoti

***

išdegė išdegė 
saulė it
Širvio kišenėse

išsprūdo pro 
nesulopytas
padavėjai į delnus
 
iš užanties stiklą
po stiklo
į užupį
 
baltus nuplausiu
gal ir man 
kas prikals
 
gal ir aš ką 
sukurpsiu gal
aniuolams konstituciją:
 
„delnai aksominiai
delnai aksominiai
aksominiai delnai
 
užduokit per skruostą
kad paminčiau švelnumą
niekados tik po kojom
 
kad akyse man 
ribėtų kraujo
raudonio nagai
 
kad išspjaučiau
dantį it spjauna
kauliuką vaikai
 
atminčiau šilumą
žandikauly
kaistančiam
 
kad pamilčiau –
prisiekit
balti aniuolai“
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dabar spingsulė
tirpsta tarp pirštų
rąžosi saulė

padavėja – įpilkit
kad akių neišdegčiau
ne ne tulžies 

anoks aš poeta
ir geriu, ir rūkau
per mažai

tik bastausi naktim
neramus,
bet ramiai

kavos man
kad akių neišdegčiau
kad pamiltų

balti aniuolai

***

šventos karvės!
velnių velnių velnių
velėnos veliasi girnose,
dulka apvaizdomis

neskiesti dulka apvaizdomis,
o mes, šventos
karvės,
mes skiedžiame vynu

lengvose dulkėse – 
dažnai dulkia Dievas,
dažnai su lietum, ne,
anaiptol, sausos jų burnos

tad gyviems nesimeldžiama
su jais gyvenama, geriama
kaltukais kaltose luobelėse,
nedulkama, mes vienas tirštis

nesu kaltas nei šventas
nesu kaltas nei šventas
nesu kaltas nei šventas
esu kaltas gyventi
 
duokdie, laimės
dulkti
 

apvalymas

 į mane atėjai per mėtas
kvepiančiais rūkais
jie murkė – tavo pėdų švelnumas
raibuliavo vanduo                            
 
tau ant liepto priklaupus
tau skalbiant languotus
dulkių supliektus šortus
panirau susigėdęs
 
išsigandęs tavo gražumo
 
į mane atėjai per mėtas
jų eteriniais trinkdavau galvą
kaip tuomet kaip paniręs
po lieptu
 
prie – varvėjau į žolę
džiūvau ir valiausi 
it bąlantys šortai
muilini vėsa 
 
tavo gražumu muilini 
 
į mane atėjai per mėtas
šiurpstu nuo gražumo
darsyk
panirsiu
 
visas į
veriančią
vėsą
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Prancūzų Naujosios bangos režisieriaus Jeano-
Luco Godard’o filmas Vivre sa vie (Gyventi savo 
gyvenimą, 1962) yra išskirtinis ne vien dėl kine-
matografininko sugebėjimo perteikti moralą netra-
diciškai, bet ir dėl originalaus istorijos pateikimo. 
Filmą sudaro dvylika jaunos moters gyvenimo epi-
zodų, kurie, nors ir nėra tiesiogiai susiję, žiūrovo 
sąmonėje vis vien kuria ryškią siužeto liniją. Prie 
šio įspūdžio prisideda ir tekstai, pasirodantys prieš 
kiekvieną iš epizodų, aiškinantys mums, ką maty-
sime arba ko būtų galima laukti bei akcentuojantys 
abstrakčius išgyvenimus, tokius kaip „laimė nėra 
linksma“ ir pan. Tai, kad siužetas vis dėlto nėra 
nuosekliai pasakojama istorija, režisieriui leidžia 
atsipalaiduoti nuo loginės sekos įpareigojimų, jie 
tarsi perduodami žiūrovo minčių valiai.

Emilija Švobaitė

Svarbiausios gyvenimo tiesos

Pagrindinė filmo herojė Nina (vaidina Ana Ka-
rina) – dvidešimt dvejų metų moteris, nusprendu-
si  palikti vyrą ir vaiką dėl išsvajoto aktorės darbo 
kine. Deja, jai nepavyksta to pasiekti, moterį ka-
muoja finansinės problemos, todėl Nina nuspren-
džia tapti prostitute ir lengvai užsidirbti pinigų. 
Nors po tokio moters sprendimo, mes nepama-
tome jos nuoširdžiai laimingos, pateikiama Ninai 
svarbių bučinių, kaip meilės išraiškos, vertė, mato-
me, kaip veikėja stebi filmą apie Žaną d’Ark ir jai 
rieda ašaros (juk ji pati, ko gero, jaučiasi šiek tiek 
panaši į šią istorinę asmenybę), tačiau vis dėlto tu-
rime šiokią tokią teisę nepasitikėti herojės morale 
iki pat priešpaskutinio filmo epizodo. Tik vienuo-
liktas epizodas, kuriame Nina šnekasi su pagyve-
nusiu vyriškiu filosofu, iš netiesioginių jos žodžių 
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(beje, epizodas ir pavadintas Nina – netyčinė filoso-
fė) leidžia suprasti, jog moterį kamuoja jos pačios 
padarytos klaidos, jai svarbus jų poveikis gyvenimo 
kokybei, o meilė aktuali kaip didžiausia žmogiška 
vertybė (Nina beveik teigdama klausia, ar meilė 
neturėtų būti didžiausia gyvenimo tiesa). Šitoks 
režisieriaus sprendimas – puikus būdas sukurti fil-
mo intrigą: ne veiksmu, o veikėjų mąstymo kaita, 
kurios tikisi kiekvienas intelektualus žiūrovas.

Prancūzų kino meno genijaus juosta taip pat 
žavi iliuzijomis, kurias sukuria netradiciškai nu-
filmuoti kadrai. Vos tik prasidėjus filmui, supran-
tame, kad riba tarp pasakojimo ekrane ir mūsų 
gyvenimo yra nutrinama, todėl žiūrovas jau žino, 
kad neliks filmo praeiviu, eiliniu stebėtoju, jam 
tenka atsakomybė išgyventi pasakojimą kartu su 
veikėjais – to turbūt siekia kiekvienas režisierius 
pateikdamas kūrinį auditorijai. Kamera, iš arti 
apžiūrinėjanti pagrindinės veikėjos Ninos kaklą 
bei veidą, sukuria iliuziją, kad tai ne objektyvas, 
o mūsų akys stebi moterį, todėl dar filmo pra-
džioje priprantame prie veikėjos, net pasijuntame 
jai savotiškai artimi. Tai nėra vienintelis vaizdo 
triukas, gretinantis mūsų istorijas su personažų 
gyvenimais. Tiesioginė režisieriaus kalba žiūrovui, 
kai rodomi vaizdai gatvėje, veiksmas patalpoje ar 

bet kuris kitas, tik ne pats kalbėtojas, daug grei-
čiau pasiekia mūsų mintis ir veikia lyg savotiška 
hipnozė. Tyla, o vietoj žodžių, matomi titrai – dar 
viena gudrybė, šį kartą jau ryškinanti žodžių sa-
kralumą bei svarbą. Dar viena įspūdinga vaizdo 
perteikimo idėja matoma pirmajame epizode, kai 
rodomas moters ir vyro pokalbis apie skyrybas, 
kurį mums leidžiama stebėti iš už veikėjų nugarų. 
Atsidūrę tokioje padėtyje, mes jaučiamės lyg iš tie-
sų paslapčiomis klausytumės kažkieno pašnekesių 
kavinėje. Be abejo, toks  pateikimas turi ne vien 
iliuzinę prasmę. Jis taip pat leidžia mums pajusti 
aptariamos temos keblumą, žmonių santykių šal-
tumą ir atsiradusį negatyvumą.

Filmas Vivre sa vie – tai besirimuojančių gy-
venimo epizodų pasakojimas apie kokybiško gyve-
nimo vertę, paskutinę viltį, naivumą, meilę, laiki-
numą, tiesą ir neteisybę. Nors tai ir nėra teigiamas 
pasakojimas, tačiau paslėptą jo pamokslą atspindi 
dvi Ninos ištartos teigiamą reikšmę turinčios fra-
zės. Pirmoji – iš pokalbio su filosofu, kai moteris 
sako kažkur girdėjusi, jog „Tiesos yra visur, net ir 
klaidose“ ir antroji – iš paskutinių Ninos gyveni-
mo bei filmo minučių: „Menas ir grožis yra gyveni-
mas.“ J. L. Godard’as tikrai perprato abu teiginius 
ir šis kūrinys – puikus to įrodymas.
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Lietuvos nacionalinis dramos teatras tęsia savo 
pažadą atiduoti duoklę edukacijai įsileisdamas 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos aktorinio 
meistriškumo antrakursius bei patikėdamas jiems 
ne tik mažąją salę, bet ir vietą pastoviame teatro 
repertuare. Panašus atvejis buvo dar nepriklauso-
mybės pradžioje, kai antrakursis Oskaras Koršu-
novas kartu su kurso draugais įsiveržė ne tik į tuo 
metu Akademinio dramos teatro Mažąją salę, bet 
ir į tarptautinius festivalius, iš kurių grįžo ne tuš-
čiomis. Neužbėgdami įvykiams už akių, nelipdy-
kime tarptautinių festivalių ir apdovanojimų eti-
ketės dabartiniams antrakursiams. Atrasti vietą ant 
reprezentacinio teatro scenos ir jo repertuare – jau 
nemažas pasiekimas. Tik ar ilgam?

Pastatymą Šitas vaikas sunku pavadinti režisū-
riniu darbu. Režisieriaus etiketės kratosi ir patys 
kūrėjai, aktoriai bei pedagogai Viktorija Kuodytė 
ir Dainius Gavenonis įvardydami save tiesiog kaip 
spektaklio autorius. Veikiau tai – laboratoriniu 
principu veikiantis pedagoginis aktorių rengimo 
procesas, ištrauktas į dienos šviesą. Juk viskas – lyg 
aktorinio meistriškumo pamokoje: centre rodomas 
(pabrėžiu, šį kartą būtent rodomas) etiudas, moky-
tojai įdėmiai stebi sėdėdami pirmoje eilėje kartkar-
tėm įsitraukdami į procesą, o visi kiti aktoriai-stu-
dentai iš tamsių erdvės kampų stebi ir laukia savo 
eilės atlikti etiudą. Kulisų nėra – apnuoginta ma-
žosios salės erdvė, viskas atvira ir aiškiai matoma. 
Vaikai atėjo į atvirą diskusiją su savo tėvais.

Dramaturgas Joëlis Pommerat rašydamas šią 
pjesę rėmėsi tikromis nepasiturinčių šeimų istorijo-
mis. Aktoriai renkasi dar tiesesnį kelią – jie remiasi 
savo pačių istorijomis, dažnai ne itin maloniomis 

Aurimas Minsevičius

Šoko terapija tėvams ir vaikams
Joëlio Pommerat Šitas vaikas premjera Lietuvos nacionaliniame dramos teatre

ar netgi skaudžiomis. Pjesė jiems – tik forma kal-
bėti apie save. Pasitelkę videokamerą ir ekraną per 
visą galinę scenos sieną (videomenininkė Eglė Ei-
girdaitė), jaunieji aktoriai atvirai, kartais netgi šo-
kiruojamai atvirai prieš kamerą pasakoja apie savo 
tėvus. Suglumina tai, jog dažnas jų kaltina savo 
gimdytojus. „Pjesė man atrodo aiški ir paprasta. 
Jaunuoliai, su kuriais ją repetuojame, yra daug su-
dėtingesni ir įdomesni“, – tokios spektaklio kon-
cepcijos pasirinkimą aiškina Dainius Gavenonis.

Aktoriai natūralūs ir jautrūs videoįrašuose, 
tačiau netikri, neorganiški scenoje. Visas spekta-
klis rutuliojasi tarp vaidinama (teatro scenoje) ir 
nevaidinama (videoįrašuose). Šį kartą nevaidina-
ma ryškiai nusveria į savo pusę. Filmuota medžia-
ga – visapusiškai įtaigesnė. Scenoje dar akivaizdžiai 
šlubuojama: aktoriai pernelyg susikaustę, dažnai 
remiasi netgi perdėtai demonstratyvia vaidyba. 
Viena vertus, jiems galima viską atleisti, juk tai – 
tik antrakursiai, tai – tik laboratorinio pobūdžio 
pedagoginis procesas. Kita vertus, veiksmas vyksta 
Nacionaliniame dramos teatre, tai – repertuarinis 
spektaklis, tad atlaidumas turėtų būti ribotas. Vis 
dėlto neteiskime ir neteisinkime, o tiesiog duoki-
me dar šiek tiek laiko drebančioms kojoms ir bal-
sams stabilizuoti.

Visas spektaklis yra tarsi Dievo įsakymo „Gerbk 
savo tėvą ir motiną“ variacijos pridedant papildo-
mą sąlygą „Gerbk savo vaiką“. Arba negerbk. Ki-
taip sakant, abipusio supratingumo neįmanomy-
bė. Abi pusės serga atsiprašymo ir atleidimo baime, 
kurios pagrindiniai simptomai – neapykanta, gėda, 
baimė bei švelnumo, meilės, artumo stoka. Kai 
sunkios ligos diagnoze tampa priverstinės ir šaltos 
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tėvų bei vaikų akistatos. Juk nepatogi akistata – tai 
ne susitikimas.

Šitas vaikas yra kiekvienas vaikas. Visi, scenoje 
esantieji, yra šitie vaikai – vienodomis ryškiomis 
striukėmis, tamsiomis kelnėmis. Išoriškai vienodi, 
bet iš tiesų kiekvienas vis kitoks. Spektaklio kūrėjai 
tarsi mėgina tuo sužaisti vieną vaiką aprengdami 
blyškiai juoda striuke (scenografijos ir kostiumų 
autorė Lauryna Liepaitė). Tik kažin ar daug kas iš 
mūsų tai pastebėjo. Turbūt dauguma ir toliau žiū-
rėjome kaip į tuos vaikus, jų identiškumu pasižy-
minčią masę. Jie visi – jau nebe vaikai, kad ir kaip 
tėvams norėtųsi dar kartą juos pagimdyti ir auginti 
iš naujo, vėl šalia savęs.

Spektaklio šerdis nevientisa ir klibanti. Ją suda-
ro daugybė skirtingų istorijų, kurias vienija ta pati 
tema ir ta pati problema. Joëlio Pommerat pjesė 
tėra karkasas, ant kurio spektaklio autoriai lipdo 
ir montuoja individualų atskirų scenų koliažą. 
Spektaklis lipdomas dviem dimensijom – jautrūs 
pasakojimai videoekrane ir demonstratyviai pa-
viršutiniškos istorijos vaidybos aikštelėje. 1:1, ge-
liantis jautrumas ir erzinantis netikrumas baigia 
lygiosiomis.

Spektaklis provokuoja. Tiksliau – verčia žiūro-
vą mąstyti ir bent trumpai pamatyti save tam tikro-
se situacijose. Ar bent jau stengtis įžvelgti. Ir visai 
nesvarbu, kurioje barikadų pusėje – jaunesniųjų ar 
vyresniųjų. Kaltųjų yra abiejose pusėse.

„Kokie dar jauni kūrėjai? Čiagi NACIONALI-
NIS teatras“, – prisimenu televizijos žurnalistams, 
užsiminusiems apie galimybę įsileisti jaunus kūrė-
jus, griežtai atkirto tuometinė teatro valdžia. Atro-
do, jog dabar bent jau šiuo klausimu teatre viskas 
vyksta kardinaliai kitaip. Visa tai į gerą ar į blogą 
pusę – parodys laikas. Ir, aišku, žiūrovai. Tačiau 
norisi priminti, jog Oskaras Koršunovas ir jo ben-
drakursiai taip pat buvo jauni. Antrakursiai. Ir juos 
įsileido į NACIONALINĮ teatrą. Tai tiek.

Kamilės Žičkytės nuotraukos
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Žmogus iš prigimties siekia gėrio. Jis kiek-
vieną dieną ieško stebuklo. Neretai pasiklysta 
gyvenimo kelyje ir nebežino, kur eiti. Tą sunkią 
akimirką jis griebiasi paskutinio šiaudo, kad tik 
galėtų išgyventi. Kodėl jis toks? Ar jam lemta 
patirti džiaugsmą, laimę? Ar yra pasmerktas būti 
šiame pasaulyje vienas? 

Drąsuolis tvirtintų savo tiesą kaip šventą ir ne-
ginčijamą. Kvailys patikėtų kitais ir niekada nesi-
stengtų suprasti, kodėl yra taip ir ne kitaip. Protin-
gam nebūtina išsakyti savo nuomonės, įsitikinimų, 
tačiau jis visad išliks tvirtas.

Šiandien retas moka įveikti sunkumus šypsoda-
masis. Daugelis jau pamiršo, ką reiškia priklausyti 
tam tikrai tautai. Gimtinė lieka pamiršta. Ar tikrai 
dėl prastų gyvenimo sąlygų kalta valdžia arba kai-
mynas?

Papasakosiu gražią savo draugystės istoriją – 
dviejų neišskiriamų, tikrų draugių, beveik sesių. 
Mielas skaitytojau, mano draugei skirtus laiškus 
savo rankose laikai tikriausiai todėl, kad tau gyve-
nime trūksta geltonos spalvos. Nebijok, pamatysi 
ją. Niekada nenoriu liūdinti žmonių skaudžiomis 
istorijomis, bet visada stengiuosi jiems pūstelti 
švelnaus, įkvepiančio gyventi vėjelio. Nedrįstu už-
merkti akių prieš šio pasaulio negandas, šiandie-
nines problemas. Aš esu viena, tačiau nuo manęs 
prasideda kelias. Ar mes galime keliauti kartu? Ti-
kiu, kad taip. Ar šiuos žodžius parašiau būtent tau? 
Pabandyk atspėti! Ar norėčiau, kad būtent šią aki-
mirką atsistotum ir garsiai išrėktum savo mylima-
jam, kad jis tau brangus? Ar tiesa, kad geri darbai 
tarsi sunki nepagydoma liga? Taip, taip, taip! Kartu 
mes galim. Pabandom?

Austė Bandzaitė

Laiškai iš Lietuvos 

Liepos 1d. 

Brangioji, 
tai bus pirmasis mano laiškas, kurį, tikiuosi, 

gausi  dar būdama Lietuvoje. Kaip laikaisi? Ar tik-
rai nori palikti savo tėvynę? Ar nebus baisu, kai 
ten, Anglijoje, sėdėsi vienut vienutėlė mažyčiame 
kambarėlyje su miniatiūriniu langeliu? Viskas pasi-
keis. Mudvi negalėsime dažnai matytis. Man tikrai 
labai gaila, kad išvyksti. Rieda ašaros, nes žinau, 
kad tu gali nebenorėti čia gyventi. Žmonės pasa-
koja, kad dažniausiai jaunuoliai atgal net nenori 
atsigręžti, nebent aplanko artimuosius per šventes, 
tuomet jie jau būna nebe piliečiai, o paprasčiausi 
pakeleiviai, išlipę stotelėje pavadinimu „Pardaviau 
savo tėvynę ramia sąžine“. 

Atleisk man, kad rašau šitaip liūdnai. Nepyk, 
nenoriu Tavęs įžeisti ar vadinti išdavike, tačiau 
man skaudu, kad taip lengvai palieki visa, kas 
brangu. Ak, geriau parašysiu Tau, ką seniai svajo-
jau papasakoti. Rašysiu Tau laiškus vieną po kito, 
kad visada žinotum, kaip jaučiuosi, kas man kelia 
nerimą ar džiugina net tamsią dieną. Tikiuosi, kad 
jie suteiks vilties, kai visas pasaulis nusidažys vien 
juodomis spalvomis. 

Prieš daugelį metų gulėjau taip pat susisukusi į 
kamuoliuką šiltoje savo lovoje... Tikriausiai viskas 
buvo panašu: vasaros įkarštis, švelni migla, kaitri 
saulė ir plačios draugų šypsenos. Ryžtas nuolat ju-
dėti, eiti pirmyn ir nepasiduoti buvo nepalaužia-
mas. Tik nepagalvok, kad metų metus viskas stovi 
vietoj – niekas nesikeičia. Mano plaukai truputį 
trumpesni. Nors, tiesa, taip ir neišdrįsau jų nu-
sikirpti visai trumpai. Daugiau mokausi ir man 
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labiau rūpi mano ateitis. Ar nemanai, kad pasto-
vumas gali būti gerai? Gerai, gerai. Pripažinsiu, 
aš nusprendžiau, kad metas šį tą pakeisti. Tik pir-
miausia turiu pažvelgti į vaikystę ir kaip tada suge-
bėdavau pasikeisti. Nieko nereikėjo daryti, viskas 
vyko savaime. Galbūt ir dabar turėčiau leisti gyve-
nimui tekėti sava vaga ir netrukdyti jam?

Būdama maža tikėjau rožiniais skraidančiais 
arkliukais, dainuojančiais drugeliais ir verkiančiais 
kaminais. Žinau, buvau netradicinė. Bet ar nors vie-
nas vaikas toks buvo? Vaikystė, augimas tuo ir yra 
nuostabūs, kad galime nuolatos kurti, fantazuoti ir 
už tai ant mūsų niekas nepyks. Tik vėliau kažkodėl 
žmogus pamiršta, koks turtingas jis yra, kokios be-
ribės jo galimybės. Svajones užrakina šešiomis spy-
nomis, o raktą praryja. O jei pabando atrakinti šį 
Dievo užmirštą kambarėlį, kuriame fantazijos lieka 
pasislėpusios, susižeidžia ir nenori daugiau bandyti. 

Žmogus mėgsta pabėgti, pasiduodi. Jam pa-
tinka kentėti, nes, kai visi juodi debesys pasitrau-
kia šalin, jis gali patirti teigiamų emocijų. Būtinas 

kontrastas: pyktis – meilė, džiaugsmas – liūdesys, 
ašaros – juokas. 

Ak, jau vėlus vakaras! Privalau eiti ilsėtis, nes 
kitaip rytoj praleisiu visą gerą orą, o to tikrai ne-
noriu. Lauk kito mano laiško. Norėsiu dar truputį 
papasakoti apie savo vaikystę. 

Su meile,
Tavo draugė 

Liepos 24 d. 

Mieloji, 
sunku patikėti, kad nematysiu Tavęs... Kai pa-

kilo lėktuvas, maniau, kad širdis iššoks, rodės, ji 
tiesiog raudojo. Suprantu, kad ne į karą išvykai, 
bet man vis tiek liūdna, kad tavęs nebebus šalia. 
Jau dabar man trūksta draugės. Man trūksta visų 
draugių, nes, kai neturiu tavęs, atrodo, kad visi kiti 
žmonės aplink yra netikri ir negaliu jais pasitikėti. 
Žinoma, turiu savo šeimą, turiu kalnus darbų, bet 
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kartais taip norėčiau vakare nueiti pas sielos sesę, 
išgerti arbatos, išpasakoti jai visas savo nuoskaudas 
ir išverkti visas susikaupusias ašaras. Keista... Atro-
do, jog privalau būti labai stipri. Tikiuosi, kad to-
kia ir esu. Pabaigsiu savo pasakojimą apie vaikystę. 
Bent laiškuose galėsiu išsilieti. 

Kartą, kai man buvo ketveri, atsibudau ryte 
beprotiškai išsigandusi. Spėk, kas nutiko! Taip... 
Susapnavau košmarą. Jis mane taip sukrėtė, jog 
atsimenu iki šiol. 

Sapnavau slibinus, spjaudančius ugnį, nešan-
čius žmones į upę, kaimus, kuriuose nėra vandens, 
ir nykštukus be smailių kepuraičių. 

Laikui bėgant žmonių siaubūnai keičiasi. Pa-
sikeitė ir manieji. Vietoj slibinų atsirado Pinokis 
su vis ilgėjančia barzda, Pepė be strazdanų ir su 
vienodomis kojinėmis, Raudonkepuraitė su juoda 
skrybėle ir vilkai meškos kailyje. 

Šie monstrai taip pat buvo laikini.
Nejučia atėjo devintasis mano gimtadienis. 

Miegoti nuo to laiko man neleido baltos varnos, 
geltoni ereliai, juodas dangus, rūgštūs ledai su ka-
ramele ir pankai su vakarinėmis suknelėmis. Pa-
sakų herojai po truputį nyko. Atsirado milžiniški 
voratinkliai, riksmas be garso, bėgimas be greičio, 
netgi keisti bučiniai ir romantika. 

Kai kurie dalykai taip ir neįgauna prasmės arba 
aš jos iki šiol nesupratau, tačiau įkopus į antrąją 
dešimtį viskas ima kur kas sparčiau keistis nei iki 
tol. Ima rūpėti kitokie dalykai, kūnas darosi sveti-
mas ir nebegali suprasti savo minčių. Atsiduri jau 
netoli trečiosios dešimties... Tu jau toli nuėjai, bet 
dar daug nežinai. 

Noriu pasakyti, kad aš ir vėl sapnuoju paukščio 
skrydį. Atrodo, grįžtu laiku atgal. Vienintelis skir-
tumas tas, kad vaikystėje man užteko įsivaizduoti, 
kad skrendu fiziškai, o dabar skraidyti noriu dva-
siškai. Sapnai gal ir nebe tokie baisūs, tačiau gy-
venime atsiranda vis daugiau pavojų. Aš pamačiau 
įvairias pasaulio spalvas. 

Nemoku būti paaugle. Niekada nemokėjau ja 
būti. Bent jau tikrai nesu maištinga išpaikusi pro-

testuotoja. Galbūt per anksti pasenau, o galbūt 
paprasčiausiai esu lengvo būdo. Nemėgstu skųstis, 
nes tikiu, kad pati esu atsakinga už savo problemas 
ir jos turi mane pamokyti. Tik aš galiu išstumti 
savo problemas pro duris. Niekas kitas jų už mane 
neišspręs. Tikiu, kad Tu mane suprasi. Tau šie žo-
džiai nepasirodys tušti ar bereikšmiai. 

Pasistenk perskaičiusi mano laišką tuoj pat pa-
daryti nors vieną gerą darbą. Patikėk, kad ir kaip 
jaustumeisi – tau tai tik padės. Pasakyk tai padaryti 
ir visiems draugams. Liūdna, bet šiame pasaulyje 
yra tiek daug žmonių, kuriems reikalinga mūsų 
meilė ir pagalba. Parašysiu jau kitą mėnesį. 

Pasiilgau, 
M.

Rugpjūčio 9 d. 

Simona, 
prašei manęs, kad šiame laiške parašyčiau apie 

tai, ką man suteikė meilė... Nejuokauk. To nepa-
vyks padaryti iki galo. Galiu tik truputį papasakoti, 
kokia laimė aplankė mane, bet to aprašyti nuosek-
liai neužtektų visų pasaulyje lapų. 

Pamenu, kai tik susipažinau su dabartiniu my-
limuoju, buvau prislėgta. Sirgau ir pajutau, kad 
visos draugės tolsta nuo manęs. Jis mane prikėlė 
naujam gyvenimui. Tiesa, niekada nebuvau paty-
rusi tokio jausmo. Kiekvieną kartą jam prisilietus, 
atrodo, mane nukrėsdavo elektra. Tai neapsakoma. 
Vien žinojimas, kad jis yra ir jam viskas gerai – su-
teikia sparnus. Kai pabūname kartu, norisi dainuo-
ti ir šokti. Vienas į kitą žvelgiame su plačiausia šyp-
sena. Stiprūs jausmai gyvuoja iki šiol. Net stiprėja 
diena iš dienos. Jis man Dievo siųstas. Visa širdim 
trokštu, kad ir Tau, ir kiekvienam žmogui šiam pa-
saulyje taip pasisektų kaip man. Norėčiau matyti 
laimingus veidus. 

Tavo 
M.
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Rugpjūčio 17 d. 

Miela drauge, 
mano šeimyna laikosi puikiai. Žinai, kaip juos 

myliu? Atsimeni tuos šventinius šeimos savaitga-
lius, apie kuriuos Tau vis pasakodavau? Niekas 
negalėdavo jų drumsti. Draugai turėdavo palaukti, 
miškai ilgėdavosi manęs, tačiau man visa tai labai 
patiko. Mes eidavome į bažnyčią. Klūpodavome 
ant kelių toje dailioje tvirtovėje ir melsdavomės. 
Dabar viskas kiek kitaip. Broliai ir sesės užauga, 
gyvenimas keičiasi, įpročiai taip pat, tačiau visais 
laikais šeima – svarbiausias dalykas kiekvienam. 
Gera, kai tave myli ir rūpinasi, kai pats gali tai da-
ryti. Ne visi supranta, kiek daug reiškia artimieji, 
dažnai juos net užmiršta. Kaip manai, ar žmonės 
spėja gyventi? 

M.

Rugsėjo 6 d. 

Sveika, 
man Tavęs labai trūksta. Norėčiau pasidalinti 

su tavimi džiaugsmu. Aš myliu gyvenimą labai la-
bai! Man, kaip ir visiems, nutinka ir gerų, ir blo-
gų dalykų, bet kaip galima nemylėti Dievo dova-
nos????

Tikriausiai niekada nesuprasiu žmonių, kurie 
nieko kito nemato, tik tamsą. Nebijok, nebandy-
siu tau į galvą kalti minties, kad, jei tikėsi savimi, 
viskas bus gerai. Tu ir taip tai žinai, tačiau atmink, 
kad laimingas gali būti tik tas žmogus, kuris yra 
„susitaikęs“ su savimi. 

Nesvarbu, kur tu esi – aš Tave jaučiu. Tai sielų 
ryšys. Šiame paradoksų kupiname pasaulyje tikiu 
pačiais neįtikimiausiais dalykais. O kad kas galėtų 
man pasakyti, ką daryti gyvenime... Kuriuo keliu 
eiti ir kur pasukti, kad būčiau laiminga kiekvieną 
dieną. Ką Tau reiškia laimė? 

Aš rūpinuosi kitais, myliu, jaučiu, kad myli 
mane ir esu labai reikalinga – tai mano laimė. Dau-

gelis sako, kad altruistas yra kvailys. Manau, tai – 
melas. Kas iš to džiaugsmo, jei kiti liūdi? Visus 
pasaulyje suvienija gerumas. Įsivaizduok pasaulį, 
kuriame atjauta kitam būtų pati didžiausia verty-
bė... Skamba tarsi idilė? Tikiu, kad tai įmanoma. 

Visad Tavo 
M.

Rugsėjo 27 d. 

Mieloji, 
kaip Tu? Ar grįši namo? Labai noriu Tau papa-

sakoti apie šią dieną. Ji buvo nepakartojama! Pas 
mus dar visai šilta ir man tai labai patinka. Nu-
sprendžiau pasidžiaugti jau galbūt paskutinėmis 
šiltomis dienomis, tad išėjau į lauką pavedžioti 
savo šuns. Ak, kad Tu žinotum, kokių gražių vietų 
atradau. Nenoriu, kad liūdėtum, tad pažadu, kai 
grįši į Lietuvą, būtinai aprodysiu visas naujas vie-
tas, kurias netikėtai aptikau. Taip gera eiti mišku, 
klausytis gamtos. Tikiu, kad Tau betoniniam mies-
te turėtų būti labai niūru. Nesakau, kad nenorėčiau 
atvažiuoti pas Tave, visos šalys mane domina, bet 
turėti gimtinę yra turtas. Lietuvoje nėra įspūdingo 
dydžio kalnų ar žydro vandenyno, tačiau čia mūsų 
namai. Čia galime ramiai džiaugtis šia akimirka. 

Žmonės, susidūrę su sunkumais, puola į nevil-
tį – tuomet visi ieško kažkokių dievų. Tik mana-
sis niekada nesikeičia. Šiandien tame miške Vieš-
pats Dievas kalbėjo tiesiai mano širdin. Šis ryšys 
dar niekada nebuvo toks stiprus. Žinoma, Tėvas 
visada šalia. Aš laiminga – Jis taip pat laimingas. 
Sunkiomis akimirkomis būna dar arčiau, tik tada 
Jo nejaučiu. Širdis tuomet šokinėja aukštyn žemyn 
vien dėl to, kad pašėlęs mano gyvenimas sukasi 
beprotišku greičiu pasukdamas mane skirtingomis 
kryptimis, kad ieškočiau savo kelio. Pripažinsiu, aš 
dažnai bijau, bet pasitikiu savo dangiškuoju Tėvu. 
Jis neš mane ant savo rankų ir aš būsiu saugi.  

Linkėjimai draugams!
 M.
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Spalio 30 d. 

Mano drauge, 
šį rytą ilgai ieškojau saulės šviesos tarp vienas 

ant kito sulipusių debesų stogų... Ji kažkur tenai, 
aukščiau visko. Tokia graži ir šilta. Tikiu, kad ji ne-
turi nė kruopelytės blogio. Šaltais vakarais norisi 
ilgiau pasidžiaugti jos kompanija, deja, jai tenka 
bėgti. Toks gyvenimas. 

Viskas kitaip. Ar tai ruduo kaltas? Atrodo, pra-
sidėjo perversmas mano viduje. Viskas tikrai gražu, 
bet ir paslaptinga... O kas pasakė, kad būti paslap-
tingam yra blogai? Juk tai suteikia gyvenimui savo-
tiško žavesio. 

Prašau, nusišypsok. Ar jau? Tik nesukčiauk! 
Nesakyk, kad skaitai mano laišką toliau nė pusę 
lūpų nešyptelėjusi? Prašau tavęs, prisimink pačią 
gražiausią akimirką savo gyvenime ir pakelk tuos 
lūpų kampučius. Juk ne taip ir sunku. O jei pa-
galvoji apie saulę? Ar šypsaisi? Kaip gera, kai saulė 
glamonėja Tavo veidą... O kai prisimeni bažnyčią... 
Ar galvoji tik apie pareigą tenai nueiti? Ar Tau gera 
prisiminus tą ramybės jausmą? 

Šiomis dienomis be proto daug komercijos. O 
juk visai nesvarbu mūsų „žvaigždučių“ meilės isto-
rijos. Ar čia tik Lietuvoje taip? Ar tik mūsų gimta-
jame krašte yra bėdų? Manau, ne. Nepabėgsi nuo 
problemų. Jei jų turi – jos tave prigriebs bet kuria-
me pasaulio krašte. 

M.

Lapkričio 3 d. 

Simona, 
šiandien aš esu pati laimingiausia!!!! Tavo laiš-

kas buvo nuostabus, o svarbiausia – tu grįžti namo! 
Taip norėčiau dabar pakilti aukštai virš debesų 

ir apskrieti visą pasaulį per vieną naktį. Tą vienin-
telę naktį aš būčiau viso pasaulio valdovė. Atrodo, 
jog šiandien aš galiu viską. Norisi tiek daug pažin-

ti. Kai kurie dalykai nesikeičia gyvenime, kad ir 
kiek laiko praeitų. Žinai, apie ką aš kalbu? Apie 
beprotišką norą gyventi. Myliu šį jausmą. Myliu 
mūsų dienas kartu. Myliu tėvynę. Myliu Viešpatį, 
savo šeimą. Myliu savo vaikystę ir savo ateinančią 
senatvę. Myliu dangų, gėles, medžius, paukščius, 
mažus ir didelius, piešimą, vaidybą, skraidymą, ei-
les, svajones, viltis, pasakas ir romanus, lietų, saulę, 
pasaulį...

Mūsų kelias į šviesą prasideda čia ir dabar. Lai-
mingi tie, kurie išdrįsta mylėti. Aš tau dovanoju šį 
savo laišką su viltimi, kad būtent šią akimirką jau-
tiesi pakylėta ir kupina džiaugsmo. Atmink, geri 
darbai tau visada suteiks jėgų. 

Su meile, 
Milda 

Rokas Gelažius. Žąsiaganė, 2012
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