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Ką tik praūžė 14-oji tarptautinė Vilniaus kny-
gų mugė. Buvo daug knygų ir labai daug žmonių. 
Buvo daug susitikimų, aptarimų, diskusijų... Tas 
šurmulys man visai nedera su knyga. Man atrodo, 
kad su knyga galima bendrauti tik tyloje. Tik tuo-
met gali girdėti, ką rašytojas sako tau, o jis – gal-
būt – girdi, ką galvoji tu.

Ar knyga vienišų žmonių draugas? Turbūt. 
Nors ne, ne vienišų, o tų, kurie moka būti vieni. 
Kai per knygos apie rašytojus, rašančius vaikams, 
Už sidabro kalnų pristatymą autorės Gintarės Ado-
maitytės paklausė, ar ji buvo vienišas vaikas, ji at-
sakė, kad taip.

Aš irgi mieliau rinkausi knygos draugiją nei 
kiemo draugų. Neturėjau kiemo draugų. Turėjau 
tik mokslo draugų. Ir dar iš knygų rijimo laiko-
tarpio pamenu, kaip tėvas drausdavo skaityti prie-
blandoje ar po antklode.

Todėl labai nustebau, kai perskaičiau, kad gali 
būti kitoks skaitymo būdas: klausytis istorijų, pasa-
kojamų balsu. Juk klausydamas kito žmogaus bal-
so – Rytų šalyse įprasta pasakoti pasakas ir įvairias 
istorijas balsu – nesi nei vienas, nei vienišas. Kad 
esu girdėjusi pasakojamų nutikimų neabejoju, kad 
ir pati juos kūriau. Vietoj siaubo filmų seniau buvo 
siaubo istorijos... 

Jeigu sukaupiame daug knygų, tai dar nereiš-
kia, kad visas jas perskaitėme ir supratome. Mūsų 
laikų žmonės vis trokšta naujovių, o seniau, mano 
tėvų, o jūsų senelių laikais, labiau buvo vertina-
mos pasakos. Aš irgi sekiau savo vaikams pasakas, 
kokias tik prisiminiau, – buvau prisiskaičiusi jų 
vaikystėje ir paauglystėje, – po kelis, net keliolika 
kartų. Ir čia noriu pacituoti rašytoją Tahirą Shahą: 

Audronė Daugnorienė

Knyga – vienišojo draugas ir stiprybė

„... juo daugiau kartų skaitai pasaką – vieną ir tą 
pačią pasaką, – juo stipriau ji veikia tavo protą. 
Pasaka, kaip gražus žiedo pumpuras, sakė jis, išsi-
skleidžia ir pražysta tik laikui bėgant. Matydamas, 
kaip mano vaikams patinka be paliovos klausytis tų 
pačių pasakų, aš supratau, jog šis kartojimas savo-
tiškai lemtas prigimties.“1

Kuo ypatingos pasakos. Pirma, nuo jų prasi-
deda mūsų pažintis su realiu pasauliu. Antra, jose 
užkoduota ankstesnių kartų patirtis. Tik reikia at-
pažinti simbolius, o to mes dažnai nemokame.

„Šiais laikais jaunoji karta labai daug žino, bet 
simboliai jiems beveik nepažįstami, išlikę tik kom-
piuterių moksle. Jaunimas atskirtas nuo senoviško 
mąstymo, nebeįžvelgia simbolių religijose, pasako-
se, mene“2, – rašo Tahiras Shahas.

Roko Gelažiaus nuotrauka
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Surasti žodžių ir simbolių prasmes nelengva. 
Kartais prireikia daugybės metų. Reikia perskaityti 
daug knygų, surasti savąją. Jaunas žmogus, pradėjęs 
skaityti, jaučia tam tikrą skaitymo alkį, instinkty-
viai žino, kas gali būti jo stiprybės ir vilties šaltinis. 
Gerai, jeigu turi išmintingą patarėją. Įdomu, kad 
skaitymo įgūdžiai beveik nesikeičia. 

„Būna knygų, kurias skaitai be galo ilgai, prisi-
riši prie jų, susibičiuliauji, nešiojiesi visur, glostai, 
čiupinėji ir atrodo, kad tai truks visą amžinybę“, – 
rašo Monika Morkūnaitė, Utenos Adolfo Šapokos 
gimnazijos moksleivė.

Pasaulinio garso psichiatras ir vienas įtakingiau-
sių XX amžiaus mąstytojų, naujos psichologijos 
krypties – egzistencinės analizės (logoterapijos) – 
pradininkas Viktoras E. Franklis teigia: „Tapo ma-
dinga šaipytis iš sveiko pasaulio, išpeikti, apjuodinti 
žmogų. Žinia, ne literatūros uždavinys dailinti pa-
saulį, žiūrėti į jį nerimtai. Vis dėlto ar jos uždavinys 
negalėtų būti toks: paskatinti galimybės blyksnį 
anapus tikrovės – galimybės pakeisti, galimybės 
perkeisti tikrovę? Pasaulis paskendęs blogyje, – 
kam tai sakote? Jis nėra sveikas. Tačiau turėtumėte 
suprasti, kad man, kaip gydytojui, nemalonu tuo 

apsiriboti. Pasaulis nesveikas, tačiau jį galima pagy-
dyti. Ir literatūra, kuri atsisako būti vaistas, atsisako 
prisidėti kovojant prieš laiko ir dvasios ligą, tokia 
literatūra – ne terapija, o masinės neurozės, kurią ji 
pati dar ir skatina, simptomas. Jei rašytojas nesuge-
ba suteikti imuniteto nevilčiai, jis bent jau neturėtų 
plūktis, stengdamasis užkrėsti skaitytoją neviltimi“3.

Taigi, kokia knygos misija? Gydyti, auklėti, 
lavinti ar linksminti, gąsdinti? Ar galime atskirti 
pramoginę literatūrą nuo rimtosios?  Pagal kokius 
kriterijus? Ar Kristinos Sabaliauskaitės romanai 
įgavo populiariosios kultūros – neigiama prasme – 
bruožų, jeigu juos skaito daugybė žmonių? 

Daugybė klausimų, į kuriuos kiekvienas atsa-
kytume kitaip. Manau, nėra abejonių, kad skaity-
mas vienaip ar kitaip lavina, ugdo vaizduotę, ska-
tina smalsumą, galiausiai padeda rikiuoti mintis 
ir suprasti jausmus. Manau, knyga pirmiausia yra 
draugas. Ir nebūtinai vienišojo.

1 Tahir Shah. Tūkstančio ir vienos nakties šalyje: kelionė pas Maro-
ko pasakotojus. – Tyto alba, Vilnius, 2011, p. 287.
2 Ten pat.
3 Viktor E. Frankl. Žmogus prasmės akivaizdoje: rinktinė. – Kata-
likų pasaulio leidiniai, Vilnius, 2010.
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Viename kompetentingiausių  po kultūros gel-
mes nardančių žurnalų publikuota Ray Bartkaus 
parodos Tapybos pabaiga recenzija sukelia priešta-
ringą reakciją. Neabejodama ekspozicijos apžval-
gos autoriaus erudicija ir darydama prielaidą, kad 
ši asmenybė yra subrandinusi tvirtą pasaulėžiūrą 
ir išsiugdžiusi gebėjimą kritiškai „skaityti“ meną, 
vis dėlto nesutinku su kategoriškomis teksto tezė-
mis. Neįvardydama konkrečių asmenų ir pavadi-
nimų (mano tikslas nėra polemizuoti), noriu tik 
pasamprotauti, pateikti vaizdą, matomą „per kitą 
prizmę“. 

Vilniaus dailės akademijos parodų salėje Ti-
tanikas įkurdintos parodos recenzija buvo stiprus 
impulsas susimąstyti apie meną kaip apie kons-

Austėja Mikuckytė

Vienas pasaulis
 

tantą visuomenės vertybių hierarchinėje piramidė-
je. Nenagrinėdama komercijos ir „nišinio meno“ 
konkurencijos, stabtelsiu ties sąvoka „meno rinka“. 
Ar iš tiesų nedalomoje frazėje gali egzistuoti viena 
kitai destruktyvios sąvokos?.. Ar iš tiesų yra ne vie-
nas, o du meno pasauliai („menininkų“ ir „meno 
rinkos“)? Manoma, kad ten, kur prasideda menas 
kaip prekė, baigiasi menas kaip menas. Kaip aptik-
ti tą slenkstį, skiriantį „poeziją“ nuo pinigų? Re-
cenzijoje siūlyta menui priskirti profesionalumo, 
intelektualumo, vaizduotės, gabumo, prasmingu-
mo ir vertybių išraiškos kriterijus. Jei meno titu-
lu apdovanosime tik visus šiuos reikalavimus pa-
tenkinančius kūrinius, o likusiuosius surašysime į 
juodąjį prekinio ir/arba dėmesio neverto meno są-
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rašą, nepaprastai susiaurinsime meno sąvoką. Net 
iškraipysime ją. Toks į rėmus spraudžiamas menas 
įgytų monotonijos tendenciją, o kaip tik įvairovė 
ir yra skiriamasis (ir gal vienintelis) meno bruožas. 
Mano nuomone, menas yra tai, ką kiekvienas žmo-
gus individualiai traktuoja kaip meną. Ir nesvar-
bu, kurioje objektas „barikadų pusėje“ („meno“ ar 
„rinkos“), nes jokių frontų apskritai nėra. Menas 
yra visur (kur jį pamatai) ir meno nėra niekur (kaip 
autonomiškos srities be „priemaišų“). Tad ar mene 
gali egzistuoti du pasauliai, jei menas turi teisę tvy-
roti visuose pasaulio kampeliuose, įsivyraudamas, 
išnykdamas, nedrąsiai pražysdamas, tyliai nuvysda-
mas, įsiverždamas kaip viesulas ir atsitraukdamas 
sprogimu?..

Net siaurąja prasme kalbant apie meną kaip to-
kiu tikslu „pagimdytą“ kūrinį, negalima jo apribo-

ti konkrečiais kriterijais. Atsižvelgiant į kontekstą, 
stipriąsias ir silpnąsias vietas, motyvus ir siekiamy-
bes, pavyzdžius, menas negali būti visapusiškas, 
nes tobulumas yra utopija, o bet koks priartėjimas 
prie idilės lydimas nuobodulio atodūsių. 

Kad šie svarstymai netaptų tuščiažodžiavimu, 
sukonkretinsiu šias mintis Ray Bartkaus parodos 
koncepcija. Iššūkį primenantis pavadinimas Tapy-
bos pabaiga toli gražu nėra koks anarchistinis, nihi-
listiškas pareiškimas. Tai nuoširdus susirūpinimas 
tapybos likimu, apmaudas dėl klasikinių metodų 
atsisakymo techniškai pažangiame pasaulyje ir pa-
garba realizmui. Šia paroda autorius tarsi panei-
gia patį jos pavadinimą, nors dar vienam teptuko 
šokiui atgaivindamas tapybą. Niujorke kuriantis 
viršelius garsiausiems JAV žurnalams, įvaldęs kom-
piuterinę grafiką, Ray Bartkus neapleido savo išta-
kų – pirmapradės natūralistinės tapybos. Įdomu, 
kad minėtoje recenzijoje Ray Bartkaus parodai 
apibūdinti pabrėžiamas jos „prestižiškumas“ rekla-
mine, atidarymo ceremonijos svečių elitiškumo, 
aprangos kodų ir kitų geltonosios spaudos mėgs-

Ray Bartkus. V (2005–2011. Drobė, aliejus, stiklas aliuminis)

Ray Bartkus. Ina (2008–2011. Drobė, aliejus, metalas)
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tamų akcentų prasme. Lankytojai, ieškantys sielos 
atgaivos galerijų salėse, vertina kūrėjo „gaminius“, 
o ne asmenybę. Beprasmiškumo kaltinimas, adre-
suotas Ray Bartkui, neatrodo labai pagrįstas. Pir-
miausia vien jau anatomijos žinios, pateikiamos 
su grotesko prieskoniu, sukelia paradoksalų este-
tinį pasigėrėjimą. Žinoma, reprezentacinė tapyba 
čia adaptuojama šiuolaikiniam žmogui ir įgyja 
populiariojo meno bruožų, tačiau, ar tai, kad yra 
atsižvelgiama į visuomenės poreikius, reiškia au-
tomatišką nuvertėjimą? Tai greičiau reiškia gebėji-
mą reaguoti į kultūros vibracijas ir ne strateginiais 
tikslais, o pasąmoniniais impulsais. Neinterpre-
tuodami branduolio, o žvelgdami į išorinį lukštą, 
vadovaujamės grožio simptomais. Ar grožis nėra 
prasmė? Ne šaltas, formalus, banalus, o subjekty-
vus, charakteringas, netipinis grožis, išprovokuotas 
„nenupudruoto“ lyrinio herojaus esaties.

Pro formą skverbdamiesi į turinį, atsiduriame 
prasmių ir reikšmių koncentrate. Veidrodžių kara-
lystė, simbolizuojanti žmogaus daugialypiškumą, 

nevientisa refleksija – daugiasluoksnis, iš sava-
rankiškų teritorijų susidėliojantis žmogaus sielos 
žemėlapis, blykštantis siluetas: būties trapumas, 
laikinumas, psichologinis išnykimas, kūrybinis 
susinaikinimas ir praeities ištrynimas, nesugebėji-
mas būti „čia ir dabar“, klaidžiojimas moraliniame 
vakuume. Iš paveikslo į realybę nusidriekianti ply-
telių perspektyva, čia sudaranti pagrindą nutapy-
toms anonimo kojoms, dėl žemės traukos dėsnių 
tarnaujanti žiūrovams, trina bet kokias ribas tarp 
optinės iliuzijos ir tikrovės. Sujaukta logika iškelia 
paralelinių pasaulių ir gyvenimo (sapno?) reliatyvu-
mo klausimus. Aukštyn iškeltos ir matiniame ežere 
plūduriuojančios kojos – tai amžinas žmogaus au-
toriteto, aukščiausių idealų siekis ir neišvengiamas 
grimzdimas į dugną. Gyvenimo bangavimas, per 
colį nuo zenito sustojant ir su dideliu pagreičiu le-
kiant žemyn – tarsi pasivažinėjimas amerikietiškais 
kalneliais, tik, skriejant bedugnės link, malonus 
adrenalinu pulsuojantis jaudulys tikrovėje perau-
ga į sprangų baimės ir nevilties gniutulą. Moters 
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portretas ir spintelėje gulintys raktai – tai visada 
šalimais esantis, bet retai pastebimas žmogaus sie-
los raktas, su kiekviena pasiteisinusia užuomina, 
sulaukus grįžtamojo ryšio, vis ryškiau įgaunantis 
apčiuopiamą pavidalą, o nuaidėjus balsui tyruo-
se, kurtinanti tyla kaip erozija naikina jį. Sunkūs 
akių vokai gyvenimo iššūkius paslepia už neper-
regimos užmaršties skraistės, siužeto dramatizmas 
nepalydimas susižavėjimo šūksnių ar audringų 
aplodismentų – scenos lengvai nuspėjamos, kaukės 
unifikuotos, atomazga prognozuojama, tik pietų 
pertraukėlės išlieka erdve saviraiškai statant gyve-
nimo spektaklį. Ranka, siekianti durų rankenos, 
įrėminta ešafotą primenančioje senų aplūžusių 
kėdžių konstrukcijoje – tai ranka pasiekiama, bet 
vis išslystanti iš delnų laimė. Kitu rakursu stebimas 

„įrenginys“ transformuojasi į animacinio robotuko 
siluetą, gargsintį apie žmogaus susvetimėjimo ab-
soliutą, tradicijų tęstinumo nutraukimą, istorinės 
atminties apleidimą. 

Ray Bartkaus parodos tikslas per vaizduoja-
mąją tapybos funkciją pasiekti visuotinį pažinimo 
ir supratimo pojūtį išpildytas su kaupu. Kiekvie-
name potėpyje atpažįstame save: per išdidintas 
poras apnuoginta siela sukelia bendrą cikliškumo 
pajautą, detalėms paliekant individualumo apraiš-
kų. Tapybos pabaiga – tai odisėja po žmonijos pa-
saulį, margą, bet vis ritmiškai sugulantį identiškais 
ornamentais: juoko, ašarų, patirties ir senatvinių 
raukšlelių, glotnaus jaunatviško kūno, melancho-
liją transliuojančio žvilgsnio, godaus deguonies 
įkvėpimo, įtampa mintančių gyslų, gyvenimo 
kryžkelių nuvargintų pėdų. Tėra vienas pasaulis, 
kuriame menui gali akompanuoti kita meno rūšis, 
literatūra, mokslas, politika ar ekonomika (menui 
įgyjant rinkos dalyvio poziciją), bet visai nesvarbu, 
kuris jų taps bendraautoriumi, nes visada pačiame 
branduolyje visa ko dirigentu bus žmogus.

Ray Bartkus. Pusiausvyra (Žmogaus gimimas) I (2011. Drobė, 
aliejus, medis)

Ray Bartkus. Pusiausvyra (2012. Drobė, aliejus, aliuminis)
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Maždaug tokiu metu aš patiriu savotišką ap-
mąstymų adventą. Iš dalies dėl to, kad kiekvienais 
metais, žiemai jau traukiantis, minime dvi Lietu-
vai labai ypatingas datas. Kita priežastis, paskati-
nusi atsirasti šį tekstą, yra sukakę maždaug metai, 
kai Vilniaus centre, Antakalnyje, pradėti Sapiegų 
rūmų restauracijos darbai. Nors šia tema jau rašyta 
ir kalbėta meno istorikų, architektų, susirūpinusių 
vilniečių, blogerių, tai būtina prisiminti vėl. Ir dėl 
informacijos trūkumo masinėse informacijos prie-
monėse, ir dėl to, kad ši tema neblogai atskleidžia 
lietuviškos tautinės savivokos problematiką istori-
nio paveldo supratimo kontekste.

Sapiegų rūmų ansamblis – XVII a. pab. ita-
lų architekto Giovanni Battista Frediani (kuris 
buvo ir gretimai esančių Sluškų rūmų autorius) 
ir kitų architektūros korifėjų kūrinys. Pirminė 
barokinė rūmų išvaizda, kaip spėjama, buvo pati 
puošniausia, tačiau iki šių dienų neišliko ir nėra 
tiksliai žinoma. Šiandieniniai „Sapiegų projekto“ 
vykdytojai siekia ją atkurti, remdamiesi vos keliais 
netiksliais XVIII a. pab. ir XIX a. rūmų fasado 
piešiniais. Deja, nesikreipta nei į Vakarų Europos, 
nei į Rusijos archyvus, kuriuose greičiausiai gali-
ma būtų rasti labai vertingos informacijos, galbūt 
net tikslius rūmų brėžinius. Nepasinaudota gali-
mybe giliau patyrinėti rūmų architektų kūrybą, 
analogus kaimyninėse ir tolimesnėse šalyse. Nėra 
jokių istorinių duomenų, patvirtinančių, jog rū-
mai turėjo tokius stogų tūrius, kaminų aukštį ir 
dvipusius laiptus su baliustrada, kurie yra planuo-
jami rekonstrukcijoje. Ir tai dar ne visos detalės, 
paversiančios šį pastatą nuostabia, tviskančia, 
tačiau mažai bendro su autentika turinčia, baro-
ką atpažįstančiai ir estetiškai išlavintai akiai kiču 
dvelkiančia Disneylando pilaite.

Ieva Mažunaitytė

Apie Sapiegų rūmų likimą, arba 
Nacionalinės savivertės korekcijos

Kaip ši rūmų rekonstrukcija siejasi su naciona-
line saviverte? Tęsiant Šapokos istorijos rašymo ir 
tapatybės paieškos tradicijos giją, Lietuvoje tapo 
įprasta kurti nacionalinį pasakojimą karštligiškai 
ieškant gryno lietuviškumo. Vilniaus atveju neretai 
eksploatuojamas klestinčio barokinio miesto įvaiz-
dis. Šis neabejotinai pagrindo turintis pasakojimas 
yra naudojamas ir kaip argumentas, grindžiantis 
apleistų Sapiegų rūmų atstatymą. Tačiau iš pirmo 
žvilgsnio kilnus siekis turi tamsiąją pusę, kuri vie-
šai buvo pasirodžiusi vos keletą kartų. Gaila, tačiau 
ši rūmų rekonstrukcija yra klasikinis punktyrinio, 
trūkčiojančio praeities pasakojimo pavyzdys. Taip 
atsitinka, kai tarpais sąmoningai praleidžiama ar 
ignoruojama bendra vertybe tapusi, dažnai net ir 
jau kūnu virtusi istorija, šiuo atveju – caro laikus 
menanti XIX. a. rūmų išvaizda. Vos apie šimtą 
metų buvę puošnia Sapiegų vasaros rezidencija, 
XVIII–XIX a. rūmai keliskart keitė savo paskirtį 
(tapo ligoninės patalpomis) ir po truputį įgavo ki-
tokią – kuklesnę, tačiau, iš paveldosauginės pusės 
žvelgiant, ne mažiau vertą išsaugojimo išvaizdą. 
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Bėgant metams kitęs, buvusio barokinio stiliaus 
visumos neišlaikęs, carmetį menantis rūmų ekster-
jeras išliko iki mūsų dienų (jei nuošalyje paliksime 
tą faktą, jog gana ilgai apleisti rūmai iro ir niekam 
nereikalingi keliavo iš vienų juridinės priklauso-
mybės ir atsakomybės rankų į kitas). Taigi, kodėl 
pasirinkta naikinti tai, kas išlikę, kad su pretenzija į 
atkuriamą tikrovę, vadinama restauracija, būtų su-
kuriama kažkas kita?  Kodėl, neturint jokių svariais 
istoriniais duomenimis pagrįstų argumentų, rūmai 
atgims barokiniu (kaip išdidžiai teigiama projekto 
entuziastų) pavidalu?

Šiuolaikinėje paveldosaugos teorijoje ir prakti-
koje vyrauja negatyvus požiūris į „istorijos korek-
cijas‘‘, paveldo „gryninimą‘‘ bei paveldo objektų 
atkūrimą, ypač tuomet, kai toks tikslas neva pa-
teisina priemones – vėliau susiformavusio, bet 
dėl to ne menkesnio, istorinio sluoksnio, paveldo 
naikinimą. Tokios nuostatos atsispindi Venecijos 
chartijoje (1964) ir kituose ICOMOS bei UNESCO 
dokumentuose. Deja, Lietuvos ir daugelio pasaulio 
šalių patirtis rodo, jog tarptautinio lygio susitari-
mų ir principų ne visada paisoma. Alfredo Bum-
blausko, kai kurių kitų istorikų pastebėjimu, pa-
veldo objektų atkūrinėjimas ypač būdingas šalims, 
susiduriančiomis su nacionalinio identiteto paieš-
kų ar įtvirtinimo problemomis. Atkūrimo idėjos 
populiarios Vidurio ir Rytų Europos šalyse, kuriose 
kultūros paminklai per istorines permainas, pasau-
linius karus patyrė palyginti didesnių nuostolių nei 
Vakaruose. 

Pats atkūrimas savo esme nėra blogas reiškinys, 
tai – suprantamas ir žmogiškas noras dar kartą pa-
tvirtinti nacionalinį pasididžiavimą, savo orumą, 
galų gale tai – principinė pozicija. Panašiai galima 
suprasti ir pateisinti istorikų iš buvusių LDK teri-
torijų ginčus, keliamus paveldo dalybų ir istorinių 
įtakų klausimus, kuriuose bendra LDK „paklodė‘‘ 
dažnai traukiama savo pusėn. Diskusijos neken-
kia niekam. Tačiau iki tol, kol istorine atmintimi 
nespekuliuojama ir nemanipuliuojama, kol, kaip 
jau minėta, atkūrimo sąskaita nenaikinamas kitas 
kultūrinis sluoksnis (kaip tai yra Sapiegų rūmų „at-
statymo“ atveju).

Iš tiesų graudu, kad sprendimas pasirinkti bū-
tent tokį Sapiegų rūmų atstatymo variantą (buvo 
ir kitų – kad ir III projekto variantas, kuris siūlė 
pastatą konservuoti su restauravimo elementais, 
atspindint jo istorinę ir stilistinę raidą) aukščiau-
sių Kultūros paveldo departamento atstovų argu-
mentuojamas stiprybės, remiantis LDK istoriniu 
pamatu, poreikiu. Kiek gali įkvėpti nieko bendra 
su istorine atmintimi neturintis pastatas, kuris ide-
alizuotai iškreipia ir formuoja dirbtinai sukurtą, pa-
gal šių dienų poreikius pritaikytą praeities vaizdinį? 
Dar liūdniau pasidaro žinant kol kas labai miglotą 
būsimą rūmų paskirtį – projekto gynėjų teigimu, 
Lietuva nusipelnė turėti kuo pasididžiuoti, turėti 
puošnius rūmus, kuriuos būtų galima parodyti gar-
bingiems užsienio svečiams, jų delegacijoms, galbūt 
net ten juos apgyvendinti (TOKS pastatas visuome-
ninėms, kultūrinėms reikmėms? Turbūt juokauja-
te...). Tokie patoso kupini planai tik paliudija, kad 
„karalius nuogas‘‘ – apsimetinėjame tokiais, kokie 
nesame, patys save darydami pajuokos ir gailesčio 
vertais objektais. Nevisavertiškumo, nepasitikėjimo 
savimi kompleksą, užsispyrėlišką nenorą priimti 
savo istoriją maskuosime dar vienais imaginaci-
niais tvirtybės, šiuo atveju – Sapiegų, rūmais (kiti 
rūmai, kad ir apnuoginantys, bet užtat – didingi, 
stūkso Gedimino kalno papėdėje). Būsimas didin-
gas „istorijos paminklas‘‘ kai kuriems taps dar vienu 
skaudžiu dabartį liudijančiu, praeities vaiduoklių 
ir buko aklumo pagimdytu simuliakru. Reikia pri-
pažinti, kad paveldas eilinį kartą tapo ideologijos 
įrankiu, šis projektas – vyraujančios paradigmos 
(paveldo kaip  komercializacijos objekto samprata) 
rezultatu. Bet ar reikia mums kurti naujus pasako-
jimus, jei nesugebame puoselėti to, ką turime? Argi 
nesame kažko verti, kai turime tokią unikaliai mar-
gą, nors ir skaudžią bei prieštaringą istoriją, sugeba-
me išlikti gyvybingi, atsitiesti kaskart iš naujo, net ir 
šitiek kartų kamuoti išbandymų, visuotinių negan-
dų, priespaudos? Vienoj populiarioj dainoj pastebė-
ta „patogaus stingulio‘‘ būsena kartais ištinka visus. 
Bet mums ji pernelyg dažnai trukdo pastebėti, kad 
tai, kuo galime didžiuotis, yra visai čia pat. Juk mes 
jau seniai nebe aplinkybių aukos, nebent patogius 
kančių labirintus susikuriame savo pačių galvose.
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Agnė Vaičeliūnaitė

Silikoninės žiemos. Išpardavimai

Aš žvejoju žiemas – taip kas naktį 
išeinu, apsivilkęs kailinius, 
apsiavęs slidoką vienatvę – 
ją pirkau už prieinamą kainą, 
o kiti jau nespėjo – sold out – 
išparduoti gyvenimo kryžiai, 
juos tempiu, o kitiems nusispjaut, 
kad kuprotas ir kad paralyžius 
surakins pūgom miesto sugaištį, 
aklam Brisiui bestelės virbalu, 
karalienę sniego pabudinęs,  
išakės silikoninę dirvą. 

Aš žvejoju žiemas – taip nekibo – 
išėjau ieškoti pavasario, 
Bet ir to neradau. Kas beliko? 
Prižadėt vienatvę suradusiam.

Neurotikas apie sapnus

Aš nesenas, bet, sako, kuprotas 
Vaikštau basas per ašmenis Grįžulo. 
Vos tik spėjau sapnus pašarvoti 
Mėnesiena per pusę suplyšo 
Ir pabiro trys tūkstančiai snaigių, 
Kai aš vaikščiojau tilto turėklais. 
Tegul niekas manęs nesulaiko – 
Šiąnakt virsiu kalėdine šmėkla, 
O greičiau gal įvirsiu į pusnį – 
Tokios šaltos purienos. ir kartais, 
Kai nesiseka švelniai pabusti, 
Tu sapnų procesą paspartini. 

Bet juk mano sapnai pašarvoti, 
Jų likimą jau Dievas apsvarstęs. 
Tik, kodėl nesustoji kartoti: 
„Vienas sapnas pabėgo iš karsto...“

Speiguotos išpažintys

rymo žvaigždės lengvai sugriuvusios 
nasruose apšerkšnijusio miesto, 
taip ir aš, išsinėręs iš kūno, 
išeinu su naktim susiliesti, 

išeinu, kur žmogus žmogui vilkas 
pagaląstais dantim mirtį griežia 
paširdžiuos taip siaubingai sukirba – 
ir esi tu, žmogau, pats sau priešas 

Šit pirkau pas Dievulį Kalėdas 
ir koks velniškai bukas aš senis, 
kai Kūrėjas grąžos neturėdamas 
man pasiūlė paimti gyvenimą – 

sutikau. aš toks liūdnas beprotis, 
man tik kilpoje snaigių kyboti.

Liūdesio žiemą

išeinu iš žiemos dantiraščių, 
iš šerkšnotos delčios atitvarų. 
apnikau tave tarsi virusas – 
nusičiaudi, žiū – pradeda snigti. 
nusižiovauji – naktys įsliuogia 
tokios šaltos, bedieviškai tingios, 
vienišumo vilkų išsapnuotos – 
jų kaukimo kryptis bus klaidinga, 
bet išeiti juk teks – šitaip lemta,  
pyška tvoros, šalčio kutenamos, 
kai einu per ledėjantį plentą – 
juo praslydo mano gyvenimas. 

po galais, duok man, Dieve, per ausį, 
taip vėlai būsiu ženklą supratęs, 
koks raudonas šermukšnis sausį, 
įsitaisęs į sniego patalus.
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Dangaus filosofai

ant snieguoto žvaigždyno skruostikaulių 
mūsų pūgos pakimba ir plaikstosi 
mūsų gatvę apsiveja plikledis – 
juos susaistome santuokos saitais 

aš klampojau per rimstančią sugaištį 
per pėduoto asfalto kryžiažodžius – 
gal ir tu ten ėjai, mano būsimas 
bet dabar negalėčiau jau lažintis 

ant snieguoto Kūrėjo pakaušio 
kelios snaigės spingsės pražilusios 
„ar žiemos šis paveikslas?“ – paklausi 
nežinau aš. Jis pats to nežino 

ką jis žino, tik tiek, kad veikiausiai 
ant snieguoto žvaigždyno skruostikaulių 
mes tylėsim ir retkarčiais graušimės 
taip anksti žemės būtį palikę

Dievo samtis

rodos, ims ir nukris Dievo samtis, 
vakarinio spiečiaus įmūrytas, 
kai užstringa mygtukas „gyventi“ 
trupiniuotoje klaviatūroje, 
kai nuplinka rugsėjo pakaušis, 
o asfaltas surenka nuokritas. 

išgirdau vakar rudenį klausiant: 
ar žiema panaši į beprotnamį? 

panaši. kur dairais – šitaip balta, 
nejauti: laukas čia ar palatos. 
pražingsniuoja mintim ponios šaltos, 
įsisegdamos snaigę į atlapus. 
rodos, ims ir nukris Dievo samtis, 
vakarinio spiečiaus įmūrytas. 

nebespėjau šią naktį pasenti, 
krito samtis ir mirtį sukūlė.
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Sako, meilė akla, todėl tik visiški kurmiai myli 
aklai. Tačiau zoologija nėra specifinė mano sritis. 
Telieka viltis, kad koks nors gamtos mylėtojas ry-
šis plačiau aprašyti kurmių gyvenimo peripetijas 
pož(i)eminių labirintų, šaknelių ir šakniavaisių 
pasaulyje. 

Rodos, šiuolaikinėje spaudoje dabar dažnai 
pradedama rašyti apie gamtos ir gyvūnų stebėjimą, 
visokias mažas smulkmenėles, kurios slepia savitą 
nepriklausomos spaudos Ezopo kalbą – suprask, 
kiek visokių taiklių įžvalgų galima pasakyti apie 
homo sapiens ir jo kultūrą stebint gyvūnus, jų elgse-
ną, randant zoologijos sodų ir miestų kultūros ana-
logijų. Juk ir patys esam tarsi laisvi zoologijos sodo 
gyventojai – suvokiame, kad mūsų narvai atviri, 
net nerakinami, tačiau visiškoje laisvėje esam ne-
pajėgūs viskuo apsirūpinti patys, savarankiškai, to-
dėl turime skaitytis su prižiūrėtojais ir pamažu jau-
kintis nutolusią gamtą. O šiaip jau visi bandymai 
kalbėti tiesiog apie orą, bites, visokius niekučius 
yra labai svarbūs ketinimai užmegzti glaudesnį tar-
pusavio ryšį, jį palaikyti, vystyti, galiausiai išsakyti 
savąją esmę. Tai – lyg preliudija, įžanga į visada 
svarbią ir aktualią meilės temą. Atidžiau sekantys 
mūsų kultūrinę spaudą (tarkim Literatūros ir meno 
skaitytojai) jau sulaukė visokių netikėtų prisipaži-
nimų apie netradicines pažiūras, orientacijas, ho-
mofobijas ir tolerastijas. Visa tai tapo pretekstais 
driektis ilgoms diskusijoms ir netgi teisminiams 
procesams. Štai apie Gintaro Varno režisuotą spek-

Vainius Bakas

Oro bučiniai gripo epidemijos metu 

taklį Tiksinti bomba recenziją kultūros savaitraš-
tyje Literatūra ir menas publikavęs teatro kritikas 
V. Gedgaudas sulaukė ne tik didelio bulvarinės 
žiniasklaidos dėmesio, bet ir visuomenės kritikos. 
Po šios istorijos Europos socialinio fondo agentū-
rą net pasiekė skundas, jog recenzija neetiška, joje 
naudojama per aštri retorika. Ir tai – tik vienas vis 
dažnėjančių kultūrinio gyvenimo pavyzdžių, ver-
čiančių svarstyti kur yra etikos, pagarbos žmogiš-
kumui ribos, apskritai ką mūsų visuomenėje dar 
reiškia pati meilės samprata. Ar apie ją vis dar ga-
lima kalbėti kaip apie švarią ir neiškreiptą verty-
bę? O gal ji mūsų kultūroje pamažu tampa tuščios 
retorikos ir manipuliacijos objektu, neatsiejamu 
nuo visur demonstruojamo perdėto seksualumo, 
bulvarinio fetišizmo? Tarsi pamirštama, kad aplink 
esti daugybė meilės formų, kurioms apskritai ne-
reikia jokio seksualumo – meilė poezijai, menui, 
gamtai, tėvynei, Dievui, vaikams ir tėvams neturi 
nieko bendra su seksualiniais potraukiais. Tačiau 
šioje meilėje vis vien išlieka noras suartėti – t. y. 
būti šalia, labai arti, galbūt netgi sutapti. Noriu su-
artėti su gamta – einu į jos erdvę: parką, draustinį 
ar mišką, noriu suartėti su Dievu – kalbuosi su Juo 
per maldą, lankau Šv. Mišias, noriu būti kuo arčiau 
meno – lankausi teatre, filharmonijoje, parodose.

Kaip tik neseniai poetas Vladas Braziūnas su-
kvietė visus, mylinčius kalbą, prie savojo šaltinio – 
naujosios knygos Fontes amoris. Per poetinį vakarą 
LRS klube meilės šaltiniai tryško ne iš grindų ar 

...medžiai šoka viliotinį – krenta baltos ir šiugždančias širmos
jų nuogumą atspindi švelniai tekantis meilės šaltinis 
mano mūzos devynios, jūs man būsite mylimos pirmos,
o kas būsiu aš jums? – Tik apakęs kvailys... paskutinis... 
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nuo lubų, bet iš Birutės Mar ir Vlado Braziūno 
lūpų, P. Vyšniausko saksofono, fortepijono lytėji-
mų ir žmonių, kurie buvo šalia. Poezija ir muzika 
buvo lyg du gražūs mylimieji, kurie juto kiekvieną 
subtilų judesį, harmoningai ir švelniai kuždėjo vie-
nas kitam. Rodos, ne tik pabuvau prie šio meilės 
šaltinio, ne tik paklausiau gražaus jo šniokštimo, 
bet ir rieškučiomis pasisėmiau sau tos meilės vers-
mės. Tą vakarą meilė ir pasija buvo Kalba, jos gar-
syno lobynas, plastiškumas, pats Žodis, priverčian-
tis plastiškai šokti visus kalbos padargus. Gražu 
buvo stebėti, kaip glaudžiai jie esti vienas šalia kito. 
Juk meilė skleidžiasi per kalbą – motina ugdo vaiką 
mylėti žodžius, kai jis suauga, jau gali išsakyti savo 
jausmus mylimajai. Tačiau dažnai meilės kalba turi 
ir visai kitą – savo – gramatiką, juk yra daugybė 
mylinčių žmonių, kurie niekada gyvenime vienas 
kitam nesako: „Aš tave myliu.“ Visa tai atsisklei-
džia per žvilgsnį, gestą, rūpestį, šiltą sriubą, vil-
nonį megztinį. Kiekviena smulkmenėlė gali slėpti 
meilės dvasią. Reikia tik išmokti skaityti šį pasau-

lį lyg knygą. M. Pavičiaus romano Antrasis kūnas 
veikėjos Lizos žodžiais tariant, „bučiniai – tai tarsi 
meilės laiškai. Gali juos perskaityti, o gali ir išmesti 
neperskaitytus. Bučinys gali reikšti: sveikas! arba 
labanakt, sudiev, labas rytas! Kartais jis reiškia: iki 
pasimatymo; jis gali nešioti išdavystę ir mirtį arba 
ligą, jis gali sakyti: sveikas atvykęs, prisimink mane 
arba laimingo kelio! Bučinys gali laiduoti meilę, at-
siminimą, melą, pažadą arba skolą su palūkanomis, 
pranašauti džiaugsmą arba nelaimę. Per bučinį vie-
nas mūsų kūnas patenka į antrąjį mūsų kūną“. Be 
abejo, atsirastų ir tokių cinikų, kurie ironiškai pa-
sakytų, kad bučiniai skirti greičiau platinti gripo 
baciloms. Bet atleiskime tiems neišmanėliams. Juk 
mylėti reikia mokytis ilgai ir kantriai. 

Ugdant vaikus, vyrauja labai keista tikrosios 
meilės „cenzūra“. Smurtiniai filmai televizijos ete-
ryje dažnai leidžiami nuo 7 metų amžiaus – jau 
nuo tada vaikas gali legaliai žiūrėti, kaip šautuvu 
ištaškomos smegenys, blogiečio kūnas suvarpomas 
kulkomis, upeliais liejasi kraujas, dvigubas suktu-
kas sumala priešininkui veidą, tačiau kad ir švel-
nios erotikos filmui dar reikia palūkėti šešiolikos 
ar aštuoniolikos... Kitaip tariant, visokių bojavykų 
ir žudynių vaizdai, rodomi vaikams – normalu, o 
meilė – miglotas tabu. Bent jau oficialiai. Realybė-
je viskas kiek kitaip – kiekviena karta savaip užsii-
ma „savišvieta“: sovietmečio kartos turėjo, nors ir 
nedaug, bet vieną kitą godotiną žurnaliuką, vieną 
kitą skylutę su vaizdu į moterų pirtį, paaugliukai, 
kuriems dar pienas nuo lūpų nebuvo nudžiūvęs, 
jau slapčia vartinėjo legendinę Zalyčio  knygą Mei-
lės vardu. Dabar necenzūruotos interneto platybės 
atveria neribotas „savišvietos galimybes“. Tačiau, 
be praktinės fiziologijos pavyzdžių, nėra ten nė lašo 
meilės. Norint išmokti mylėti, reikia vėl iš naujo 
mokytis vaikščioti, patirti stiprias traukos jėgas, 
gravitacijos dėsnius, išlaikyti pusiausvyrą žengiant 
pirmuosius žingsnius lynu, visada įtemptu tarp 
meilės ir neapykantos. Arba tiesiog nebijoti imt ir 
nukrist. Į glėbį. Nereikia bijoti atskriejančio oro 
bučinio, netgi per patį gripo epidemijos įkarštį. 
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Dviese 

Ištraukė ji iš kažkur tą berniuką, dievaž, ir pati 
tą padaryčiau dėl tų plonyčių, į suveltą kailiuką pa-
našių plaukučių. Jis trypčiojo vietoje ant mano žalio 
prieškambario kilimo, kurį kažkada pirkau šeimy-
nai, savo penkiems vaikams, kad šeštadienio popie-
tėmis, kai tvarkyčiau namus, o jie murzini grįžtų iš 
lauko, galėčiau juos apšaukti, bet paprašyčiau greitai 
nusirengti ir bėgti į virtuvę, kur užkaisčiau arbatos. 
Nebe kmynų gal, nes tai nebe mano vaikystė, o gal 
mėtų ar ramunėlių. Medaus vis vien įdėčiau, pati 
išmaišyčiau ir, paduodama į rankutes, užbaigčiau 
palinkėjimu, tik nenusidegink, sakyčiau. O dabar 
man trūko žodžių, ką jau ten veiksmų. 

Pritūpiau, uždėjau ranką ant peties, jis kreste-
lėjo, per stipriai tokiam skeletėliui. Jetus, kas vaiką 
taip vadina? Tuomet dar spėjau pirštu perbraukti 
jo rankutę, kol jis veržėsi sprukti į mano kambarį, 
ne slėptis, o žaisti, galiu garantuoti, bet pargriuvo, 
užsigavo šoną ir pradėjo tyliai verkti. Pažiūrėjau į 
mergaitę, o toji pati išsigandusi vos vos laikėsi neiš-
leidusi didelio atodūsio, tokio, kai jau pagalvoji, ką 
padarei, kai pagalvoji, kad tas berniukas gali turėti 
utėlių, todėl nedrąsu jį dabar apkabinti, o gal jis 
serga kuo, o gal apsėstas, o gal jo purvini pirštukai 
lietė negyvėlį?.. O kodėl jis juos taip nukandžiojo? 

Kai bėgo koridoriumi, čiupo už lentynos pasi-
laikyti, suspaudė tą medį, ir ryškiai raudonai žibsė-
jo pirštų galiukai, beveik be nagų. Pora pirštų dar 
gijo nuo naujų katės įdrėskimų. Geriau įsižiūrėjus, 
ant drabužėlių buvo matyti bent keli rainos katės 
plaukai. Galėjau netgi imti juos skaičiuoti, tokius 
ryškius ant juodų drabužėlių, tvirtai užrišto juodo 
šaliko ir juodų pirštinyčių. Bet tik giliai kvėpavau, 
bandžiau prieiti prie berniuko, nubraukti tuos 

Skirmantė Ramoškaitė 

plaukus, o jis pakilo nuo grindų, patrynė nosį ir 
liko stovėti. Bėgo jo nosis. 

Mergaitė nuėjo į virtuvę, turbūt atnešti virtu-
vinio rankšluosčio nosiai. Nežinau, pasakė tik, kad 
tuoj grįš. 

Jai pasislėpus anapus durų, berniukas sukruto. 
„Ššš“, – pasakiau. Jis man irgi: „Ššš.“ „Ei, padau-
ža tu!“ – labiau juokavau nei pykau. „Ššš. Ššš.“ Ir 
šnypštė jis, tildė mane, ir aš nesugebėjau atsispir-
ti – pritūpiau, jau griežčiau suėmiau jo alkūnę, pri-
verčiau žiūrėti man į akis ir atsakyti į klausimą, ar 
jam viskas gerai, paskui – kur jo mama. Jis išsigan-
do, kaip tik vaikai moka, išrietė antakius ir atvėpė 
lūpytę. „Ššš“, – raminau ir glosčiau jo skruostus, 
kurie vis labiau kaito. „Ššš, – liepė jis man. – Ma-
mytė darbe, o aš pabėgau iš namų.“

Man tarsi palengvėjo – viskas čia paprasta, nu-
vesiu vaiką į policiją, nuraminsiu mergaitę, kad gal 
ir nepadarė nieko blogo. Kažkas viduj tukseno, lie-
pė nesėdėti vietoje ir veikti. Juk nenormalu, kad tau 
namo vaiką parveda – jie nėra benamiai gyvūnėliai, 
jie yra mažiukai žmonės. „Ššš, – įsiterpė jis, –  ššš, 
eisiu namo.“ Jo balsas tikrai taip sakė, tylus ir tvir-
tas, toks gražus, kokio norėjau savo sūnui. „Kaip 
tu pareisi?“ – neabejojau, kad jis tai pats padarytų, 
tik pati nesugalvojau tam būdo. „Mergaitė parves, 
jinai iš tikrųjų žino, kur gyvenu, jinai yra mano 
draugė.“ „Nežino ji!“ – netekau žado, nes tada bu-
vau ką tik pradėjusi gyventi naujame bute, ir brolis 
pirmą kartą atvežė dukterėčią paviešėti mieste, pas 
mane. Jinai čia nieko nežinojo, visai nieko, jokių 
mažų berniukų. „Ššš, šiandien pavargau, daug žai-
džiau ir ėjau, nesgi iš namų pabėgau. Bet dabar jau 
reikia eiti.“ – „Kur tu eisi?“ – „Namo, nebenoriu 
būti pabėgęs.“  Ir taip mes akis į akį buvom priešais 
vienas kitą. Lygiai kvėpuodami, ir pasiimdami tiek 
laiko, kiek reikia ką nors didelį prisiminti.



Proza

14

Ir tada grįžo mergaitė su popieriniu rankšluos-
čiu, uždususi. „Kur taip ilgai užtrukai?“ – paklau-
siau. „Nejuokinga, teta!“ Ji pritūpė, nušluostė jam 
nosį ir pasakė: „Aš tikrai labai atsiprašau, kad par-
vedžiau jį namo. Norėjau, kad sušiltų. O dabar gal 
reikia į policiją nueiti?“ Berniukas palinksėjo.

Gatvėje sekėsi gerai – nieko nenutiko. Berniu-
kas tvirtai laikė mano ranką, ir mes tiesiog ėjome. 
Priėjome policiją, įėjome į pastatą, užregistravo-
me berniuką ir palikome. Tarsi lengviau pasida-
rė, tarsi turėjau tą berniuką jau seniau rasti ir tik 
dabar tai padariau. Atrodė, kad kažką savyje lai-
kiau pamiršta, ypač po to, kai jis atsisveikindamas 
mane apkabino ir tyliai, truputį švepluodamas, 
turbūt mielai, sušnibždėjo į ausį: „Nei bėda, nei 
laimė viena nevaikšto, žinok. Šiandien suvalgiau 
katytę. Ir aš neturiu mamos. Mes abu vieniši ir 
neturim nieko. Ir nieko nežinom.“ Tada polici-
ninkas jį paėmė nuo manęs, nusivedė ir aš išėjau 
iš pastato. Norėjau tik grįžti namo, nušluoti savo 
žaliąjį kilimą.

Dėl to susitarėme

Dėl to susitarėme. Ta nosis tikrai kyšojo, visa 
kita buvo lygu, lyg mažytė krūtinės siena, o nosis – 
visiškai nepavykusio protesto trikampė vėliava. O 
ant jos niekas negalėjo užlipti – per daug darbo, vir-
šun viršun, aplink šnerves, gal ant galiuko, ir čiužt 
žemyn. Gal balandžiai kokie truputį išsilaikytų, bet 
ne geriau nei sniegas. Visas biustas buvo kažkada 
seniai išlietas ir pastatytas priešais sieną, pasodinti 
keli medžiai aplink, ir viskas. Tačiau gali būti, jog 
medžiai jau augo, tik ta nosis, visas veidas, atsirado 
vėliau, kaip koks nemandagus svečias mano mieste. 
Kaip koks asfalto bijantis vaikas, gal tikrai, seniau 
piešdavo peles ant žemės, tai jis ir gąsdindavosi jų. 

Akmuo veide – ne kažin ką. Palieki nakčiai, gal 
netgi kelioms dienoms, ir vis tas pat sugrįžus. Tik 
ant suoliukų aplink sėdi vis kitokie, kuriems ta no-
sis netrukdo.

O su Jonu sutarėme, kad mums ji svarbi, tas 
išsikišimas, uodžiantis gatvelių prarytus lapus ir 
lietaus vandenį, kaip viskas susimaišo ir kvepia 
moterų kvepalais, jų čia nemažai praeina. Jonui jos 
patinka, man ne, bet nieko, jis mano berniukas, jis 
mane bučiuoja taip, kad net lydosi kūnas, kurį ryte 
kažkas šaltą padeda ant lovos, pataisytą, paruoštą 
užsidirbti gerai nuotaikai. 

Mudu daug vaikštome, ieškome skulptūrų 
arba bažnyčių pasėdėti ir pasiilsėti. Vis pajuokau-
jame, kad šitaip elgiantis iš mūsų bus atimti tikri 
pakvietimai į dangų. Aš manau, kad jei tik būsiu 
pakankamai maloni su kvailais ir blogais žmonė-
mis, mane supras ir leis kaip apdovanojimą pasiim-
ti vieną laisvą kvietimą į užkulisius, kur, tikiu, visi 
angelai pavargę šluostosi prakaitą po pasirodymo, 
o vakare eina į miestą paūžti, išgerti tiek kokteilių, 
kiek nuodėmių pridirbau. Su Jonu nenusidedu, su 
Jonu darau saldesnius dalykus. 

O kitais kartais kalbame kad ir apie nosis. Jam 
tai gal visai nerūpi, o man jau svarbu, kad žiemą ją 
gražiai apsnigtų. Gal tik ant vienos ir laikysis visos 
snaigės, visa gvardija, varveklių angarai šnervėse 
ir paradų paradai ant lūpų. Kažin kai skulptorius 
formavo jas, ar pataisė pačią formą? Kiek kartų 
kažin. Ar galvojo, kaip jos bučiuojasi, nes, dievaž, 
nežinau, kam jos dar naudingos. Bla bla. Nekalbu 
daug, tiek pat neklausau. Tik Jono gal. Kai jis vai-
ruoja ir lenkia ką nors, kai sustoja, atsisega diržą ir 
liepia man išlipti, o aš nelipu, svajoju, kaip jis pra-
daro visus langus ir liepia sėsti ant galinės sėdynės, 
kaip geriam sultis ir juokiamės, skruostai nukaitę, 
krūtinėse alsavimas. Bet jis nuveda mane namo, jo 
mama padaro arbatos ir mes juokiamės, bet ten ne 
toks juokas, koks man tiktų. Man tiktų kikenimas, 
vėliau – krūtininis juokas, kad net springčiau. O 
čia mandagu, viskas taip, kaip ir turi būti svetimam 
žmogui atėjus į kompaniją, kur visi per daug gerai 
pažįsta vieni kitus. Ak, kaip nekenčiu tokių išsi-
kišusių nosių. Aš verta daugiau. Aš verta didelio 
tuščio buto su gražiu vaizdu, ir tik mano, Jono ir 
kokios naminės katės popietės. Jei turėčiau katę, 
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mėgčiau jai užduoti per pasturgalėlį, nes ji garan-
tuotai kakotų, kur pakliūna. Aš jaučiu tai. Nuo 
manęs gyviai slepiasi lyg ką negero padarę, bet ka-
dangi jie ne mano, tai to ir nepastebiu, bet jei būtų 
mano, netgi įsivaizduočiau. 

Jonas užtat tikslus. Jam ta nosis visai neįdomi, 
tiesa, pripažino jis jos dydį. Man ji patinka. Patinka 
ir kitų skulptūrų nosys, – kiek jos daug pasako apie 
menininko gabumus, – jos tikroviškos, jos moka 
įkvėpti gyvybę, cha cha, o jei tai kauburėlis ir skylu-
tės – nieko, jis ateivis, nemokantis prisitaikyti, kaip 
kitaip, jei nemoka paprastų šitos žemės dalykų. 

O aš moku. Tik visada nieko neprisimenu. Lie-
ku namie, ilgai lieku, nemiegu visada, tik kartais 
mane užmigdo. Jonas tai daro, nežinau kaip, bet 
šiurkščiai tiktų. Jis liepia. Išpučia šnerves ir piktai 
šnairuoja. Aš negirdžiu nieko, man nereikia.

Aš neramiai vartausi labai daug, ne tik kai gu-
liu, bet ir kai einu. Gatvėje tiek daug vietos, apsup-
tis tarsi man būtų surengta, tik nieks nepultų, nes 
aš nepavojinga, gal netgi miela, mano oda vienpu-
sė, nieko neslepiu, netgi Jono, kuris taip bijo tokių 
gatvių. Jis tais atvejais lieka namie, užrakina du-
ris, tik paštas jam leidžia suartėti su žmonėmis – 
jo laiškai visuomet registruoti, todėl, kai džiržgia 
skambutis, beveik žinai, kas ten už durų. Kaimynai 
mūsų nelanko. Na, gal aš kalta, nes kartą atėjo iš 
apačios ir pyko, ryte, ar galima taip su pelėdom, 
kad garsiai vaikštome. O mes tą naktį mylėjomės 
kelis kartus, aš žaidžiau pelytę, šmurkštelėjau į savo 
landelę ir slėpiausi, kol galiausiai prabilau moters 
balsu. Taigi buvom išbarti, o tada aš nutaisiau piktą 
miną ir liepiau jai eiti iš čia, nes aš išvis nevaikštau, 
o skraidau, štai jiems visiems kažkas kvailas galvose 
vaikšto. Tarakonai gal. Tik kai pasiūliau dichlofo-
so, supratau, kad peržengiau ribas, nes geriau būtų 
kitaip. Aš daug su savimi kalbuosi, aiškinuosi, kaip 
kas. Iš mūsų trijų nei aš, nei Jonas tąkart nebuvo-
me liūdni, bet iš apačios... Visa ypata apsiniaukė, 
taip slogiai. O tądien iš tikrųjų lijo, aplijo kiemą, ir 
viskas truputį tyliau triukšmavo. 

Tada aš išėjau į miestą ir tada tą nosį pama-
čiau. Jei galėčiau įsimylėti skulptūras, įsimylėčiau. 
Kaži kas man jose patinka, tas sąstingis, fantazijos 
apie tai, kaip jos pabunda, bet lieka iš akmens, ir 
mūsų ryšys todėl vis vien neįmanomas, vaikučiai 
širdy akmenys būtų. Bet jeigu ką, tą vyrą su nosi-
mi įsimylėčiau. Ten jo tik biustas, nieko daugiau, 
net nepaeitų jis, o aš ir neneščiau nei prie Vilnelės, 
nei prie gatvės, prie Onos bažnyčios kita skulptūra, 
geriau nepykdyti jų. Tik įsivaizduoti reiktų, kaip 
garsiai jis bute eitų, temptų kojas kaip koks sunkus 
sunkus įsivaizduotas Golemas. Visiems visiems į 
burną sudėčiau bučinį, ir tegu daro, ką nori. 

Aš neskaičiau jokių religinių knygų, nieko, įdo-
miuosiuose faktuose radau Golemą. Papasakojau 
Jonui žodis žodin, ką apie jį rašė, ir niekas, joks 
žodis nesujudino mano vyro. Jis, aišku, didžiuojasi 
manimi, mano, kad esu protinga, nes tikrai nekal-
bu kvailų dalykų, aš tik galvoju. Ir visada bijau, 
kad mano neišugdyta siela. Nebemėgstu eilėraš-
čių, nebeskaitau nieko įdomaus, valgyt nemoku 
gaminti, nesportuoju, tik prisėdu ant suoliuko ir 
matau, kaip kiti praeina ir gyvena man patinkantį 
mano gyvenimą. Iki tol ilgai mokiausi, kol baigiau 
ir ėmiau būti su Jonu. Nežinau, kaip jis atsirado, jis 
daug kalba, aš pamirštu. 

Greičiausiai gimė kažkaip man Jonas. Na, pir-
ma mamai, o paskui man, čiūkšt, ir atsirado kaip 
voverytės, žvėreliai visi kiti, kurie maisto prašo. 
Tiesa, sutikau jį stotelėj, laukiau 53 autobuso į 
Akropolį, reikėjo vazonėlio ir dar šampūno mano 
gražiems plaukams. Jonas šypsojosi, sekė iš paskos, 
antrą kartą kai pamačiau, pasisveikino, ir taip mes 
dabar sveikinamės kiekvieną rytą. Kai mokėsiu, 
padarysiu jo skulptūrą, ir nosį gražią, nes dabartinė 
man pati negražiausia. Pasakiau. Jonas nė iš tolo 
neprimena skulptūros, Jonas garsiai vaikšto, Jonas 
gyvena su manimi, Jonas yra geresnis kalbėtojas, 
Jono žiemą neapsnigs – aš neleisiu, nes neleisti yra 
viskas, ko išmokau kalbėdamasi su savimi.
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1895 metais pirmą kartą išleistuose Jono Ma-
čiulio-Maironio Pavasario balsuose yra eilėraštis 
pavadinimu Nuo Birutės kalno. Skaitydama kūrinį 
negaliu nesistebėti subtiliu gilaus jausmo ir gam-
tos stichijų santykiu, kai audra atliepia sudėtingą 
žmogaus išgyvenimo dramą. Tačiau šįkart ne apie 
Maironį, mirusį prieš 80 metų, o apie Birutę.

Kopiant

Birutė Grašytė šiuo metu studijuoja Lietuvos 
edukologijos universitete, yra aktyvi Literatų arkos 
ir Literatūrinių refleksų dalyvė. Kuria eilėraščius ir 
juos skaito viešai (kartais ir netradicinėse erdvėse), 
spaudai savo kūrinius patiki retai (keli išspaussdinti 
Pašvaistėje Nr. 2011/12). 2011 metais Literatūrinio 
pavasario skaitymuose jai įteiktas poeto paltas. 

Apie septynis jaunos kūrėjos eilėraščius nu-
tariau prabilti ne todėl, kad niekas iki šiol nėra 
išsamiau apie juos kalbėjęs. Pirmą kartą autorę, 
skaitančią savo kūrybą, išgirdau per jaunųjų poetų 
skaitymus. Negaliu prisiminti nei datos, nei skai-
tymų progos, tik privalau pripažinti, kad kūriniai 
paliko gerą įspūdį. Visų pirma rašau genama žmo-
giško smalsumo panagrinėti, kodėl tokie vaizdūs ir 
įsimintini yra Birutės Grašytės eilėraščiai. Antra, 
noriu atkreipti skaitytojų dėmesį ir tikiuosi, kad jie 
atitinkamai įvertins jaunos kūrėjos tekstus. 

Viršukalnėje. Birutės poetiniai piešiniai

Kitaip nei jausmingas lyrinis subjektas Mairo-
nio eilėraštyje Nuo Birutės kalno, kuris pripažįsta 
esąs neramus (Ir per amžius paliks, kaip ir aš, ne-
ramus), Birutės eilėraščių žmogus atrodo esąs ra-

Justina Katkevičiūtė

Nuo Birutės kalno

mus, užsimiršęs, radęs harmoniją su gamta. Šiuo 
atžvilgiu, autorės kūriniai šiek tiek primena japonų 
prozinės poezijos haiku koncepciją. Priminsiu, kad 
haiku siejamas su spiritualistine filosofija, Rytų 
mistikų mokymu, jam itin svarbūs yra poetinis 
piešinys ir paprasta kalba, galinti peržengti įprastas 
reikšmes. Birutės tekstuose taip pat regiu dvasin-
gumo apraiškų – dvasingu būtų galima pavadinti 
lyrinį subjektą, kuris nėra neatsiejamas nuo savo 
žemiškojo pavidalo, pojūčių, poreikių, malonumų. 
Labiau nei savi rūpesčiai ir išgyvenimai, jam rūpi 
gamtos, aplinkos vyksmas. 

Štai eilėraštyje Dar ne naktis dėmesys sutelkia-
mas į pievą, žolę, pienės pūką, krentantį šešėlį ir 
kartu žmogų, stabdantį upę. Čia skatinama: Užsi-
merk, nes kitaip nematysi. Regis, patariama matyti 
sielos akimis, užsimerkus, tačiau toliau piešiamas 
vaizdas atrodo visiškai prieinamas ir atmerktoms 
akims (dainuojantis prie upės žmogus). Galbūt rei-
kia užsimerkti, kad nematytum savęs ir išvystum 
kitą? O gal vis dėlto reikėtų plačiai atsimerkti? Apie 
užsimerkimo paradoksalumą šiame eilėraštyje ska-
tinčiau dar pagalvoti.

Stebėtojo perspektyva pasirenkama ir kūrinyje 
Užsitęsus naktis. Panašiai kaip ir anksčiau minė-
tame eilėraštyje, vaizdas priartinamas tarsi būtų 
žvelgiama per filmavimo kamerą. Tačiau čia neap-
siribojama pieva, paukščiu ir saulėlydžiu, o gebama 
pamatyti tai, kas nėra matoma kiekvieno: rūkanti 
ant kelmo dvasia, į odą pušynų dygsniuojama siela. 
Kartais kūriniuose suaštrėja ne tik rega, bet ir klau-
sa – Taip tylu, tik kažkur tolumoj / Paukštis cinksi 
nageliais / Į vandenio šukę, jutimai – sujudinęs orą / 
tyliausiai praskrenda. Eilėraščiuose į pasaulį žvel-
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giant iš arti, net ir dvasia ima atrodyti materiales-
nė, tarsi apčiuopiama: dvasia iškrinta iš krioklio, 
kapitonas vėjo dvasią (pastebėtinas gamtos sudva-
sinimas) susiuva į burę. 

Lyrinio subjekto regimas pasaulis gali ir neati-
tikti realaus pasaulio vaizdo. Eilėraštyje Čia vėjas ir 
padriskusi žolė vazonai auga be gėlių, mėnulis aidi 
į molį. Išorės sumaištis ima atsispindėti ir sąmo-
nėje – Tik nebežinau, tikra / Ar nutapyta -ta- / Ant 
paveikslo nutūpusi / Graudžiais sparneliais / Musė.

Išskirtinai įdomiu Birutės kūrybos pavyzdžiu 
manau esant eilėraštį Pilnėjanti naktis. Gamtos 
detalės šiame kūrinyje ne tik priartinamos, bet ir 
storai pabarstytos fantazija – subjektas čia neten-
ka pagrindinio vaidmens, kurį perima pati gamta: 
bemėnuliai dangūs barsto uogas ir trupina šakas, o 
mėnulis sėlina iš vandenų į dangų. Gamta šiame 
kūrinyje, kaip ir daugelyje kitų, Birutės eilėraščių 
yra mistiška, galinti veikti atskirai nuo žmogaus, 
kuris neretai lieka tik stebėtoju.

Žvelgiant. Apie žmogų ir kitas 
gyvybės formas

Išskirtiniu autorės kūrybos bruožu norėčiau 
pavadinti kūrybingai tapomus gamtos paveikslus, 
kuriuose vietos suranda ir žmogus. Peržvelgus pei-
zažus, lengva susivokti, kad vieno konkretaus žmo-
gaus portreto nenupiešime – susidaro įspūdis, kad 
Birutės eilėraščių žmonės negali būti atsiejami nuo 
gamtos. Dažniausiai jie kuriuo nors iš savo pavida-
lų (žvejys, kapitonas, statybininkas) stebi gamtos 
vyksmą arba jame dalyvauja.

Štai kūrinyje Dar ne naktis žmogus, atsukęs 
blėstančiam dangui savo gražų veidą, stabdo upę. 
Žmogus gražus, matomas iš arti kaip ir pati gamta, 
tačiau kodėl atliekamas beviltiškas stabdymo ges-
tas? Galbūt vienas iš būdų suvokti šias eilutes – pri-
siminti, kad žmogus yra menkas prieš gamtą ir jos 
procesus, tačiau drauge ir didis savo užsispyrimu 
juos pažaboti, nors galios šiam darbui jam niekas 
nesuteikė.

Ne visuose Birutės eilėraščiuose žmogus mė-
gina įsikišti į gamtos procesus. Kūrinyje Kaip 
medžiai be vėjo gamta gražiai įrėmina eilėraščio 
mintį – begalinį žmogaus troškimą pažinti amži-
nąsias paslaptis. Žvejį, pavydintį žuvims, būtų ga-
lima sieti su smalsumo idėja – žuvys yra laisvos, 
galinčios pažinti vandenyno paslaptis. Įdomus yra 
Dievo įvaizdis, kuris eilėraštyje Kai medžiai šitaip 
be vėjo – laukinis, basas lipantis į obelį. Čia vertėtų 
prisiminti biblinę išmintį, kad žmogus yra sukur-
tas pagal Kūrėjo paveikslą, todėl savyje turi Dievą, 
tačiau tai jo nepadaro viršesnio už gamtą, priešin-
gai – žmogus yra neginčytina gamtos dalis.

Žmogus Birutės eilėraščiuose gali būti ir ste-
bintis gamtą (sustoję stogdengiai mato: įsismar-
kavę / Paukščiai visad numeta lapus) ir jos bijan-
tis (Tyliai bijo vandens kapitonas), tačiau, kaip jau 
minėjau,  jis yra tik viena iš gyvybės formų, saky-
čiau, mažiau įdomi nei gyvybe alsuojančios gamtos 
detalės. Taiklus atrodo pievų palyginimas su pul-
suojančiomis planetomis eilėraštyje Dar ne nak-
tis – taip išplečiant erdvę primenama, kiek daug 
gyvybės formų telpa vienoje pievoje. Kartojama 
žolė parodo jų galią atsinaujinti, atgimti, amžinai 
tęsti ciklą. Sukuriamas vientisas gamtos, kaip sis-
temos, vaizdinys, kurioje nuolatos vyksta pasikar-
tojimas, pulsavimas, vėlimasis, judėjimas, kuriame 
galime sutikti įvairių gyvybės formų. Dažnai eilė-
raščiuose minima žolė, pievos – vėjas ir padriskusi 
žolė / Supučia kūnui stuburą, Pulsuoja pievų pla-
netos, pievos pagauna oro kartumą, žolė pasirodo 
kapitono sapnuose. Taip pat vieni dažnesnių yra 
žuvų ir vandens motyvai – žvejys pavydi žuvims, 
šios nužiopčioja mėnulį ir yra palaimintos jūros, 
poledinis vanduo, laistymas vandeniu, cinksėjimas 
į vandens šukę. Tai leidžia įsitikinti, kad Birutės ei-
lėraščių pasauliai iš tiesų yra visaverčiai – sukurti 
ne tik iš vėjų, dangaus, bet ir iš žemės bei vandens, 
užpildyti įvairiomis gyvybės formomis, taip pat ir 
žmonėmis. Būtent šis visavertiškumas ir nuolatinė 
tekstų dinamika – perversmai ir paradoksai, turėtų 
užburti skaitytoją.
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Leidžiantis. Naktis – laikas kurti

Kitu svarbiu Birutės Grašytės kūrybos akcen-
tu pavadinčiau laiko apibūdinimus. Itin vaizdžiai 
yra tapomas paros laikas, dažniausiai vakaras. Eilė-
raštyje Dar ne naktis jautriai piešiama būsena tarp 
būdravimo ir miego. Tai magiškas laikas, kuriame 
ir atsiskleidžia minėtos gyvybinės jėgos. Eilėraštyje 
matomas tamsos atėjimas, tačiau ši tamsa nėra bau-
ginanti, ji apglėbianti, tarsi užkonservuojanti, sau-
ganti. Tokią tamsą regime ir eilėraštyje apie kapito-
ną – Bet ir šitai į tamsą sueina. Kūrinyje Užsitęsus 
naktis – paros laikas slepia indėno dvasios atėjimą į 
kūną. Naktis kūriniuose nebūtinai tamsi – eilėraš-
tyje Pilnėjanti naktis rašoma: Tada pasipila šviesa – / 
Prasideda pilnėjanti naktis, o kūrinyje Vėjo dvasią 
susiuvęs į burę pasilieka žolę kurianti mėnulio švie-
sa. Apskritai mėnulį galima pavadinti viena iš pa-
grindinių „nakties“ tekstų detalių, gražiai įpintas į 
metaforą ar personifikuotas mėnulis gali atlikti sau-
lės funkciją (kūrimas), sėlinti į dangų, aidėti į molį.

Kūrinys, kuriame kalbama apie vidurdienį, 
Stogdengiai – aiškiausias, jame mažiausiai fantastiš-
kų, gaivalingų kūrimo ir gamtos proveržių. Diena 
atrodo sudėtinga, sunki kūrinyje Čia vėjas ir pa-
driskusi žolė: Kad neįtrūktų, / Neatlaikę šios dienos 

liudijimo. Atrodo, kad šviesus paros metas savo su-
dėtingumu yra priešingas romantizuotai, dvasių ir 
paslapties kupinai nakčiai, nors dieną taip pat gali 
vykti kūrybos procesai: Čia vėjas ir padriskusi žolė / 
Supučia kūnui stuburą.

Papėdėje. Kas sieja Birutę ir Maironį

Jaunos poetės braižas šiek tiek primena mote-
riškai subtilias, savo kūryboje atviras gyvybei poe-
tes Liūnę Sutemą ir Birutę Pūkelevičiūtę. O Biru-
tės Grašytės kūrybą ir minėtą Maironio eilėraštį, 
rodos, sieja tik žiupsnis Birutės romantizmo, nes 
jos kūryboje vis dėlto svarbesnė atrodo gamta ir jos 
procesai, o ne žmogaus išgyvenimai.

Kalbėti apie septynis Birutės Grašytės eilėraš-
čius galima ilgai. Ginčytis dėl poetinės logikos ir 
kūrinių struktūros, abejoti eilėraščių pabaigomis 
ir pradžiomis, pastebėti neaiškumus ir diskutuoti 
apie atskirus motyvus. Mano manymu, tai daryti 
ne tik galima, bet ir reikia, nes įdomiai suręsti jau-
nos poetės eilėraščiai yra verti skaitytojų ir disku-
sijų. Todėl paskatinčiau Birutę dažniau pasidalinti 
savo kūryba periodinėje spaudoje, kad eilėraščių 
būtų galima ne tik lengviau rasti, bet ir dažniau 
jais pasimėgauti. 
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Dovilė Lapinskaitė

Žuvų ašaros

Katės laukuose peliauja,  
o prisnigo  
devynios galybės.  
Prisimenu –  
geltona slyva.  
Parke.  
Močiutė kartodavo jį ramybės besantį.  
Krykštaudavau tarp gegutės ašarų ir bijojau raisto 
šiek tiek tolėliau.  
Prie kapinių.  
Berniokai ten matė fosforą.  
Tikriausiai  
iš paskutinių  
            penkių  
                  žuvų  
                        pelekų.  
Tada groteskais, metaforom, užuominom  
it šilkine oda aptraukei Tu.  
o aš. 
O Tu  
būk mano Pater, Filius  
et Dominus Deus.  
Išsipiešk manim rankas,  
kai iš rašalo kapsulės  
tik  
    kapt  
          kapt  
                kapt.  
Lašu devyniais ratais, tirštai,  
kol nutrenksi į savo amžiną Samsarą.  
Leisi kabėti pašonėj kaip mala,  
nesibaigti kaip mantra,  
reinkarnuotis į Tave,  
nes vis dar bijau raisto šiek tiek tolėliau.  

Prie kapinių.  
Su paskutinėm  
penkiom  
žuvų  
ašarom.

***

kai miestas po širdgėla ir šerkšnu –  
lyg senovinis porcelianas.

 J. Vaičiūnaitė

1. 
 
Miestas it juodos katino akys 
akys į dugną 
porcelianinio puodelio 
ilgesiui gerti 
su pasimėgavimu kol dar neatšalo 
nes taip buvau išmokyta 
 
2. 
 
Tavęs ištverti nemokėjau 
sutverdavau vis iš naujo 
kada skauda 
kada laukiu 
kada nemoku 
mėnulio dėlionių sudėti ant lubų 
ir Tavo lūpų kampučių.  
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Paulina Kirijanovaitė

Malda Nieko nepasakyta 
(akrostichas)

naujagimio ašaros 
it akmenimis grįstas 
Eldorado takas 
kuriuo eiti turi basomis 
orams neįdomu ką apie juos kalba kiti 
 
nerti į neišmatuojamą 
emaliuotų akių žydrynę 
porą kartų nuskęsti 
arba laikytis už blakstienų 
srovė nuneš atgal į Eldoradą 
ant burėmis uždengto plausto 
kur mums melsis Dievai 
yra rodos teisybė kažkur 
tada pasakyk man tą šalį 
aš oru pavirsti noriu

Žvaigždynai

Kalista, Andromeda,
Lyra, Kasiopėja.
O gal Persėjas su
Orionu?
Viskas netenka prasmės,
net kai matai
mažuosius Grįžulo Ratus.
Naivuolė širdis
bando išplakti
paprasčiausius žodžius:
„Išlauk, pralauk, sulauk...“
 
Drąsos pristigus palauksi
kito vakaro, kai
savam mieste žvaigždynų nesimatys
ir nereikės laukti.

Ivaškevičiaus Madagaskaras 
pro  Tumino akinius

Mano siela telpa 
į rausvą vyšnios žiedą. 
Tam, kad galėtum pirštų galiukais 
paliesti ir nusišypsoti –  
ji paliks pavasariu 
pasipuošusį medį. 
Įsikabinus pienės pūkui į 
parankę, sklęs link 
Madagaskaro. 
Ne to, kur Indijos vandenyne 
liūtai ir paukšteliai šėlsta, 
o link to, kur pagrindinėj 
Vilniaus arterijoj buvo. 
Mano siela pasieks Mačiūno 
Fluxus ministeriją, 
Meko skersvėjį ir 
egzotiškoj saloj nusileis 
į skersgatvį. 
Vyšnios žiedas taps 
svarbiausia dekoracija. 
Į sceną išeisiu aš. 
Ar patiks Ivaškevičiui, ar pritars Tuminas?
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Būna knygų, kurias skaitai be galo ilgai, prisi-
riši prie jų, susibičiuliauji, nešiojiesi visur, glostai, 
čiupinėji ir atrodo, kad tai truks visą amžinybę. Ar 
priskirčiau šiai kategorijai Alvydo Šlepiko romaną 
Mano vardas – Marytė? Tikrai ne. Tai – viena tų 
knygų, kurias perskaitai vienu įkvėpimu, bet ku-
rios giliai įsirėžia į sąmonę ir nori nenori palieka 
ten pėdsakus. Panašiai kaip ir baltos, kažkokios 
„nuliūdusios“, tarytum ateivio pėdos knygos vir-
šelyje, į kurias iš viršaus žvelgia pavargęs jų savi-
ninkas. Kažkodėl tasai smėlis aplink jas man kur 
kas labiau primena mėnulio paviršių, dykvietę, 
tuštumos, nebūties slėptuvę. O galbūt šį vaizdinį 
nupiešia išankstinis žinojimas, kad ši knyga ir yra 
apie ateivius, įsibrovėlius, nepageidautinus svečius, 
niekaip nerandančius savo vietos pasaulyje – vilko 
vaikus (vok. Wolfskinder). Ir tik šis žinojimas at-
graso nuo skeptiško požiūrio į netradicinį roma-
no pavadinimą, kurį bet kokiu kitu atveju būčiau 
palaikiusi pigiu „žalio“ rašytojo bandymu išvilkti 
savo kūrinį į dienos šviesą nenatūraliai menišku 
žodžių kratiniu. Todėl knygos pavadinimas išteisi-
namas tik skaitant jos pabaigą, kai jau pasidaro vi-
siškai aišku, kokią prasmę kūriniui turi šis keistas, 
o kartu toks primityvus sakinys ir koks vis dėlto 
intymus jo ryšys su kūrinio idėja.  

Dar nė neatsivertus knygos, užrašas nedidelėmis 
raidėmis ant jos viršelio lyg tarp kitko primena, kad 
tai – romanas. Vis dėlto skaitant susidaro įspūdis, 
jog šis kūrinys tarsi nenoromis buvo įspraustas į ro-
mano rėmus, nes jie jam gerokai per ankšti. Jau pati 
knygos forma – pasakojimas, sulipdytas iš nedide-
lių fragmentų – labai nekasdieniška, intriguojanti, 
moderni. Kai kurios ištraukos iš jos išplaukia tarsi 
savarankiškos miniatiūros, o kai kur tekstas kone 

Monika Morkūnaitė

Žmogiškumo ir žvėriškumo 
nuoplaišos

virsta lyrika, taip nori nenori atskleisdamas poetiš-
ką autoriaus prigimtį. Knygos įvadas savo niūria, 
pakiliai baugia nuotaika tarsi paruošia skaitytoją 
ilgam kančios ir verksmo maratonui, kurį teks nu-
bėgti vieną po kito verčiant puslapius. Jau pirmoji 
įvado frazė – „Ji sako“ – priverčia suklusti ir nelau-
kiant atsakymo vis dėlto paklausti, kas ta ji, turbūt 
bendradarbiavusi su rašytoju rašant knygą. Tačiau 
vėliau autorius pamažu įveda skaitytoją į grožinės 
literatūros klodus, kur priverčia trumpam pamiršti 
bet kokias sąsajas su realybe. Juolab, kad romane jos 
ir taip pernelyg daug: ji tiesiog kunkuliuoja veikėjų 
žodžiuose, veiksmuose, pageltusiuose jų veiduose, 
virpančiose rankose, veržiasi per kraštus ir vis dėlto 
neišklysta už knygos ribų. 

Autorius sumaniai smogia skaitytojui jau pa-
čioje istorijos pradžioje, kurioje regime, kaip so-
vietinės armijos kareiviai šaudo į vokiečių vaikus. 
Čia natūraliai išryškėja istorinis knygos fonas: jo 
centre matome pokario Prūsiją – „sutryptą, iš-
prievartautą, sušaudytą“, arba kitaip – po Antrojo 
pasaulinio karo sovietų užimtą Rytprūsių kraštą. 
Romanas tarytum pulsuoja dar neišsisklaidžiusiu 
karo siaubu, iškreiptomis vertybėmis, mirties, kuri 

Alvydas Šlepikas. 
Mano vardas – Mary-
tė. – Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 
Vilnius, 2011
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pasidaro tokia paprasta ir kasdieniška, alsavimu. 
Pakelėse – daugybė lavonų, jie susimaišė su gyvai-
siais, todėl jau nieko nebestebina. Bene labiausiai 
knygoje sukrečia epizodas, kuriame parodomas ne-
beatitaisomai suluošintas vaiko mąstymas, darantis 
jį nejautrų netgi mirčiai: „Renatė, kad būtų drą-
siau, įsilipa pas mirusiąją į lovą, prisiglaudžia prie 
jos ir tyliai niūniuoja, save drąsindama.“ (p. 110) 
Tačiau pirmiausia dėmesys sutelkiamas į našlėmis 
likusias vokiečių moteris, kurias regime jų gausy-
bės alkanų vaikų, sužvėrėjusių rusų kareivių ir kar-
čios beprasmybės fone. Jų yra trys – pradžioje pati 
tvirčiausia, vėliau pirmoji iš visų pasidavusi Marta, 
Eva ir jos vyro sesuo Lota. Žinant, jog knygą parašė 
vyras, sunku likti nesujaudintam jo pastangų įsigi-
linti į jautriausius moterų išgyvenimus. Nesunku 
pajusti kone verksmingą šių trijų moterų bejėgiš-
kumą, kurį jos kantriai velka nelyginant kryžių ir 
tarytum vilkės nuožmiai ginasi nuo pasaulio žiau-
rumo: „Eva spaudžia prie krūtinės vaikams neša-
mą maistą, ji jokiu būdu neatiduos savo grobio.“ 
(p. 16) Moteris ir vaikus regime pirmiausia kaip 
aukas, kaip nepakankamai išsivysčiusius padarus, 
žmonijos atliekas,  o bet koks jų priešinimasis ne-
gailestingam vyrų–karo–mirties pasauliui primena 
kovą su vėjo malūnais.

Vienas pagrindinių knygos motyvų, žinant jos 
tematiką, nuspėjamas pernelyg lengvai – badas. Ta-
čiau pravartu įsidėmėti, jog autorius, vėl demons-
truodamas savo, kaip poeto, meistriškumą, nuo-
lat piešia fizinio ir dvasinio bado paraleles. Greta 
gana detaliai aprašomų epizodų, kaip, pavyzdžiui, 
teta Lota vaikams lupa žiurkę paaiškindama, jog 
tai – triušiukai, regime pliką tuštumą jų dvasinėje 
kertelėje: „...visos dienos – tik viena didelė, bega-
linė juoda praradimo diena, viena didžiulė kapo 
duobė.“ (p. 12) Skaitant šią knygą, džiugina tai, 
jog veikėjų dialogai neišskirti nei brūkšniais, nei 
kabutėmis, o pasakotojas, nors ir kalba trečiuoju 
asmeniu, nepamiršta įsikūnyti į atitinkamą perso-
nažą ir ima matyti jo akimis. Be to, jau nuo pir-
mųjų puslapių imame justi savitą romano ritmą, 
virpantį ir trūkčiojantį, tarsi tai būtų netvarkingo 
takto muzikos kūrinys.

Jau pasakojimo pradžioje istorija išsišakoja į 
kelias dalis, vienoje iš jų – Evos sūnus Heincas, iš-
keliavęs į Lietuvą su viltimi užsidirbti ten pakanka-
mai maisto, kurio užtektų išmaitinti badaujančią 
šeimą. Čia į akis krinta pats graudžiausias moti-
niškas skausmas, kurį autorius tapo kaip foną ir 
lyg sunkią naštą palieka kristi ant skaitytojo pečių: 
„Eva sutramdo ašaras, įsikanda sugniaužtos kumš-
tyje nosinės kraštą ir tik žiūri į sūnų, į savo Heincą, 
tokį dar visiškai vaiką.“ (p. 32) Ką turi jausti mo-
tina, išleisdama savo vaiką į visišką nežinią, kaž-
kur į pasaką, į miglotą geresnio gyvenimo viziją, 
žinodama, kad vieną dieną jis gali ir negrįžti? Šie 
klausimai taip ir lieka retoriniai. 

Knygoje labai aiškiai vaizduojama Lietuvos 
pozicija Rytprūsių vokiečių, ypač vaikų, akimis: 
vien jau žodis „Lietuva“ jiems reiškia viltį, teikia 
jėgų ir žinojimo, kad yra ir gyvenimas be bado ir 
prievartos. Ne veltui vaikai ją regi kaip kažkokį 
stebuklingą pasakų kraštą. Šiuo požiūriu visiškai 
paaiškinamas knygos veikėjų apsisprendimas pa-
likti savo šeimą ir, galiausiai pasidavus žvėriškiems 
instinktams, likti kovoje už savo būvį. Taip knygos 
siužetas suskyla į dar daugiau dalių – pamažu visi 
romane veikiantys vaikai „išsilaksto“ į Lietuvą, o 
skaitytojas lieka su viena mergyte – Renate, kurią 
priglobę lietuviai ir suteikia jai naują vardą – Ma-
rytė. Šiuo atžvilgiu veikėjų charakteriai išplėtoti 
pernelyg menkai, dėl to knygą sunku pavadinti 
romanu. Skaitytojas ir vėl paliekamas graudintis, 
stebint, kaip natūraliai ir neveikiamas jokių emoci-
jų vaikas priverčiamas išsižadėti savo tapatybės, kad 
išgyventų. „Mano vardas – Marytė“, – dabar nuo-
latos girdime kartojant Renatę ir pagaliau tampa 
visiškai aišku, kodėl ši knyga pavadinta būtent taip.

Mergaitės sutikta kaip niekad jautri ir švelni 
jaunų lietuvių pora romanui einant į pabaigą paga-
liau nušviečia jį skaidresne spalva, deja, tik trum-
pam. Šalia gerosios Stasės regime jos seserį Elzę, 
visišką priešingybę – šaltą, kerštingą, egoistę. Jos 
išdavystės pasekmė – staigi tremtis į Sibirą ir dar 
vieno Renatės gyvenimo etapo žlugimas. Vis dėlto 
pavasario motyvas pabaigoje suteikia skaitytojui 
vilties, kad Renatė ne be reikalo įsisuka į Velykas 
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švenčiančių žmonių minią, kad ne be reikalo at-
siduria prie bažnyčios, nors taip ir neįeina į vidų. 
Paskutinis akcentas – mirties ir gyvenimo kontras-
tas – leidžia skaitytojui interpretuoti savaip. Ir tai 
labai pagirtina turint omenyje ne tik psichologinį 
paveikumą, bet ir viso kūrinio tematiką, kai nuolat 
norisi klausti, o jokie atsakymai neegzistuoja.

Sunku vienareikšmiškai atsakyti, kuo šio ro-
mano idėja yra intriguojanti, svarbi, novatoriška. 
Turbūt tuo, kad joje susipina žmogiškumo ir žvė-
riškumo nuoplaišos (autorius vis lygina žmogų ir 
vilką), dabartis susiduria su praeitimi, o žiaurumas 
ir agonija žengia koja kojon su meile ir pasiauko-
jimu. A. Šlepikas yra prasitaręs, kad vienas šios 
knygos tikslų buvo padaryti ją suprantamą, artimą 
jauniesiems skaitytojams, neturėjusiems galimybės 
savo kailiu patirti karo ir išgyventi jo siaubo. Tikiu, 
jog šis sumanymas pavyko, nepaisant to, jog kalba 

šiame romane labai varijuoja nuo pernelyg meniš-
kos iki kone lakoniškos ir erzinančios, kai atrodo, 
jog pasakotojas kažką nutyli, slepia, tarsi būtų kan-
kinamas abejonių, kokiai auditorijai rašo.

Pabaigai norėčiau pridurti, jog A. Šlepiką vi-
suomet regėjau visų pirma kaip aktorių ir režisierių, 
o ne kaip rašytoją. Vis dėlto buvau priversta per-
konstruoti šį vaizdinį, ir ne tada, kai perskaičiau šią 
knygą, o tada, kai visai atsitiktinai radau žodžius, 
įrašytus jo autobiografijoje: „Rašyti pradėjau dar vai-
kystėje, manau, kad tai – svarbiausias dalykas mano 
gyvenime.“ Ir skaitydama, ir perskaičiusi kokią nors 
knygą visuomet bandau įsivaizduoti, kaip rašytojas 
ją rašė, kaip atrodė tas procesas, koks buvo jo veidas, 
netgi kaip buvo apsirengęs ir kaip atrodė jo akys. 
Prisipažinsiu, skaitydama knygą Mano vardas – Ma-
rytė nuoširdžiai tikėjau, kad ją rašydamas autorius 
labai kankinosi. Ir kad nubraukė bent vieną ašarą. 

Nešaudė
Kita jauna 19–20 metų inteligentė, apsirengusi pilku 
paltu su juoda kailio apykakle, vedina trejų ketve-
rių metų berniuku mėlynu paltuku, puola ant žemės 
(nepaisydama purvo), bučiuoja karininko kojas ir 
maldauja palikti ją gyvą, apkabina purvinus batus 
ir maldauja; tasai, norėdamas ištraukti koją, spiria 
bato galu į žandikaulį, taip ištraukia koją iš jos glė-
bio, bet nubrozdina skruosto odą, kraujas susimaišo 
su purvu. Žydė guli ir mėšlungiškai maldauja, kitas 
kareivis smogia jai buože, ji griebia buožę ir... bu-
čiuoja, klūpėdama kelyje prie įėjimo į skerdyklą. Tuo-
met kareivis griebia verkiantį berniuką, išsupa jį ir 
numeta už tvoros kaip malką, o ten vėl pakelia buožę, 
norėdamas mušti vaiką. Žydė metasi į priekį, bėga už 
spygliuotos tvoros. Kad apsaugotų vaiką. O jiems tik 
to ir reikėjo. Šūviai vis dar aidi.

Kazimierz Sakowicz. Panerių dienoraštis, 1941-
1943 m. – Lietuvos gyventojų genocido ir rezis-
tencijos tyrimo centras, Vilnius, 2012 (p. 204)

Kazimierzas Sakowiczius – lenkas, 1941–1943 m. 
gyvenęs netoli Panerių ir stebėjęs žydų egzekucijos 
vietą – „duobes“. Jo užrašai, rasti po žeme užkas-
tuose buteliuose, yra dar vienas, tačiau neeilinis 
žydų genocido šaltinis, vertingas ne tik šia tema 
besidomintiems, bet ir tiems, kurių, pavyzdžiui, 
banalūs siaubo filmai negąsdina (mūsų pačių vaiz-
duotė mus gąsdina dažniau?). Tiesa, ne apie siaubą 
byloja Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro išleista knyga (2012). Netgi ne apie 
tautas; ne apie lenkus, lietuvius, žydus, vokiečius. 
Knyga pristato mums ideologijos išprievartautą 
(tinkamas žodis) žmogų – apnuogina jo ydas, de-
maskuoja slapčiausius troškimus, atsuka veidrodį į 
iš moralės (iš)sigimstantį žiaurumą.

Todėl keletą kartų pasikartojanti pastraipa su 
vieninteliu žodžiu „nešaudė“, sutelkia milžinišką 
krūvį ir negailestingai nusitaiko į skaitytojo sąmo-
nę. Nedaug trūksta, kad ją ištaškytų. Visa laimė, 
kad „nešaudė“.   

Saulius Vasiliauskas
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***

Per penkiolika Nepriklausomybės metų lietuviai, pa-
tys to beveik nepastebėdami, tapo diasporos tauta.

Mantas Adomėnas. Pratarmė // Kotryna 
Gailiūtė. Lagaminą kraunu. – Tyto alba, Vilnius, 

2006 (p. 8).

Sakyčiau, ir vėl tapo. „Emigracija iš tarpukario 
Lietuvos buvo nedidelė, tačiau 1925 m. išvyks-
tančiųjų skaičius pasiekė beveik 15000 žmonių, o 
1927 m. per pirmąjį pusmetį emigravo arti 20000 
asmenų“, – rašoma viename straipsnyje. Jei sura-
šyčiau šiandienos statistiką – visi žagtelėtume, nors 
pastaruoju metu apie tai kalbama iš tiesų daug. Emi-
gracijos fenomenas senas kaip ir šis pasaulis, o jos 
priežastys per amžius išliko beveik tokios pat. Dabar 
vis dažniau sakoma, jog nėra šeimos, kurios nėra pa-
lietusi emigracija.  „...žmonės neištelpa savo žeme-
lėje“, – dar girdėjau. Tačiau mažai pamąstoma apie 
savimonę, tautiškumą. Svarbiausia, kur link keliauja 
mūsų savimonė? Nežinau, ar dažnas esame atsakę 
sau į klausimą Kas Aš Esu? Atsiranda „pasaulio lietu-
vio“ sąvoka, naujo buvimo lietuviu formos. Ar  ne-
teks iš naujo braižyti tapatybės/tautiškumo ženklų 
sąjungų, aljansų pasaulyje? Tik klausimas. Atrodo, 
Lietuva nesibaigia už valstybės sienos. Tikrai? 

Deimantė Bandzevičiūtė

***

Tik viltis palaiko, apsaugo, leidžia gyventi. Viltis 
žmonijos tvirtovė, tvirtovių tvirtovė, vienintelė ne-
sugriaunama, jokiais ginklais nepaimama. Kas pa-
sitraukia iš tos tvirtovės, tam nieko kito nelieka, kaip 
tik drebėti, drebėti. Ir mirti lėta mirtimi. 

Juozas Grušas

Egzistencijos geometrija

Neretai gatvėje, troleibuse girdi ar laikraščių 
antraštėse skaitai skundžiantis, esą neįmanoma gy-
venti tokiomis sąlygomis, prie kurių esame priversti 
prisitaikyti. Iš kontekstų supranti, jog tos sąlygos – 
netenkinantis atlyginimas, per mažas butas, neska-
ni, prasta vakarienė. Netiesa! Girdint šitokias go-
das, natūraliai kyla klausimas – kodėl tad gyvenate? 
Koks nors filosofas kaip logiškiausią išeitį pasiūlytų 
savižudybę. Tačiau žmonės nesižudo. Bent ne taip 
masiškai, kaip, regis, pagal aplinkybes priklausytų. 
Vadinasi, esama kažko, kas žmogų motyvuoja stip-
riau nei atlyginimo dydis bei gyvenamosios vietos 
modernumas. Nekalbu apie dvasines vertybes, apie 
meną, apie žmogiškuosius santykius, nes iš tiesų 
yra žmonių, kuriems didžiausia vertybė – būtent 
materialinės gėrybės. Psichoterapeutas Viktoras 
Emilis Franklis pateikia tokį pavyzdį iš koncentra-
cijos stovyklų laikų: žmonės išgyveno kalinimo lai-
kotarpį, per dieną gaudami tik mažą riekę duonos 
ir lėkštę vandensriubės, dirbdami sunkius darbus, 
vaikščiodami apsirengę plonais drabužiais, beveik 
basi. Pasakoja ir apie neišgyvenusius, apie tokius, 
kurie mirdavo tą pačią dieną, kai ryte atsisakyda-
vo keltis ir eiti dirbti. Ne iš bado, ne iš šalčio, ne 
dėl nuovargio mirdavo. Pasak psichoterapeuto, 
mirdavo, nes prarasdavo viltį, kuri rusena viduje 
kaip židinys ir šildo, ar kuri lyg švyturys kviečia 
žmogų dar nepaleisti savojo laivo vairo, nes kaž-
kur rūkuose juk turi būti, kad ir mažiausia, sala, 
kurioje yra nors vos vos, bet – geriau. Vadinasi, ne 
prastos gyvenimo sąlygos veda mus prie mirties, o 
vien įsitikinimas, kad viskas tik blogėja ir blogės. Ir 
kas išdrįs paneigti poeto teiginį, jog vilties mums 
pats pragaras pavydi?

Rasa Milerytė
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nupjautinis kūgis

Be to, tu panašus
Į daugelį iš mūsų,

Kurie neįstengė
Suformuoti viršūnės.

Eugène Guillevic. Euklidijos. – Aidai, Vilnius, 
2011 (p. 81).

Tiksli egzistencijos geometrija. Jei nesieki aukš-
tumų, nededi į tai pastangų, neinvestuoji laiko, lie-
ki kaip nupjautinis kūgis. Klausimą, ar blogai taip 
būti, daug pravarčiau keisti klausimais, o koks būti 
noriu. Ar noriu priklausyti daugumai, ar renkuosi 
išbandyti tikrąsias savo laisvės galimybes, kurios vi-
sada susijusios su kryptingu įsipareigojimu kokiam 
nors gėriui? Juk viršūnėje yra taškas, didžiausio 
susitelkimo, įgyvendintų savasties galimybių susi-
tikimo vieta.

Tomas Taškauskas

***

Tai mažesniųjų tautų likimas. Grėsmės iš išorės (iš 
didžiųjų kalbų) yra mažesnės už tas, kurios kyla iš 
mūsų pačių savimonės; sakysime, iš mada tampančio 
įpročio, kad lietuvių kalba skurdi, kad jos neužtenka 
didžioms mintims ir dar didesnėms idėjoms išreikšti. 
Stipri mintis kuriasi savo kalbėjimą iš bendrųjų ište-
klių, kuriuos kalba teikia. Nė vienas nė vienos tautos 
rašytojas ar filosofas nerado parengtos kalbos, kokios 
jam reikėjo. Individualus kalbėjimas visada yra su-
kuriamas. 

Viktorija Daujotytė. Grėsmių yra visada // 
Nerimas. Svarbiausių humanitarinių ir socialinių 
grėsmių bei jų pasekmių Lietuvai įžvalgos. – Tyto 

alba, Vilnius,  2012 (p. 52).

Kokia didžiausia grėsmė kam nors išlikti? 
Įprotis matyti grėsmes kituose – kitos kalbos, kitų 
papročių, kitos minties. Poreikis matyti grėsmes 
savyje, savo tingume, negebėjime kūrybingai pasi-
naudoti tikrove ir lietuvių kalba. Kurti, o ne griauti 
tam, kad išliktum savimi. 

Tomas Taškauskas

Skiltį parengė Tomas Taškauskas
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Šių metų vasario 9 dieną svetainė pertrauka.lt 
šventė 6-ąjį gimtadienį. Kai perskaičiau apie tai, 
klausimas, ar važiuoti, ar ne, nekilo: norėjosi pa-
galiau susipažinti su visais, kurių kūrybą skaitei, 
kurie skaitė tavąją ir tiesiog „išnešti save į realybę“, 
kaip teigė viena pertraukiečių, Paula Urbonaitė.

Važiavimas iš Kauno neprailgo – neteko už-
migti tuo bjauriu rytiniu miegu, kai kaklas išsisu-
ka, burna prasižioja, vienas iš pečių apvarva seilė-
mis, o aplinkiniai dėbso tarsi į kokią iškaseną.

Pusantros valandos, ir štai aš Vilniuje. Ieško-
jau 34 namo numerio, stoviniuodama ties 34b. Ir 
vienaip, ir kitaip dairiausi, betgi neradau, kol ne-
tikėtai užverčiau galvą į viršų. Taip, Venclovų na-
mai-muziejus įsitaisęs ant kalvos tarsi kokia pilaitė, 
į kurią patekti galima tik įveikus ne vieną tuziną 
laiptelių. Prisipažinsiu, tai išsyk nuteikė mistiškai 
šiltai.

Dar šilčiau nuteikė vidus – muziejaus lentynos 
prikrautos knygų. Beveik visos jos senutės – po-

Lina Girskytė

Pertraukos gimtadienis

pierius pageltęs, kvepiantis visokiausiais kvapais, 
jų amžių išduoda leidybos metai. Svarsčiau, ar gali 
būti geresnė vieta.

Pertraukiečiai rinkosi vienas po kito. Vienas po 
kito įveikė apledėjusius laiptelius, įkopė į savotišką 
Vilniaus Urbo kalną. Tada spaudėme vieni kitiems 
rankas. Bene žaviausia akimirka renginio pradžio-
je – akių nudūrimas į grindų plyšelius netikėtai 
susidūrus žvilgsniams. Vėliau visi jau drąsiai stebė-
jome (ne)pažįstamuosius.

Beje, nežinau, labiau stebėtis ar džiaugtis, ta-
čiau senbuvių, jau išaugusių pertrauką, buvo kur 
kas daugiau nei mūsų, naujokų. Matyt, kažkas vis 
traukia sugrįžti.

Lauktasis renginys prasidėjo laikrodžio rodyk-
lėms sustojus ties 12-a valanda. Gimtadienį pradė-
jo ir mus pasveikino projekto kuratorė ir jo siela 
Rūta Merčaitienė. Gumos į vatą nevyniojo – iškart 
apdovanojo tuos jaunuosius kūrėjus, kurių teks-
tai pripažinti kaip geriausi 2012 metais. Tai Paula 
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Urbonaitė ir jos kūrinys Eik iš čia, Lulu (proza) ir 
Simonas Bernotas su savo Kaleidoskopiniu (poezija, 
žr. Pašvaistė, 2012, Nr. 3). Dovanų įsteigė žurna-
lai Naujoji Romuva ir Pašvaistė bei leidykla Baltos 
lankos, kuriems tariame nuoširdų ačiū. Neužmiršti 
buvo ir tie žmonės, kurie visaip stengėsi gaivinti 
kiek per ilgai žiemą prisnūdusią pertrauką – simbo-
linės dovanos buvo skirtos šio reportažo autorei ir 
Gretai Jeskelevičiūtei, kuri, deja, atvykti negalėjo.

Vėliau skaitėme vieni kitų tekstus, naujausius 
ir senesnius, kuriuos tiesiog norėjosi prisiminti, 
atgaivinti. Eilutė po eilutės ir perskaitėme viską, 
ką tik norėjosi. Būta tokių, kurie nepasikuklino – 
skaitė savo kūrybą, betgi nesupaisysi tų kūrėjų.

Nuaidėjus paskutiniams teksto žodžiams, bū-
riavomės aplink tortą. Koks gi gimtadienis apsieitų 
be jo? Iš tiesų, organizatoriai pasirūpino viskuo, 
kad tik šventė būtų sklandi, kad tik mums būtų 
gera. Vėl: ačiū.

Ant šio gardumyno puikavosi dailus šešetas – 
pertraukai šiemet sukako šešeri. Tokio amžiaus 
vaikai jau ima kulniuoti į mokyklą ir kremta vi-
sokiausius mokslus. Galbūt ir pertraukai atėjo lai-
kas pasimokyti, tiksliau – pasikeisti, svarstė Rūta 
Merčaitienė. Galbūt reikia naujo kraujo? Tik kur 
jo gauti? Galbūt Pašvaistėj, kurios vyriausioji re-
daktorė Audronė Daugnorienė tarstelėjo apie 
galimybę/norą susijungti, pasimokyti vieniems iš 

kitų? Ateitis telieka ateitimi – neužsiimsiu prana-
šystėmis, nors variantas, manau, įdomus ir pri-
imtinas.

Vaišės, žinoma, vaišėmis – kur kas smagiau 
bendrauti. Netgi pasibaigus renginiui, užvėrus šios 
pilaitės duris, nesinorėjo skirstytis – dar porą ar 
trejetą valandų šnekučiavomės kavinėje.

Nors gimtadienis baigėsi, atrodo, vos prasidė-
jęs, nors dabar visi savo namuose ir vėl bendrau-
jame tik kibernetiškai, įspūdžiai išlieka ir išliks 
ilgam, manau. Antraip – argi būtų sugužėję tiek 
senbuvių?

Belieka tikėtis, kad šis gimtadienis ne paskuti-
nis, kad ir kitąmet rinksimės, bendrausime ir būsi-
me. Bent man to reikėtų – kuriančiajam, manau, 
reikalinga panašių į jį terpė. Pertraukos projektas 
tai suteikia. Žinoma, noriu kur kas stipresnis nei 
reikia. Galbūt dėl to jau ne pirmą kartą pasvarstau, 
kad pertrauką reikėtų vadinti trauka.

www.pertrauka.lt – tai literatūrinė svetainė, 
dukterinis www.rasyk.lt projektas. Ji skirta moki-
niams, rašantiems įvairių žanrų kūrinius, norin-
tiems publikuoti savo tekstus, gauti profesionalų 
įvertinimą. www.pertrauka.lt svetainė siekia padėti 
jauniems autoriams rasti savo literatūrinį stilių ir 
formą, skelbti, kaupti ir saugoti nebanalius, savitus 
ir įdomius kūrinius.
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Simonas Bernotas

Kelias 

Vakar arba ryt vakar  
E senuose keliuose  
Arba ten kur keleiviai palieka naštas  
Kur nelauktas lauktuves palaidoja  
Nieko daugiau  
Mažiau nieko  
Tik žibinto šviesa  
Artimas vežikas žvelgia į tolumą  
Skardžiai ragina žirgus  
Kitas posūkis bus mirtis  
Prisiekiu gyvybe  
Įsisupę į šieno patalus  
Vežimo gale  
Užsigeriam baltą duoną  
Juodu vynu  
Varva per smakrus  
Burnose nieko nėra  
Nuo viens kito buvimo sušylam  
O aplink rembranto tamsa  
Artimo veidas išnyra  
Sužiba akys smaragdai žali  
Žvilgčioja atkeliaujančio rūko pusėn  
Šokčioja akmenys nuo kanopų bumbsėjimo  
Blyksi vežimas darda šviesa  
Kol galop  
Staigus posūkis  
Šįsyk  
Viskas p miršta

Įeiti žinant 

Žinojimas tėra iliuzija  
Žinojimas tėra iliuzija  
Kartoja prof viską žinantis  
Einantis pro vartus atvirus pro šalčio  
Vartus apšerkšnijusius paralelinis kitam  

Dar neįėjusiam stoviniuojančiam suledėjusia  
Nosimi šerbeto jis turi knygą  
Protingas toks su akinukais su akiniuota pašaipėle  
Veidas apaugęs šeriais susimąsto apie ką aš čia 

po kalbu 
Atvertęs paskaito juodą pastraipą kraiposi kraiposi  
Dar truputį verčia knygą lauk ir  
Išeina pro angą su  
Spalvotais laidukais

garso takelis vienai gyvenimo dienai 
(lauko kavinėje) 

gatvė kurioje stoviniuoja du  
veiksniai vienas neveiksnus  
mezgasi dialogas kaip mezginys  
kaip du virbus sudėjus  
-cha-ša  
-cha-ša  
-cha-ša-ką  
šaka už kurios  
užkibo kepurė vėjo nuo dėdulės  
pakaušio nuvyta o pakaušis kaip  
pakaušis du plaukai trys plaukai  
vienas neplaukas neveiksnus  
dėdulė mesteli bobulė prakiūtindama  
su maišiuku kurį nuvijo numezgė  
nupūtė pasatas štilis kepurė vis  
supas įsupta lyg kokiose sūpuoklėse  
lyg atrakcionų parke limonadas už  
keletą centų nusipirkęs vaikiūkštis  
ima žiopčioti žiauksėti sėti burbulus  
danguje kuriame taip paslaptingai veikia  
žvaigždės lyg etiketės kioskelio limonado  
keiksnojas dėdulė nes kepurė  
nepasiekiama tampa vis aukštyn stypsta  
klevas vis tolyn padanges nori pradrėksti  
arba bent debesis it cukraus vatos gumulėlį  
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sukramsnoti gatvė kurioje visaip būna  
kitas berniūkštis iš karto po vaikiūkščio  
norintis nusipirkt limonado staiposi delsia  
o jo veidrodiniuose akiniuose atsispindi  
gatvė kurioje stoviniuoja du veiksniai  
vienas neveiksnus kurioje mazgai  
mezginiai megztiniai vis mezgas  
mezgas be gal  
o

Pūga

Už lango  
Speigas tiršta transliacija  
Speigas baltas triukšmas  
Speigas  
Žvakė sunertuos pirštuos 
Liepsna sušalus  
Ranka ledo  
Ranka leido  
Svaigius gūsius  
Vėjas glostė medžius  
Traukuliai apėmė drebules  
Pėdos paskui mane  
Atitipeno  
Veidas lūpos  
Bučiuoju akis  
Išlaižau akimirkas  
Tai gelsvos traiškanos  
Vaškas ištirpęs sustingęs  
Trupantis baltumoj  
Reiktų pritrupinti  
Užuominų ženklų nuotrupų  
Alkanų zylių paklydimams  
Padangėje blykčioja  
Melsvi rūkai  
Sakai pašvaistė  
Sakau kas gi kitas  
Žingsniuoja praeiviai  
Bulvių cigarečių moterų  
Ieškantys čiumpantys kas pakliūva  

Ir išnykstantys  
Tokia būtis nebūtis  
Lede atsispindinti  
Trupančiam lūžtančiam  
Ženklas jog trauktis metas  
Šitiek vaško pribūrei  
O už lango aš  
Šviesesnis  
Tamsesniuose pusnynuose  
Nykstantis

maskaradas 

kortos su pozomis pozuoja plaštakose  
sustingę domino veidai be skaičiaus  
konfeti pabyra iš skverno nukrenta  
marškiniai be sagių be sagčių dygsniais  
sudygsniuoti tūzais karaliais kuriems  
taip gražiai krenta karūnos aplamdytas  
paviršius atpažįsti tango žingsnelis į  
kairę suklystant keturių o aš vargšas  
neturiu fiasko stalas svyra į kitą pusę  
cūgą sugriebt spėji glamžai staltiesę  
ausys rausta nusvyra tavo ausys  
nesvarios veidas veidas net liejasi  
melo kojos ilgos – pabėgi
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Motina guli viena.
Aš miegu prie motinos, vedžioju ratus apie jos 

pilvą, šalia – sesuo. Motina pirma.
Virš mano motinos – langas ir aš dažnai noriu, 

kad jį atidarytų. Būna, rodau pirštu į viršų, o mo-
tina tik papurto galvą, sako:

– Miegok.
Sesuo niekada neatsimerkia, labai daug miega, 

tad ir motina nekreipia į ją dėmesio. Ji niekada ne-
žiūri į langą ir neprašo, kad jį atidarytų.

O langas viliojantis. Labai.
Motina pirma, dėl to ji tik guli, jau nemiega. 

Išsižiojusi ji spjaudosi lipniom seilėm, kad mes 
miegotume lyg kokone, kaip ląstelėj. Aš limpu prie 
jos, o sesuo prie manęs. Galiausiai ir lova prilimpa 
prie mūsų arba mes prie jos. Tada motina būna pa-
tenkinta, o aš vis žvalgausi į langą.

Jo užuolaidos užtrauktos. O ir ta užuolaida pri-
lipus. Kaip aš prie mamos.

Sesuo perbraukia man per pilvą ranka. Lyg ne-
tyčia.

Naktį įlipo Jis ir motina papūtė lūpas, išrietė 
nugarą. Aš spoksojau bailiai. Sesuo nekreipė dėme-
sio, vos vos krustelėjo. Ji trečia.

Jis kitoks nei mes. Kampuotesnis, aštresnis. 
Tamsus ir aukštas, labai aukštas. Motina jam šyp-
sos ir jis akimirką pasidaro švelnesnis, savesnis. O 
aš panaši į jį.

 – Ar yra pas jus vietos? – klausia jis ir žiūri į 
motiną. 

Motina žvilgteli į mane ir purto galvą.

Paula Urbonaitė

Motina guli viena

Jis vis vien atėjo į lovą. Trynėsi aplink, atidarė 
langą, atlipino užuolaidą virš mamos. 

 Aš jau nemiegojau, gulėjom trise, o miegojo 
tik sesuo.

Jis apsiklojo mūsų antklode, motina nutilo, 
jos akys persivertė, liko tik baltos dėmės. Atrodė, 
kad kažkas vėl verda jos burnoj, tik kitaip, ji sklei-
dė garsus, gal dainavo, o aš žiūrėjau su baime. Gal 
smalsumu.

– Tu nemiegi? – paklausiau motinos vėliau.
– Ne, – atsako ji, o Jis, gulintis šalia, tingiai 

išlenkia pusę lūpų, – ir tu jau ne.
Motina ir Jis žiūri vienas į kitą, turbūt kalbasi, 

bet aš nesuprantu, nes jie vos judina lūpas.
– Pabučiuosi, – dėlioja jis žodį.
Motina kažką trumpai atsako, pasimuisto ir 

nuvirsta ant nugaros.
Jis irgi nuvirsta, atsidūsta.
– Pašauk seserį, – sako, bet jau ne mamai.
Aš nejučiom dirsteliu į langą, o sesuo perbrau-

kia pilvą.

Motina sesers vietoj, dešinėj. Jos rankos virš gal-
vos, sunertos. Atrodo, kad miega, nes užsimerkus.

Jis dešinėj, aš šalia, o sesuo suka smilium ra-
tus ant mano pilvo. Jau neapsimeta, brėžia drąsiai. 
Vienas ratas – viena raukšlė motinos kaktoj. Dar 
vienas – dar viena raukšlė.

Jis pasisuka į mane.
– Pabučiuosi?
– Ką? – sesuo nustoja sukioti ratus, klauso.
– Ar pabučiuosi? – pakartoja.
Nesuprantu.
Sesuo kikena, piešia apskritumus ore iškėlus 

vieną ranką.
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– Pa-bu-čiuo-si, pa-bu-čiuo-si, – skiemenuoja.
Sesuo linksma, vartosi lovoj, skiemenuoja. Kai 

paklausiu, kas ji, neatsako, sužvairuoja į motiną 
kampe, gulinčią surištom virš galvos rankom. Pas-
kui pasisuka į mane ir vėl kartoja:

– Pa-bu-čiuo-si.
– Miegok, – sakau jai.
Sesuo nutyla.
Jis šypsosi, žiūri į mane, o man norisi nusisukti. 

Kaip motinai. 
Prideda pirštą prie lūpų, sako, kad tylėčiau, 

paskui pakiša tą ranką po antklode, veda nuo mano 
krūtų žemyn, skersai pilvu, o paskui jau man norisi 
suspausti šlaunis.

Jis staigiai pakelia galvą į viršų, žiūri į mane ir 
tyliai sušnabžda: 

– Nespausk, – surango šypseną lūpų kampe ir 
pakartoja: – nespausk.

– Ne... Ne – spausk... Nespausk, – bando iš-
tarti naują žodį sesuo. Žiūri į mane, o man akys 
pamažu verčiasi atgal.

Ji laukia baltų dėmių ir sako, vis kartoja:
– Ne... Nespausk.
Gargaliuoju kaip motina prieš tai. Akys pama-

žu užsiverčia. Girdžiu, kaip ji vartosi kampe, ban-
do išnerti rankas iš po galvos. Bando, bando, bet 
nepavyksta. Jis šypsosi. Sesuo irgi.

Aš išsižioju. Dainuoju.
Langas atsidaro, užuolaida nukrinta ant mūsų.

Jis slenka prie manęs. Pražiodęs burną, atsky-
ręs lūpas – minkštas, turbūt viliojamas. Kvėpuoja 
į mane. Kaire ranka spusteli ten, būtent ten, tarp 
šlaunų, aš aikteliu, išsižioju, o jis sugrūda man ger-
klėn liežuvį. Sako, jog čia gražu. 

Sesuo spiegia kažkur man už nugaros, atskir-
ta nukritusios užuolaidos, paskui lyg juokiasi, lyg 
verkia. Bando nutraukti tą užuolaidą, bet nenu-
traukia, spardosi. Tada Jis įkanda man į lūpą, sesuo 
muistosi, netyčia trinkteli motinai ir ji...

Motina guli viena, motina guli viena, motina 
guli viena...

Motina iškrinta. Stingsta, gal pelija.
– Motina... – sušnabždu aš, bet mano žodis nu-

keliauja Jam į gerklę.
Jis pagauna, nuryja. 
Nuo mūsų nukrenta užuolaida.
Sesuo prispaudžia galvą man prie pilvo, susisu-

ka embriono poza.
– Motina, – sakau aš. O gal sesuo sako.
Aš guliu vidury. Jis šalia.

Ryte pakeičiu paklodes.
– Gal atidarykim langą? – klausia manęs balsas.
– Miegok, – atkertu.

Motina guli viena.
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Alfonsas Andriuškevičius, dėstydamas savo še-
šias mintis apie kritiką, sakė, kad dailėtyrai rūpi 
stabilūs, jau nusistovėję ir praeityje įklimpę meno 
pasaulio dalykai, o kritikai įdomūs šiuolaikiniai, 
dabar vykstantys ir aktualūs dalykai. Todėl nutariau 
nerašyti apie vieną iš Vilniaus paveikslų galerijoje 
eksponuojamų kūrinių, o pasirinkau 2011 metų 
vasarą Kaune kuriančios fotografės Mildos Kiau-
šaitės kompozitoriaus profesoriaus Giedriaus Kup-
revičiaus portretų seriją. Interpretuoti fotografijas 
nelengva, tačiau labai įdomu. Autorė profesorių 
Giedrių Kuprevičių nufotografavo grojantį Kauno 
Karo muziejaus karilionu. Šios fotografijos nieko 
nepriblokš originalumu ar naudojama technika, 
nenustebins naujais kompoziciniais sprendimais, 
nešokiruos keistenybėmis, tačiau gali pradžiugin-
ti gražia lietuvių fotografijos mokyklos stilistikos 
tąsa. Taip pat šios fotografijos svarbios dėl to, kad 
užfiksavo vieną svarbiausių XX a. Lietuvos kūrėjų, 
kuriam galime padėkoti už tokius kūrinius kaip 
Ugnies medžioklė su varovais ir kitus.

Portretų seriją be pavadinimo sudaro šešios ne-
spalvotos skaitmeninės fotografijos, rusvai tonuotos 
kompiuteriu. Techniką čia miniu dėl to, kad atvaiz-
dų stilistika savo atmosfera ir kompozicijomis labai 

Karolis Sabeckis

Makabriški portretai

panaši į analoginės fotografijos kuriamus įspūdžius, 
tačiau yra skaitmeninė. Nors nuotraukose junta-
mas stilius, būdingas daugeliui Lietuvos fotome-
nininkų, ypač portretistų, šią seriją norisi lyginti 
su būtent Algimanto Aleksandravičiaus, taip pat 
skaitmeniniais, Lietuvos menininkų, ir ypač mu-
zikų, portretais. Mildos Kiaušaitės portretų serijos 
visuma dvelkia ramybe, galvoje kyla asociacijos su 
šiek tiek vėsiu, priplėkusiu senos ir nebereikalin-
gų daiktų prigrūstos palėpės oru. Tokioje palėpėje 
saugu – čia niekas neužklysta, o jei ir pasitaiko, tai 
dažniausiai kokio nors sekmadieninio tvarkymo-
si proga, kai sugalvojama atsikratyti (paslėpti, nes 
atiduoti ar išmesti kažkaip... gaila) senais daiktais 
ar prireikus susirasti jau senokai kandžių suėstą raš-
tuotą prosenelės megztą megztinį su miško gyvūnu.

Fotografijose įamžinta asmenybė neeilinė, žino-
ma, ir nusipelniusi, tačiau to suprasti, neatpažinus 
žmogaus veido ar neperskaičius, kas jis, nepavyktų. 
Kompozitorius čia labai nepanašus į save tokį, kokį 
galime jį matyti sutikę ar prasilenkę kur nors gatvėje. 
Kam nors jis galėtų priminti Victoro Hugo fantazi-
jos vaisių – Kvazimodą, besislepiantį Paryžiaus Die-
vo Motinos katedroje. Kupriaus istoriją primenanti 
žmogaus figūra mano dėmesio nepaleidžia. Pabandęs 
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pabėgti nuo šios makabriškos būtybės, primenančios 
seną, susiraičiusią pušį, galiausiai supratau, kad visi 
keliai – penklinė, klavišai ar atspindžiai – sugrąžina 
mane pas ją. Veiksmo erdvė taip pat įkalinanti – pro 
plyšius besiveržianti šviesa užburia.

Drįstu visas šios serijos nuotraukas vadinti por-
tretais, nors, remiantis žanrų apibrėžimais ir pa-
vyzdžiais, ketvirta ir penkta fotografijos galėtų būti 
apskritai nelaikomos portretais, o visa serija priskirta 
dokumentikai, neaiškaus, sulamdyto ir pavargusio 
žmogaus nusibodusios kasdienybės akimirkomis. 

Nors klavišai, lyg kokios medinės dešimčių, šim-
tų medinių buratinų nosys, kyšo iš aklinos tamsos, 
žmogus priešais juos – lyg į savanorišką egzekuciją 
atvykusi auka, bandanti pažinti didžiulę ir šaltą bū-
tybę, prieš save. Būtybė pajudinta skleidžia keistus 
dzingsinčius garsus, kurie mažoje ir tamsioje erdvėje 
baugina. Labai įstabi fotografija su ištiesta kompo-
zitoriaus ranka, beveik liečiančia natas, primenan-
čias senovės skandinavų runas virš magiškos uolos. 
Žmogaus veide – rami, švelni šypsena arba susikau-
pus sučiauptos lūpos, jis pasiryžęs bet kam, lyg akla-
sis skaito brailio raštą ir bando patekti vidun. 

Šiose visiškai paprastose Mildos Kiaušaitės fo-
tografijose ryškus kūrėjas, kompozitorius Giedrius 
Kup revičius rodomas ne kaip Lietuvos kultūros pa-
saulio žvaigždė, o kaip paprastas, kasdien tuos pačius 
veiksmus atliekantis žmogus, visiškai paklydęs gyve-
nimo vingiuose, tačiau iš savęs ir savo šaltos būtybės – 
kariliono – reikalaujantis visko, iki paskutinio lašo. 
Tai psichologinis muzikanto-žmogaus ir jo vienatvės, 
bendravimo su savimi ir savo sugebėjimais, portretas. 
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Istorikui, sumaniusiam pristatyti savo ilgai 
brandintą darbą platesnei publikai nei saujelė jo 
kolegų, neišvengiamai iškyla klausimas, kaip tai 
padaryti. Kokį medijos žanrą pasirinkti, priklauso 
nuo auditorijos, kuriai istorikas nori pranešti savo 
žinią. Vienos istorijos doktorantės žodžiais, kam 
nori „pyptelėti“, kieno išgirstas nori būti. Šian-
dien plačiausios auditorijos pasiekiamos interneto 
erdvėje. Ar galima bet kurią istoriko temą pavers-
ti aktualia, bet kurioje temoje rasti intrigą? Kitas 
klausimas – kaip pristatyti savo informaciją? Inter-
neto vartotojas yra pavargęs nuo milžiniškų infor-
macijos kiekių, jo akis išlepusi nuo nenutrūkstamu 
srautu atakuojančios vizualikos. Kaip „užkabinti“ 
tokį vartotoją? Ar įmanoma istorikui rinktis plačia-
jai auditorijai mielą audiovizualinį matmenį ir kaip 
tai turėtų atrodyti? 

Atrodo, vieną atsakymo variantą turime. Tai – 
projektas Orbis Lituaniae. 

2012 m.  rugsėjo pabaigoje naršytojams priei-
nama tapusi interneto svetainė www.ldkistorija.lt 
žiniasklaidoje pristatoma intriguojamai: „Istori-
ja, atrodanti šiuolaikiškai“, „Spalvinga neatrasta 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija“, „Is-
torija, pasakojama per žmonių gyvenimo, kasdie-
nybės detales, didvyrių, nevidonų ir bastūnų liki-
mus, leidžiančius pažvelgti į praėjusias epochas iš 
labai arti“1. 

Vos pasirodęs puslapis buvo įvertintas apdova-
nojimu – pirmą kartą rengtuose skaitmeninių kū-
rybinių industrijų apdovanojimuose PixelAWARDS 
už geriausius projektus, kuriuos kuriant panaudota 
skaitmeninių technologijų ir kūrybiškumo sintezė, 

Raminta Levandraitytė

Kokią Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės istoriją kuriame 
šiandien 

ką tik sukurtas tinklalapis pelnė apdovanojimą kaip 
Metų skaitmeninių kūrybinių industrijų projektas. 
Projektas Orbis Lituaniae turi rimtų pretenzijų išsilai-
kyti ilgai. Tikslui įgyvendinti buvo suteiktos solidžios 
investicijos ir sutelkta ne mažiau solidi komanda. 

Portalas Orbis Lituaniae buvo sukurtas įgy-
vendinant projektą Virtuali istorinė Lietuva: LDK, 
kuris vykdomas 2011–2013 metais Vilniaus uni-
versitete. Projekto ištakos susijusios su Vilniaus 
universiteto bendruomenės sumanymu skaitme-
ninti lenkų istoriko, geografo, kartografo, numiz-
mato, pedagogo, Vilniaus universiteto profeso-
riaus bei graviūrų meistro J. Lelevelio žemėlapių 
kolekciją. Šis užmojis reikalavo nemenkų išteklių, 
tad buvo suabejota, ar atsipirks įdėtos pastangos: 
ar gali skaitmeninė žemėlapių bazė būti patrauk-
li, įdomi, naudinga vartotojui. Diskusijose gimė 
mintis imtis didesnio užmojo – novatoriško LDK 
istorijos pristatymo skaitmeninėje erdvėje. 

Pagrindinė Orbis Lituaniae misija – glaus-
tai, patraukliai, informatyviai ir įdomiai pri-
statyti LDK pasaulį. Kaip pabrėžia puslapio 
kūrėjai, Orbis Lituaniae yra skirtas istorijai popu-
liarinti: „Projekto tikslas – įdomiai ir netradiciškai 
papasakoti LDK laikotarpio aktualijas, pateikti 
daugeliui negirdėtas istorijas, „prakalbinti“ iki tol 
neišklausytus veikėjus“2.

Projekto iniciatoriai – istorija besidomintys 
informacinių technologijų specialistai, tačiau 
ir istorikai į veiklą įsitraukė entuziastingai. Prie 
informacijos pateikimo prisidėjo paveldo skait-
meninimo ir komunikacijos specialistai. Šis 
projektas – tarpdisciplininio bendradarbiavimo 
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vaisius, kai istorikų sukurtas turinys yra įvilktas 
į informacinių technologijų bei komunikacijos 
specialistų sukurtą rėmą. 

Iniciatoriai projekto „užsakytoju“ vadina vi-
suomenę: „Svetainė www.ldkistorija.lt – tai istorikų 
atsiliepimas į visuomenės poreikius“3. VU Istori-
jos fakulteto dėstytojo R. Petrausko teigimu, pas-
taruoju metu pastebimas aktyvesnis visuomenės 
susidomėjimas LDK istoriniu laikotarpiu, kuris 
išgyvena „renesansą“4. 

LDK istoriją pristatančio puslapio reikalin-
gumą atskleidžia ir empiriniai tyrimai. Projekto 
sumanytojų 2012 m. birželį–liepą vykdytos ap-
klausos, kurios tikslas buvo sužinoti internetinio 
puslapio apie LDK (tuo metu dar nepasiekiamo 
naršytojams) vertinimą, jo įdomumą, aktualumą, 
funkcionalumą, interaktyvumo poreikį bei pa-
vadinimo tinkamumą, rezultatai rodo aukštą do-
mėjimosi Lietuvos istorija rodiklį – ja domisi 78 
proc. respondentų5. LDK laikotarpis užima antrą 
vietą pagal įdomumą (po XX a. sovietmečio lai-
kotarpio) – jis pats įdomiausias ketvirtadaliui, t. y. 
25 proc., respondentų. Internetinio puslapio apie 
LDK reikalingumą pripažįsta 9 proc. 16–25 metų 
Lietuvos gyventojų. Pagrindinės noro apsilanky-
ti LDK puslapyje priežastys esančios smalsumas, 
noras atnaujinti žinias, informacijos vaizdingumas, 
naujumas, įdomumas. Jaunimui svarbiausia inter-
netinio puslapio apie LDK savybė – informacijos 
vaizdingumas. Mažiau, tačiau taip pat svarbios – 
interaktyvumo ir pranešimo glaustumo savybės. 

Taigi, idėja sukurti LDK istoriją pristatantį 
internetinį puslapį kilo bendradarbiaujant infor-
macinių technologijų ir istorijos specialistams, 
pastebėjus ir empiriškai ištyrus tokio puslapio rei-
kalingumą. 

Portale www.ldkistorija.lt yra dvi dalys: suskait-
meninta J. Lelevelio žemėlapių kolekcija bei LDK 
istoriją pristatanti Orbis Lituaniae dalis, kuri yra 
lyg ir pagrindinė. Šios dvi portalo dalys skiriasi 
savo tikslu ir yra skiriamos skirtingoms tikslinėms 
grupėms.

J. Lelevelio atlasų kolekcijai peržiūrėti sukurti 
modernūs darbo su žemėlapiais įrankiai. Skaityto-
jas gali analizuoti, redaguoti, lyginti, žymėti atla-
suose, taip pat rašyti anotacijas ir žymes. 

O Orbis Lituaniae dalyje publikuojama beveik 
septyni šimtai profesionalių istorikų, menotyri-
ninkų, filologų lengvai suprantamų straipsnių – 
trumpų pristatymų, paįvairintų gausiais grafiniais 
vaizdais. Publikuojamos istorijos – tai sutrumpin-
ti ir supaprastinti mokslinių straipsnių variantai, 
perteikti sklandžia, ne akademine kalba, bet ne-
stokojantys profesionalumo. Eilinio internau-
to neerzina nuorodos tekste, o norinčiam giliau 
panaršyti konkrečią temą pateikiama nuoroda į 
straipsnį, kuriuo remtasi.

Svetainės dizainas minimalistinis. Tokį spren-
dimą nulėmė didelis informacijos kiekis. Medžiaga 
suskirstyta pagal temas: asmenybės, dvasinis gyve-
nimas ir religija, europinis, pasaulinis kontekstas, 
karyba, kasdienybė, kūryba, medicina ir sveikata, 
miestai, mitai, mokslas ir technologijos, tautinė ir 
religinė įvairovė, teisė ir teisingumas, ūkis, valstybė 

Giedrės Putnikaitės nuotrauka
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ir politika, ženklai ir simboliai) ir pagal laikotarpius 
(XIII–XIV a., XV–XVI a., XVII a. vid.–XVIII a., 
XVIII a. vid.–pab. Portale veikia paieškos sistema. 
Užsiregistravę vartotojai gali pažymėti aktualius 
straipsnius, sudaryti jų rinkinius.

Ypatinga vieta skiriama vizualinei puslapio daliai, 
dizainui, patrauklumui. Juk Orbis Lituaniae skaityto-
jas – reginių išlepintas interneto vartotojas. Puslapio 
turinys žmogui, bent kiek besidominčiam praeitimi, 
turėtų būti įdomus ir suprantamas. Tarp gausybės 
istorijų šį tą įdomaus atras kiekvienas. Didžiausia už-
duotis buvo padaryti, kad statistinis žmogus išlepusia 
internauto akimi panorėtų skirti dalį savo laiko paieš-
koms – tam būtina padaryti puslapį akiai patrauklų. 

Iliustruotojams teko nelengva užduotis įvaizdinti 
istorikų pasakojimus. Kiekviena iliustracija – kūry-
binė temos interpretacija, patikrinta ir palaiminta 
profesionalių istorikų. Orbis Lituaniae įdiegta nau-
jovė – audiovizualinės iliustracijos: iliustracijoje ku-
ris nors elementas juda, jos įgarsintos garso efektais 
bei aktoriaus pasakojimu. 

Savo forma, paskirtimi ir turiniu Orbis Litua-
niae yra unikalus projektas. Kūrėjams neįmanoma 
nebūti originaliems, kadangi apie panašaus projek-
to egzistavimą kitose šalyse nėra žinoma.  

Rodos, J. Lelevelio kolekcijos su Orbis Litua-
niae nesieja joks tikslinis ryšys. Susidaro įspūdis, 
kad abi dalys yra viename internetiniame puslapyje 
visai atsitiktinai, tik todėl, kad nuo atlasų suskait-
meninimo idėjos buvo pereita prie LDK pristaty-
mo, kuris tapo pagrindine užduotimi. Atidarius 
www.ldkistorija.lt puslapį, nuoroda į atlasų kolekci-
ją paslėpta ir pasirodo tik atidarius puslapio viršuje 
esantį meniu, šalia tokių funkcijų kaip „Paieška“, 
„Prisijungimas“ ir „Registracija“. Taigi, žemėla-
pių kolekcija yra lyg Orbis Lituaniae užkulisiai, 
nuo kurių viskas prasidėjo, tačiau atsiradus naujai 
puslapio koncepcijai (pristatyti kitokią istoriją po-
puliariai) buvo palikti nuošalyje. 

Dvi skirtingos portalo dalys skiriamos skir-
tingiems vartotojams. J. Lelevelio atlasų rinkinys 
pateiktas taip, kad su juo galėtų dirbti ekspertai, 

profesionalūs istorikai, mokslininkai, tyrinėtojai. 
Šios dalies adresatas yra siaura visuomenės grupė.

O Orbis Lituaniae, kaip pabrėžia puslapio kū-
rėjai, yra skirtas istorijai populiarinti. Antrasis pus-
lapio adresatas, kaip teigia Alma Cikanė, informa-
cinių technologijų specialistų firmos, dirbusios su 
Orbis Lituaniae, projektų vadovė,  yra „... paprastas 
Lietuvos pilietis, nesvarbu, kokio amžiaus, kuris nori 
atvykusiam draugui papasakoti ir pasididžiuoti Lie-
tuvos istorija, bet dažniausiai neturi ką parodyti.“6 
Labiausiai norima sudominti jaunimą7. Žadama, 
jog puslapyje Orbis Lituaniae bus ko pasisemti ir 
tiems, kurie išmano LDK istoriją, ir beveik nieko 
apie ją nežinantiems, bet smalsiems praeities naršy-
tojams. Skaitytojus siekiama pritraukti publikuo-
jant įdomias, „egzotiškas“ įprastinei istorijai temas 
ir pristatant jas intriguojamai (pavyzdžiui, Žmogus ir 
šuo XVI a. vid. LDK; Degradavusio bajoro gyvenimo 
būdas, Nevidonas Benediktas Oganovsis – advokatas 
ir nusikaltėlis; Kriminalinės bylos: kasdieniai valstie-
čių ir ponų santykiai).  Eiliniam interneto naršytojui, 
nusprendusiam tiesiog pasidomėti LDK istorija pra-
mogos ar erudicijos tikslu ir nežinančiam, ko ieško, 
akis pirmiausia turėtų užkliūti už audiovizualinių 
pasakojimų, kurie pagrindiniame meniu pasirodo 
didesni už straipsnių pavadinimus ir yra iliustruoti.

Puslapio pristatymo visuomenei išvakarėse vyk-
dyto tyrimo rezultatai parodė, jog LDK istorijos 
suvokime gausu tradicinių mitų ir stereotipinių in-
terpretacijų. Žinomiausi LDK įvykiai lieka susiję su 
legendine „auksinės pagonybės“ epocha: tai Žalgirio 
mūšis (41 proc.), Liublino unija (24 proc), Lietuvos 
krikštas (18 proc.), Karaliaus Mindaugo karūnavi-
mas (14 proc.), Saulės mūšis (13 proc.) bei Krėvos 
sutartis (9 proc.). Nesikeičia mėgstamiausių LDK 
asmenybių trijulė: Vytautas (45 proc.), Gediminas 
(34 proc.) ir Mindaugas (30 proc.). Taigi, lietuviams 
šalies istorija vis dar sutampa su kryžiuočių laikais, o 
XV–XVIII a. istorija paliekama nuošalyje.

Pasigilinus į projekto tikslus, galima suprasti, 
jog kūrėjai siekia pakeisti šį nusistovėjusį Lietuvos 
istorijos supratimą. Vienas projekto sumanytojų 
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ir kūrėjų, istorikas dr. doc. Eugenijus Saviščevas 
mano, jog XIII–XVIII a. laikotarpis lietuviams 
ganėtinai mažai pažįstamas, juo nelabai domimasi 
ir prastai suprantama: „Esame įpratę istoriją ver-
tinti per šiandienos gyvenimo prizmę, primetame 
tuometinei Lietuvai mūsų šiuolaikines vertybes, 
norime būti įvertinti už praeities didybę, bet ne-
sutinkame atsakyti už nieką, ką protėviai padarė ne 
taip. Tai patogu, bet neteisinga.“8 

Istoriko teigimu, neretai koncentruojamasi į 
didelius dalykus, kurias didžiuojamasi (pavyzdžiui, 
Vytauto valdymo laikais išplėsta LDK teritorija), 
užuot kalbėjus, kaip žmonės gyveno, ką jautė. Šio 
projekto tikslas – pažvelgti iš neįprastos perspek-
tyvos, pateikti istoriją, kuri kalba apie žmogų, gy-
venusį LDK epochoje, kuris džiaugėsi, nekentė ir 
mylėjo, bei pamėginti jį suprasti.

Siekdamas įdiegti naują LDK istorijos koncep-
ciją, portalas Orbis Lituaniae tuo pat metu siekia 
keisti ir plėtoti kolektyvinę istorinę atmintį. Šią 
misiją vykdo abi puslapio dalys.

Suskaitmenintą J. Lelevelio atlasų rinkinį ga-
lima laikyti naujos kartos atminties institucija. 

Z. Manžuch, remdamasi vokiečių istoriko Jano 
Assmanno teorija, teigia, jog specialios atminties 
institucijos yra atsakingos už kultūrinės atminties, 
grindžiamos tradicijomis, ritualais ir materialiais 
objektais, sklaidą9. Atminties institucijos – tai 
mnemotiniai tarpininkai, skleidžiantys ir saugan-
tys istorinę atminį10. Tokios „seno sukirpimo“ 
atminties institucijos, kaip archyvai, bibliotekos 
ir muziejai, atsidūrė spaudos ir skaitmeninių ko-
munikacijos kultūrų sandūroje. Šiandien pagrįstai 
abejojama jų tikslingumu, naudingumu. Komu-
nikacijos teoretikams tenka kurti naujas šių ins-
titucijų ateities vizijas ir scenarijus, dėlioti naujas 
ateities atminties komunikacijos strategijas11. Sie-
kiant, kad atminties institucijos nekeltų klausimų 
dėl savo reikalingumo ir naudingumo šiuolaikinėje 
visuomenėje, turėtų būti atsižvelgiama į aptarnau-
jamos bendruomenės pobūdį, dabarties socialinį 
kontekstą, poreikius ir problemas, pažangius pa-
veldo pristatymo skaitmeninėje erdvėje metodus, 
atitinkančius šiuolaikinės skaitmeninės komuni-
kacijos tendencijas. Puslapyje www.ldkistorija.lt 
pateikiama suskaitmeninta J. Lelevelio kolekcija – 
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tai virtualus archyvas, kuris padeda retą eksponatą 
pamatyti lengvai. Būtent taip komunikacijų speci-
alistų akimis turi atrodyti naujos kartos atminties 
institucija – lengvai prieinama ir patogi naudoti.

Z. Manžuch, remdamasi psichologijos teoreti-
ko Frederico Bartlett tyrinėjimais, teigia, jog atsimi-
nimų turinys priklauso nuo dabarties socialinio ir 
kultūrinio konteksto, nuo šiandieninių interesų ir 
poreikių12. Atsiminimo procese aktyvuojamas suvo-
kimas ir vaizduotė, todėl atmintis nėra „pėdsakas“, 
bet veikiau kūrinys, kuris nuolat transformuojamas 
kintant atsiminimo kontekstui. Taigi atsiminimo 
procesas – interpretacijos aktas. Tai reiškia, jog kie-
kviena karta pasakoja istoriją savaip, perkuria ją iš 
naujo. Atmintis tenkina dabarties visuomenės in-
teresus, todėl būtent visuomenės poreikiai turėtų 
motyvuoti kultūros paveldo sklaidos ir išsaugojimo 
procesus atminties institucijose. Orbis Lituaniae 
kūrėjai pabrėžia, jog „... www.ldkistorija.lt – tai is-
torikų atsiliepimas į visuomenės poreikius“13. M. 
Halbwachso terminais kalbant, Orbis Lituaniae 
prisideda prie istorinės visuomenės atminties for-
mavimo14. Pastaroji  padeda individui integruotis 
į didesnes socialines sistemas,  pasiekdama žmones 
per šventes, minėjimus, artefaktus ir kitus mnemo-
tinius tarpininkus. Atminties komunikacija vyksta 
pasitelkiant konkrečias komunikacines technologi-
jas, t. y. medijas, tam tikras komunikacijos priemo-
nes, kanalus, naudojamus konkrečioje visuomenėje 
konkrečiu istoriniu laikotarpiu. Orbis Lituaniae at-
skleidžia naujausią istorikų ir komunikacijos moks-
lų specialistų suvokimą, kaip šiandien turėtų būti 
pristatoma istorija. Tai yra naujausios kartos mne-
motinis tarpininkas. Norėdami perrašyti LDK is-
toriją šiandien aktualia kalba, istorikai turėjo dirbti 
išvien su komunikacijų ir technologijų specialistais.  
Nebeužtenka atstovauti vienai disciplinai. LDK is-
torijos internetinio puslapio projektas parodo, kad 
šiandien atminties komunikacijos ir atminties ins-
titucijų studijos tampa tarpdisciplinine sritimi, kuri 
turėtų integruoti įvairių mokslų išrutuliotus kon-
ceptus ir teorijas. 

1 Tadas Simaniukas. Spalvinga neatrasta Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės istorija. // 15min.lt [interaktyvus]. 2012 
m. lapkričio 14 d. [žiūrėta 2012 m. lapkričio 26 d.]. 
Prieiga per internetą: <http://www.15min.lt/naujiena/zi-
niosgyvai/istorija/spalvinga-neatrasta-lietuvos-didziosios-
kunigaikstystes-istorija-582-278591#ixzz2DzI0XeNG>;
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126–130. Prieiga per internetą: <http://www.leidykla.
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bibliotekininkystėje, muziejininkystėje ir archyvistikoje. // 
Informacijos mokslai, 2004, t. 31, p. 100. 

11 Audronė Goslienė ir Zinaida Manžuch. Skaitmeninio ir 
skaitmeninto kultūros paveldo valdymo strategijos atminties 
institucijose // Informacijos mokslai [interaktyvus], 2003, 
[nr.] 25 [žiūrėta 2012 m. gruodžio 12 d.], p. 28. Prieiga 
per internetą: <http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/
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Prieiga per internetą: <http://www.leidykla.eu/fileadmin/
Knygotyra/51/126-147.pdf>



Impresijos

39

Traukiny į Edinburgą skaitinėju Z. Čepaitės 
Emigrantės dienoraštį – stilius toks lengvas, kad ryju 
kaip desertą, nors ir ne viskas ten miela širdžiai. 
Britė bando įvardinti penkis žodžius, kurie asoci-
juojasi išgirdus žodį Lietuva. „Bernvakariai. Natū-
rali gamta. Pigus alus. Gražios merginos. Penktas? 
Kas penktas?..“ (p. 105) Lažybose būčiau stačiusi 
už nusikaltimus. Bet asociacijos nesužavi – naiviai 
viliuosi išgirsti apie krepšinį arba pirmąją paskelbtą 
Nepriklausomybę. Užsieniečiai tokių dalykų ne-
žino. Kelionė ilga, šešios valandos, susipažįstu su 
dviem škotais – abu nustemba, kad esu iš Lietuvos. 
Norėčiau paklausti, ką apie mus žino, bet ranko-
se laikoma knyga sustabdo – bijau išgirsti tai, ko 
nenoriu.

Vasarą važiavau su grupele britų automobiliu, 
muziką nutraukia trumpas radijo žinių intarpas. 
Per kelias minutes papasakojama apie Londono 

Unė Kaunaitė

Penktas žodis

olimpiados bilietų skandalą – kai kurios šalys pa-
prastiems piliečiams skirtus pigius bilietus nelega-
liai pardavinėja gerokai padidintomis kainomis. 
Paminimos dvi: Graikija ir Lietuva. Kai visi ke-
leiviai nusijuokia ir atsigręžia į mane, tyliai susi-
gūžiu ant automobilio sėdynės. Lietuviška spauda 
giliai pasėjo kompleksą, kad tik tokius mus ir žino 
pasaulis. „Mes. Lietuviai“ tik sustiprino įspūdį – 
pastaruosius metus užsimerkdavau prieš skiltis 
Nusikaltimai ir nelaimės visose įmanomose spau-
dos priemonėse, bet Laima Lavastė sugebėjo keliais 
knygos skyriais sugriauti ilgų metų pastangas.

Taigi, grįžusi po Kalėdų atostogų, sėdžiu nedi-
delėje studentiškoje virtuvėlėje ir mąstau apie tuos 
nelemtus stereotipus. Ant virtuvės stalo puikuojasi 
lietuviška Pupa, dar kažkokie bulgariški saldainiai 
su kava (priklausau tai kartai, kuriai slaviška kirili-
ca sako tiek pat, kiek japoniški hieroglifai), ganiš-



Impresijos

40

kas ir ispaniškas šokoladai (ganietė pernai mokėsi 
Ispanijoje). Kitos trys namelio gyventojos – britės, 
bet britiškų saldumynų ant stalo nėra. Gal kad ne-
toli, kokia čia egzotika vežti britiškus saldumynus, 
kurių ir taip gausu parduotuvėse? Nors Šiaurės airė 
dažnai skundžiasi pritrūkstanti naminių skanėstų 
iš vėjuotos Škotijos. Kaip jos jaučiasi dėl mūsų at-
vežtų lauktuvių, neklausiu.

Ganietė tik skundėsi, kad turėjo dar ir kilogra-
mą sausainių, bet nebetilpo į trisdešimties kilogra-
mų lagaminą. Linguoju galvą, jausmas pažįstamas. 
Stovėdama prie lietuviškais skanumynais nukrautų 
lentynų, visada patikrinu, kurios lauktuvės len-
gvesnės. Kai studentiškai skraidai su Ryanairu, gali 
vežtis vos dešimt kilogramų (būkime teisingi, vie-
nuolika). Tris atima pats lagaminas, dar du – kom-
piuteris, ir štai lieka vos vargani šeši, kurių pusę 
skiri lauktuvėms. Svoris tampa aukso vertės.

Išdalinu visas dovanas draugams – dažniausiai 
be atgarsio, nors daugybę metų mane pažįstantieji 
jau gerai numano lietuvišką būdą ir kartais įsimeta 
ką atgalios. Bet vežu ne dėl to, kad gaučiau – tie-
siog negaliu kitaip. Po trijų mėnesių dėliosiuosi 
lagaminą atgalios, vaikštinėdama po parduotuves 
jau seniai būnu sugalvojusi, ką šį kartą skraidinsiu 
lauktuvėms (jei eskimai turi begalę žodžių sniegui 

pavadinti, mes ne veltui turim žodį lauktuvės). Ir 
vėl – bandydama nelemtai sutilpti į Raynairo kilo-
gramus. Draugai vakariečiai nuoširdžiai nustemba 
tai išgirdę – lygiai taip pat, kaip aš nustembu, jog 
jie nieko neveža savo giminaičiams į namus. Nė 
minties nekyla.

Bandžiau svarstyti, kas ką suvalgys. Antropo-
logas Marcelis Maussas savo garsiausioje knygoje 
Dovana (1925) teigia, kad dovanos niekada nebūna 
nemokamos. Jos susieja žmones, kuria socialinius 
ryšius, savaime sukuria atgalinį ryšį, verčiantį įteik-
ti dovaną teikiančiajam. Neatsakyti į dovaną – tai 
prarasti garbę. Kai kuriose gentyse tai net siejama 
su autoriteto ir gerovės dvasios praradimu. Maus-
sas teigia, kad dovanos yra skolinamos, jos suteikia 
galią teikiančiajam. „Nemokamos“ ir negrąžinamos 
dovanos – tai prieštaravimas terminui iš esmės, jos 
nesukuria socialinių ryšių, neatlieka funkcijos. Ką 
tokios dovanos veikia pasiklydusios tarp kultūrų?

Kartą pagaminau milžinišką „tinginį“, draugai 
vaikščiojo kartodami, kad dabar yra full of Lithu-
ania (suprask, pilni Lietuvos). Tad gal kokį nors 
ryšį ta neatsakyta dovana vis dėlto sukuria? Bet ką 
tas ryšys – gal kai po daugybės metų kas nors jų pa-
klaus penkių žodžių apie Lietuvą, šalia pigaus alaus 
ir merginų, penktasis primins „tinginį“?
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Prieš metus Pašvaistėje buvo išspausdintas mano 
interviu su saksofonininku Liutauru Janušaičiu 
apie studijas Berklio muzikos koledže JAV. Liutau-
ras, kaip pirmasis iš Lietuvos atvykęs studentas, gali 
didžiuotis šios mokyklos diplomu. Šį pavasarį tokį 
diplomą gaus ir dainininkė Simona Jakubėnaitė. 
Berklio muzikos koledžas žinomas kaip Grammy 
apdovanojimų ir šiuolaikinės muzikos industrijos 
edukacinis centras, traukiantis studentus išvystyta 
mokslo sistema, dėstytojais, aplinka ir galimybė-
mis, bet... atstumiantis savo grėsminga amerikietiš-
ka kaina. Gavusi nemažą koledžo stipendiją, turiu 
galimybę studijuoti šioje mokykloje ir pasidalinti 
savo pirmojo semestro įspūdžiais. Įspūdžiais apie 
Jungtines Amerikos Valstijas, apie žmones ir apie 
džiazo mokslus.

Kitaip matuoja, kitaip dainuoja

Atvykdama tikėjausi susidurti su daugybe įvai-
rių sunkumų, tačiau visai nebuvau apgalvojusi 
mažų ir neesminių dalykų. Tokių kaip matavimo 
vienetai. Staiga teko atsisveikinti su Celsijumi ir 
prisijaukinti Farenheitą, kilometrus pakeitė mylios 
o centimetrus – inčai. Su datos rašymo struktūra 
jau buvau susidūrusi pildydama begalę dokumen-
tų, bet net ir po keturių mėnesių, praleistų JAV, 
turiu pasitikslinti, ar teisingai užrašiau datą. Ame-
rikoje pirmas rašomas mėnesis, tada diena ir trečias 
numeris yra metai. Ši užrašymo sistema skiriasi nuo 
visų kitų pasaulio šalių. Poliklinikoje tenka atskirai 
paprašyti paaiškinti mano ūgį ir svorį, tai sukelia 
nepiktą šypseną ir man pačiai, ir darbuotojams. Bet 

Simona Smirnova

Nebesijaučiu nematomu žmogumi
Įspūdžiai iš džiazo vokalo studijų JAV, Berklio muzikos koledže

šiuos neesminius dalykus užgožia muzikos teorijos 
naujovės. Muzikos mokslus kremtu jau šešioliktus 
metus (kanklėmis groti pradėjau nuo septynerių) 
ir staiga tenka iš naujo mokytis gamos! Visiems ge-
rai pažįstama do, re, mi, fa, sol, la, si gama įgauna 
visai kitokią reikšmę. Moveable do išvertus iš anglų 
kalbos reiškia „judanti do“. Do yra bet kuri nata, 
kuri yra tonacinis centras. Pavyzdžiui, F mažorinė-
je gamoje do yra F ar G minorinėje gamoje do yra 
G. Vietoj diezų ir bemolių gama keičia natų pava-
dinimus. Mi bemol dainuojamas kaip Me, o Fa diez 
dainuojamas kaip Fi. Taigi amerikiečiai turi tarp 
tonacijų judančią Do, Ra, Re, Me, Mi, Fa, Fi, Sol, 
Le, La, Te, Ti, Do gamą. Po šešiolikos metų teko iš 
naujo persimokyti solfedžiuoti ir mąstyti apie na-
tas. Po šios Moveable do naujovės manęs laukė ir 
būgnų notacijos siurprizas. Pasirodo, būgnų natos 
čia taip pat rašomos kitaip. Mokytojai tai vadina 
amerikietišku būgnų notacijos standartu, tačiau šis 
standartas nesutampa net su viena pirmaujančių 
kompiuterinės notografijos programa Finale. Būg-
nų natos rašomos ant skirtingų penklinės linijų, o 
tai sukelia didelių nepatogumų būgnininkams ir 
sumaišties aranžuotojams.

Mentaliteto skirtumai ir variacijos

Atvykau iš šalies, kur garsiai kalbėti nepadoru, o 
ką jau kalbėti apie didžiavimąsi savo darbais. Jeigu 
negavai Nacionalinės premijos, kalbėti net never-
ta. Lietuvos universitetuose dažnai vis dar bijoma 
klausti. Klausimas suvokiamas kaip tavo pralaimė-
jimas ar tam tikro lygio atsilikimas. Atvykus į JAV 
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teko labai greitai pakeisti mąstymą. Neretai galuti-
nis semestro pažymys priklauso nuo to, kiek ir kaip 
dalyvauji paskaitose, kaip dažnai klausi, pasidalini 
patirtimi, įžvalgomis. Klausimų gausa mane labai 
džiugina ir suteikia labai šiltą atmo sferą. Kitas daly-
kas, prie kurio sunkiau priprasti, – kalbėjimas apie 
save. Lietuvoje vyrauja nuomonė, kad apie savo 
darbus nereikia kalbėti, jie patys kalba už save. Čia 
ir dėstytojai, ir studentai nuolat kalba apie tai, ką 
laimėjo, ko pasiekė, ką kuria, ką pradėjo kurti... 
Visa šita kalbų jūra man atrodė niekas kitas kaip tik 
tuščios amerikietiškos pagyros. Ilgainiui išstūmiau 
savo šiaurietišką priekabumą ir pradėjau suprasti šį 
visai man neįprastą – tačiau taip pat logišką – ben-

dravimą. Žmonės didžiuojasi net ir mažais laimėji-
mais ir noriai jais dalinasi su kitais. Kiti noriai tai 
priima ir pasidalina savais. Taip kuriama sveika, 
motyvuojanti ir pozityvi konkurencija. Nenoriu 
lyginti šių dviejų požiūrių, nes manau, kad visokio 
pobūdžio mentalitete vyrauja logika ir geranoriš-
kumo principas, bet, atrodo, studentai užsieniečiai 
patiria šiokį tokį šoką, kai staiga kas nors ima baks-
noti į šoną su reikalavimu klausti, kalbėti, dalintis 
ir daryti tai kuo garsiau.

Vasariniai batukai ir vasarą, ir žiemą

70% visų koledžo studentų moka visą studijų 
kainą. Tam tikra dalis studentų – turtingų šeimų 
vaikai, tačiau nemažai ir mano likimo studentų. 
Iki šiol negaliu atsistebėti žmonių pasiaukojimu 
savo pašaukimui. Daugelis jų paliko įsibėgėjusią 
karjerą gimtosiose šalyse, saugų guolį išsikovotoje 
teritorijoje ir atvažiavo į Jungtinių Amerikos Vals-
tijų džiungles.  Kainos ir sąlygos tarptautiniams 
studentams tiesiog negailestingos. Su studento viza 
neleidžiama dirbti už koledžo ribų. Ne tik oficia-
liai dirbti, apskritai bet kokiu būdu užsidirbti. Tai 
reiškia, kad negali groti gatvėje, negali koncertuoti 
su grupe, negali dalyvauti projekte, jeigu nors vie-
nas iš narių gauna atlyginimą. Taip pat negalima 
nuomotis kambario mainais už indų plovimą ar 
darbą aukle. Rizikuoti niekas nenori, nes, koledžo 
vadovybei sužinojus, deportuojama be galimybės 
sugrįžti mažiausiai dešimt metų. Koledže daugių 
daugiausiai gali užsidirbti 400–500 $ per mėnesį. 
Vidutinė pati pigiausia studentiško gyvenimo nuo-
mos kaina per mėnesį yra 600–800 $. Taigi gauna-
mo atlyginimo nepakanka net kambario nuomai. 
Negaliu atsistebėti studentų apsukrumu randant 
nemokamo maisto renginius, nemokamų drabužių 
labdaros akcijas... Kai kuriuos studentus pastebiu 
per pusnis brendant su tais pačiais vasariniais ba-
tukais, su kuriais atbrido ir pirmą semestro dieną. 
Studentai aukoja viską dėl studijų, kurios toli gražu 
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nieko nežada. Tai vadinu tikru pasišventimu savo 
pašaukimui.

Bendra aplinka ir galimybės

Nepaisant visų sunkumų ir išbandymų, mo-
kykla labai vertina ir saugo gerą savo vardą. Labai 
pasistengus, galima gauti pačius geriausius dėsty-
tojus ir lankyti geriausias paskaitas. Tvarkaraščio 
sudarymas yra lankstus procesas, kai gali pasirinkti 
ir dėstytoją, ir paskaitos laiką. Studentams visiškai 
neprivaloma studijuoti du ar daugiau semestrų iš 
eilės pas tą patį dėstytoją. Be to, kiekvieną savaitę 
vyksta įvairiausios meistriškumo pamokos, kon-
kursai, susitikimai su žymiausiais muzikinės indus-
trijos atstovais. Techninės sąlygos taip pat neprie-
kaištingos: mokykloje yra pakankamai auditorijų 
mokytis savarankiškai, bibliotekos, mediacentrai 
su turtinga filmų, koncertų įrašų, kompaktinių 
plokštelių, partitūrų kolekcija. Įrašų studijos vei-
kia visą parą, taigi studentams sudaromos galimy-
bės įrašyti savo muziką. Iš tiesų, didžiuma koledžo 
pranašumų – tai tie dalykai, kuriuos studentas turi 
pats išsirinkti ir dalyvauti. Niekas savaime nepa-
kviečia į meistriškumo pamokas, niekas neduoda 
geriausio lygio dėstytojų. Tai, kad studijuoji pir-
maujančioje šiuolaikinės muzikos mokykloje dar 
nieko nereiškia. Viskas priklauso nuo gebėjimo 
planuoti laiką, studento asmeninių savybių, orga-

nizuotumo bei motyvacijos. Nuoširdžiai manau, 
kad ši taisyklė galioja bet kurioje mokykloje ir bet 
kurioje mokslo srityje.

Potencialas ir mokyklos požiūris į 
studentą

Dauguma mokyklų studijuoti priima pagal 
studento rezultatus. Berklio muzikos koledžo filo-
sofija visai kitokia ir tai gali pajusti vos įėjęs pro 
duris. Ši mokykla priima įvairaus lygio muzikan-
tus: visai pradedančiuosius, profesionalus, žmones, 
kurie jau baigė kito dalyko studijas, ir nepilname-
čius mokinukus. Per stojamuosius turi parodyti ne 
tik savo muzikinius gebėjimus ir žinias, bet ir savo 
mąstymo lankstumą, požiūrį, vizijos ryškumą, cha-
rakterį. Aš per savo stojamųjų interviu turėjau at-
pasakoti pranešimą spaudai apie mano koncertą po 
dešimties metų. Ši mokykla labiau kreipia dėmesį 
į tai, kiek studentą galima išmokyti ir suformuoti, 
negu į tai, koks pasirengęs jis ateina į mokyklą. Šis 
mokyklos požiūris man labai patinka, nes tiesiog 
akivaizdžiai matai, kaip pradedantieji tobulėja, o 
jau atėję profesionalai pralenkia dėstytojus ir kopia 
aukštyn karjeros laiptais. Bendra atmosfera labai 
palaikanti ir skatinanti. Taip pat labai džiugina iš-
sami ataskaita po kiekvieno egzamino – gauni at-
skirą kiekvieno kriterijaus įvertinimą, komentarus, 
pasiūlymus, kaip reikėtų tobulintis. 
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kai tik prireikia. Tad gali pasimokyti kelis kartus po 
pusę valandos ar valandą tarp paskaitų, po paskaitų 
šiek tiek ilgiau. Vis vien žinojimas dar toli gražu 
nepakoregavo mano įpročių. Gerokai persiauklėti 
teko išvengiant minčių: „Va, šeštadienį jau kaip 
mokysiuos, tai visą dieną.“ Neabejoju, kad visiems 
studentams gerai pažįstama mintis. O iš tiesų tie 
visadieniai mokymaisi tikrai per daug naudos neat-
neša. Tik nuovargį ir dirbtinį „kiek daug mokiaus, 
taip pavargau...“ pojūtį. Svarbiausias dalykas išlai-
kyti susidomėjimą ir dėmesį studijuojamam daly-
kui. O per ilgai tai darant tikrai įdomumo ne per 
daug lieka. Iki šiol dar kovoju su įpročiu persimo-
kyti. Nežinau, kaip dėl kitų mokslų, savarankiškai 
mokantis artistinių specialybių, esmė tikrai yra ne 
laiko kiekis, o susikoncentravimas ir darbo kokybė. 

Vidinis džiugesys ir sėkmė

Nors jau pabaigiau pirmąjį semestrą, dar vis 
džiugina kiekviena diena. Jaučiuosi, lyg gyvenčiau 
ilgai lauktame stebukle. Lietuvoje visuomet buvau 
iniciatorė, organizatorė, lyderė. Atvykus į JAV, nie-
kas nepasikeitė – puikiai pritaikau Lietuvoje įgytą 
patirtį. Ansamblių klasėse grojam originalias mano 
kompozicijas, įrašų studijoje įrašiau ne vieną savo 
dainą, koledžas įdarbino kaip jam session’ų organi-
zatorę. Taip pat dirbu kaip notatorė (spausdinu ir 
parengiu natas, partitūras). Dėstytojams prašant 
ir rekomenduojant, koledžas net padidino mano 
stipendiją. Susiradau labai daug naujų draugų, su 
kuriais kuriame ateities projektus. Vos atvykusi į 
koledžą, nuo pirmosios savaitės, pasijutau kaip na-
muose. Sutikau labai daug reikiamų žmonių, ga-
vau gerus ir palaikančius dėstytojus, visuomet esu 
dėmesio centre, o tai atlikėjo savimeilę visuomet 
glosto ir kartu praplečia galimybes. Apie tokias stu-
dijas visuomet svajojau. Svarbiausia, kad pagaliau 
nebesijaučiu nematomu žmogumi. 

„Persiauklėjimas“ savarankiškam 
mokymuisi

Visuomet žinojau, kad, siekiant aukščiausių 
rezultatų, reikia praktikuotis ne ilgai, o dažnai. 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje visad kil-
davo problemų dėl auditorijų, tad dažnai mokytis 
buvo tiesiog neįmanoma. Studentai, porą valandų 
išlaukę laisvos auditorijos, tikrai nebenori jos pa-
leisti po kelių valandų. O tokiu atveju prasideda 
nekokybiškas mokslas ir laiko švaistymas. Atvykus 
į JAV, atsirado galimybė gauti auditoriją visuomet, 
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