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Austėja Mikuckytė

(Ne)matoma saulė mumyse
Nuo sportbačio atšoka kaštonas ir nuliuoksi
šaligatviu tolyn lyg plokščias akmenukas vandens
paviršiumi. Pagalvoju, kad ruduo turi nepaprastai
išlavintą estetinį pojūtį. Žingsniuodama Vilniaus
dailės akademijos link, žvilgčioju į praeivių veidus.
Ryžtingai tikslo link įbestos akys. Vargšė gamta vėl
liko neįvertinta menininke.
Mano odisėja reginių jūra tuo nesibaigia. Vil
niaus dailės akademijoje skaidrėse išnyra vis keis
tesni padarai, lydimi pačios jų autorės Patricijos
Piccinini komentarų. Australės kūriniai nėra vien
„menas menui“. Silikoninis dailininkės zoologijos
sodas kviečia į diskusiją. Nusprendžiau nepraleisti
galimybės užmegzti gyvą pokalbį su laike sustingu
siais padarais ir apsilankiau Kauno bienalėje. Patri
cia Piccinini čia pristatė dešimties metų savo darbo
vaisius ir įžiebė Nematomą saulę mumyse. Dangaus
šviesulys eksponatų kontekste – empatija. Tai in
telektualinis ir dvasinis ryšys, užsimezgantis tarp
žiūrovo ir kūrinių. Pažintis įvyksta vos įžengus į
parodų salę. Glostau silikoninį paršelio, ežiuko ir
žmogaus (?) hibridinį naujagimį ir mąstau apie pa
radoksą. Būtent kūdikiai pasaulį tyrinėja lytėdami.
Kontroversiška ir pati skulptūra: defektų subjauro
tas mažylis vis dėlto sukelia motiniškus jausmus.

piamas. Odos tekstūros tikroviškumas ir figūros
nenatūralumas primena fantazijos vaisius – miru
siųjų atvaizdus. Po truputį siluetas transformuojasi
į patinusį veidą, nukarę plaukai tampa barzdele, o
pasilydžiusi padanga susiriečia į taksisto kepurę.
Asociatyviai veikiantis protas desperatiškai ieško
analogijų ir imitacijų. Konkretumas suteikia sau
gumo jausmą. Neatpažintas objektas vėl keičia pa
vidalą ir išvystu jį avies kailyje.
Patricia Piccinini Vaiduokliu sureaguoja ir į
šiuolaikinę kultūrą, praktikuojančią plastines ope
racijas: „Šiandien norime, kad kūną – pradedant

Bekūniai kūnai
Kūriniai Vaiduoklis ir Atlantas kalba apie kūną
plačiąja prasme. Beformės masės neprimena nė
vieno atpažįstamo padaro, bet jos yra daugiau nei
mėsos gniužulai ir neabejotinai turi dvasią.
Iš vaikystės prisimename, kad vaiduokliai yra
abstrakčių formų – tai pasiklydusios sielos. Taip ir
šis darbas yra vienu metu ir kūniškas, ir neapčiuo

Patricia Piccinini. Vaiduoklis / Ghost (silikonas, organinio stiklo
pluoštas, žmogaus plaukai, automobiliniai dažai), 2012
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Patricia Piccinini. Atlantas / Atlas (silikonas, organinio stiklo
pluoštas, automobiliniai dažai), 2012

pačiais smulkiausiais ląsteliniais organizmais ir
baigiant fizine žmogaus išvaizda – būtų galima pa
keisti taip, kad jis atitiktų mūsų poreikius ir troški
mus.“ Menininkė palaiko plastinės chirurgijos ko
rekcijas įvykus nelaimei ir net nemitinguoja prieš
skalpelį grožio tikslais. P. Piccinini tiesiog klausia,
kas nutiktų, jei galimybė keistis peržengtų tai, kas
laikoma norma. Vaiduoklis yra gryno botokso kon
centracija. Mūsų karta tai gali įsivaizduoti, nes są
vokos „natūralu“ riba, technologijų pažangai įsibė
gėjant, vis plečiasi. Pasak menininkės, ši skulptūra
turi gyvybę, nes ne tik intelektas, bet ir kūnas yra
požymis, jog tu egzistuoji.
Atlantas pavadintas taip dėl stiprios nugaros.
Pasak mitologijos, dievas nubaudė gigantą laikyti
ant savo pečių uolą. Šis kūrinys taip pat reprezen
tuoja kūno lankstumą ir kintamumą. Žiūrint iš
skirtingų pusių, skulptūra atrodo vis kitaip – ga
lima įžvelgti vis kitokią prasmę. Į klaustuką susi
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rangiusi kūno dalių mišrainė neatitinka suvokimo
kanonų. Autorė pastebi dalies parodos lankytojų
pasišlykštėjimą ir vadina tai elementariu rasizmu.
Mes tampame įtarūs, kai sutinkame kažką, kas yra
kitoks nei mes. P. Piccinini teigia nenorinti šoki
ruoti žmonių, todėl grotestišką turinį tarsi sušvel
nina aptakios formos. Aš Atlantą traktuoju kaip
Rubiko kubą – vis tikiuosi, kad atskirus kūno fra
gmentus pavyks mintyse sukomponuoti į vientisą
visumą. Štai jau matau kaklą ir šalmą, tačiau atsi
traukiu ir derinys tampa kojomis batuose.
Kūną analizuoja ir du Plaukų pano. Drobės
vaidmenį atliekantys silikoniniai lakštai imituoja
odą. Identiška spalva, pigmentinės dėmelės, raukš
lės ir išsiraizgiusios kraujagyslės sukuria hiper
realistinį vaizdą. Tikrų žmogaus plaukų koliažas
viename paveiksle tampa į banguojančią jūrą besi
leidžiančia saule arba mėnesienoje besiblaškančiais
paukščiais, kitame – trižiede gėle. Pažiūrėjusi iš ar
čiau, pumpurų viduriuose pamatau išanges. Auto
rė aiškina, kad jos augalams reikalingos maistinėms
medžiagoms pasisavinti. Man vis dėlto atrodo, kad
tai tiesiog plėšrios gėlės. Apetito nekelianti kūno
detalė, pasak P. Piccinini, buvo būtina, kad pa
veikslas nebūtų per gražus, o būtų iš tiesų gražus.

Dvasinis tandemas
Vienas svarbiausių vokiečių Apšvietos epochos
rašytojų Johannas Wolfgangas von Goethe yra iš
kėlęs tezę: „Grožis visada yra laukiamas svečias.“
Kitas Patricijos Piccinini kūrinys pavadintas Lau
kiamas svečias: ant lovos krašto tupintis povas yra
žinomo humanisto idėjos simbolis. Gamtoje vei
kia Charleso Darwino evoliucijos teorija: „Išlieka
tik stipriausi.“ Vis dėlto povams gamtos dėsniai
padaro išimtį. Neturėdami jokių ypatingų išliki
mo mechanizmų, jie išgyvena vien todėl, kad yra
gražūs. Menininkė iškelia dilemą: „Ar mes galime
sukurti ką nors vien dėl grožio, ar galime būti
selektyvūs, kai keičiame gamtą?“ Norėdami sau
atsakyti į šiuos klausimus, turime paklausti savęs,
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Patricia Piccinini. Laukiamas
svečias / The welcome guest
(silikonas, organinio stiklo
pluoštas, plienas, žmogaus
plaukai, guma, poliesteris,
drabužiai, lova, patalynė,
povo iškamša), 2011

kokios priežastys yra pakankamai svarios apskritai
keisti gamtą.
Povas stebi ant lovos vykstančią sceną. Mergaitė
smalsiai apžiūrinėja ir tiesia rankas į keistą gyvį, ku

Patricia Piccinini. Plaukų pano / Hair panel (silikonas, organi
nio stiklo pluoštas, žmogaus plaukai), 2012

ris šypsosi ir, rodos, globoja vaiką. Mergaitė drąsiai
priima netikėtą svečią, nes jai dar nėra įskiepyti ste
reotipai, kas yra pavojinga, o kas ne. Ši instaliacija
simbolizuoja mažylės ryšį su aplinka, dar neiškreip
tą nerašytų visuomenės taisyklių. Naratyvi ir vizua
liai nevientisa kompozicija įtikina savo siurrealizmu
ir, susitapatinusi su naivia mergyte, nejučia pasi
juntu sapnuojanti atsimerkusi. Į veidą šnopuojantį
snukutį ir tolumoje didingai galvą kraipantį povą.
Kaktą išmuša prakaitas. Vėl sapnavau košmarą.
Apie vaiko drąsą pasakojama ir kūrinyje Stebė
tojas. Ant kėdžių bokšto užsilipęs berniukas žvelgia
žemyn. Vaikas pasižymi lakia vaizduote, jis gali vai
dinti esąs pilies karalius arba medyje besislapstan
tis kareivis. Žvelgiant į berniuko veidą iš apačios,
aplink jo veidą tarsi spinduliai išsidėlioja kėdžių
kojos. Rodos, barokinis angelas iš manieringų pa
veikslų nutūpė ant virtuvinių taburečių. Vis dėlto
jis yra žvalgas ir viskas, ką mato dedantis šeimoje,
jam „įsirašo“ į atmintį. Tai, kas šiandien jam yra
mįslė, užaugusiam gali tapti kaltinimais artimie
siems. Taip simboliškai jis taps „teisėju“, į savo
gimtytojus žvelgiantis iš aukšto.
Kaip ir prieš tai aptartų darbų, instaliacijos
Ilgai lauktas branduolys – dvasinis ryšys. Šiame
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Patricia Piccinini.
Ilgai lauktas / The long
awaited (silikonas,
oda, plaukai, įvairios
medžiagos), 2008

kūrinyje užkoduotas etinis aspektas: kaip mes rū
pinamės savo garbaus amžiaus artimaisiais? P. Pic
cinini, senolę vaizduodama kaip ruonę, užkabina
ir ekologinę problematiką: kaip mes gelbstime
nykstančias rūšis. Moteriškei parinkta ruonio oda
išryškina raukšles ir suglebusią odą. Taip autorė pa
brėžia, kad natūrali kūno kaita yra gražus reiškinys.
Šios retorikos sintezė sugretina išeinančią kartą su
amžiams išnyksiančiais gyvūnijos atstovais.
Berniukas sergsti savo močiutę ir tai iš pirmo
žvilgsnio dar viena apkeitimo projekcija. Besąlygiška
meilė neturi būti vienpusė. Pasak Patricijos Piccinini
meilė tai „mylėti tą, kuris/i myli tave“. Pavadinimas
nurodo būtent šį atpildą – ilgai lauktas berniuko
švelnumas atpirko senolės rūpestį juo. Ryšio gilu
mą akcentuoja tai, kad abu personažai vaizduojami
miegantys. Sapnuodamas žmogus yra nesąmoningas,
todėl atsipalaiduoti smegenų poilsiui gali tik labai ge
rai pažįstami ir vienas kitu pasitikintys asmenys. „Tai
meilės portretas“, – komentuoja Patricia Piccinini.
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Ekskursija mintims
Kitas parodos etapas – tai fotokoliažų serija.
Fotomontaže Biblioteka, 8.45 pm berniukas, kurio
prototipas turi ir skulptūrinę išraišką. Iš silikono
išlietas berniukas atlieka „sėkmingą ėjimą“. Pavo
jinguose berniuko gniaužtuose atsidūrusi papūga
dar nenujaučia jos tykančios grėsmės. Nuskriausti
sparnuotį nusprendęs berniukas greičiausiai sklan
džiai įvykdys savo kėslus. Tai bus sėkmė dviem at
žvilgiais – jis pasieks savo tikslą ir drauge, lyg Jono
Biliūno novelės Kliudžiau lyrinis subjektas, gaus
gyvenimišką pamoką.
Berniuko veido bruožai, būdingi pirmykščiams
primatams, liudija, jog jis yra fiktyvus. Dirbtinis
berniukas delne laiko tikros gamtos trupinėlį. Pat
ricia Piccinini tikina, jog mes reikalaujame, kad
žmogaus rankomis patobulinta gamta tarnautų
mums. Tačiau tikrovė yra kitokia – laukinė gamta
yra niokojanti ir nuolatos mus skaudina, tad „kodėl
mes viliamės, kad šis berniukas elgsis tinkamai?“
Vaikai kartais būna išdykę, tačiau „šis berniukas
nusipelno būti mylimas“. Tai yra Kauno bienalėje

Dailė
neeksponuota priešistorė, tačiau galerijoje autorė
plėtoja berniuko biografiją plakatuose.
Fotomozaikoje Biblioteka, 8.45 pm piešiamas
optimistinis berniuko likimas. Jis yra apgaubtas
motinos meile. Ryžtingas moters žvilgsnis byloja
apie pasiryžimą saugoti savo atžalą nuo visų gali
mų negandų. Nors motina yra įprastos išvaizdos,
o berniukas kiek genetiškai modifikuotas, jų arti
mumas nepripažįsta jokių išorinių barjerų. Har
monija, vyraujanti šiame ateities variante pažyra
į šipulius antrojoje likimo versijoje. Fotomontaže
Gatvė, 3.10 am tas pats berniukas atsiduria gatvėje.
Benamio dalia yra nelaimė, galinti ištikti kiekvie
ną. Tamsiame skersgatvyje berniukas baikščiai ke
lia akis į objektyvą ir tursena tolyn nuo išvartytų
konteinerių ir aplink juos besišlaistančio neaiškaus
plauko padaro.
Kita kelionės stotelė – Studija, 7.00 pm. Apkuis
tame garaže stovinti mergaitė su priekaištu žvelgia
į nutriušusius driežo ir šuns giminaičius. Patalpoje,
rodos, jau ilgam įsikūrusi padarų šeimynėlė pavyz
dingai atlieka socialinius vaidmenis. Stambiausias
gyvūnas ieško savo šeimai maisto, kitas subrendęs
padaras drausmina jų palikuonis, o šie dūksta. Dar
vienas socialinis šio paveikslo sluoksnis matomas

iš mergaitės perspektyvos. Rankas sukryžiavusi ant
krūtinės ir nutaisiusi atitinkamą mimiką, ji mėg
džioja savo mamą, prisimindama jos pasipiktinusią
ir valdingą povyzą. Mergaitė kartoja ir perpranta
namų šeimininkės pareigas.
Toliau menininkė nuveda mus į Siaurą gatve
lę, 11.15 am. Čia vaizduojama dinamiška akimir
ka. Įvairaus amžiaus ir gymio vaikų pulkas vejasi
liuoksintį driežašunį. Padaras atrodo nešvarus ir
parazitinis gyvis, tačiau vaikams tai nė motais. Jie
žaidžia su juo gaudynes. Vaikai nėra išrankūs, jie
neturi išankstinių nuostatų, todėl į savo draugiją
priima ir kitos rasės svetimšalius, ir ne šios planetos
atklydėlius. Tarpusavyje vaikai susišneka tarptauti
ne emocijų kalba. Kauno bienalė Unitekstas dekla
ruoja, jog būtent taip skirtingas žmonių patirtis
atspindi ir šiuolaikinis menas.
Išžingsniuoju iš parodos apsvaigusi nuo įspū
džių. Nors dangaus skliaute tvenkiasi kuproti lie
taus debesys, jaučiu, jog nematoma saulė manyje
tirpdo įsisenijusias rūpesčių kalkes. Patricijos Pic
cinini paroda buvo naudingiausios empatijos pra
tybos, kokias tik esu išbandžiusi. Pro pat nosį valso
žingsniu prasklendžia rudeninis medžio lapas –
paskutinis potėpis ir taškas ant i.

Patricia Piccinini. Siūlymas
/ The offering (silikonas,
lapės kailis), 2009
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Vytautas Vyšniauskas

Apie ką mąsto smėlis?

Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jis kreipėsi į
pirmąjį, sakydamas: „Vaike, eik ir padirbėk šiandien
vynuogyne.“ Šis atsakė: „Nenoriu“, bet vėliau apsi
galvojo ir nuėjo dirbti. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį
sūnų tais pačiais žodžiais. Šis jam atsakė: „Einu, vieš
patie“, bet nenuėjo.
(Mt 21, 28–30)

Ūkėsi apmusijęs dangus, kai akipločio krašteliu
vos įžiūrima sutana išslinko iš kapinių ir akimirks
niu paneigė mirtį. O kas jai belieka? Bene pamatys
ką naujo – net nepažįstamųjų veidai, graužiami aša
rų, nė kiek neatrodo kitoniškesni. Juo labiau mir
ties. Kada ji skyrėsi? Gal tiktai palikdama skirtingas
etiketes – aitrios kančios arba raminančio epilogo.
Mirties sklidina duobė greitai užverčiama velė
nos grumstais. Prisiminimuose ir ašarose pasken
dęs anūkas nugirsta kikenančių giedorkų mecoso
praną, staiga nutylantį šiam atsigręžus. Pasirodo,
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nutįsęs snarglys jau kabo virš rankose laikomos
senelio nuotraukos. Jį nusivalęs, vaikas darsyk pik
tai dėbteli joms į akis, bet galiausiai atsidūsta ir vėl
mintis skandina mąžtančioje duobėje.
Palyginus kauburėlį, aplink sudedami įvairūs
pagarbos vainikai. Viskas. Tarytum nieko neįvyko.
Beveik nepagirioti duobkasiai trina rankas – eis ap
laistyti velionio. Kol kiti gražiais žodžiais dirgina
atsivėrusias artimųjų žaizdas, kai kurie jau nekan
traudami ima trypčioti. Jeigu tai būtų filmas – pra
dėtų lyti. Deja. Saulė pralaužia debesis ir kapinių
tolius išmuša dėmėmis.
Arba kitaip.
Žiema jau buvo apsivertusi ant kito šono, švy
tintys laukai, medžiai ir namų stogai veik nesiskyrė
nuo dangaus. Žemyn ar aukštyn, jokio skirtumo –
visur balta. Ir amžinojo poilsio indas, paženklintas
kryžiumi, būtų bemaž neišsiskyręs, jeigu nebūtų
smėlio spalvos. Susirinkusieji nušalusiomis ir netgi
varvančiomis nosimis stovėjo nuščiuvę. Ir niekas
netrypčiojo! Ta pačia balta spalva vilkintis vyras
sakė pamokslą, papuošusį ir įprasminusį juodą

Esė
apeigą. Netgi eroduojantys netektį kenčiančiųjų
veidai akimirką nušvito. To nepasakytume apie
saulę, paklydusią pusiaujy.
Ne pirmas grumstas beldėsi į mirties stogą, vis
labiau jį skandindamas, kai jaunasis kunigėlis zig
zagais raitėsi tarp susirinkusiųjų, spausdamas ranką
kiekvienam atėjusiam išlydėti savo artimo. Visi jie
sulig rankos paspaudimu per nuoširdžiai sukrutan
čias lūpas išgirsdavo „stiprybės“ arba „užjaučiu“.
Nebūtų klaidinga teigti, kad dvasininkas iš kapinių
išėjo paskutinis.
Koks jaudinantis kontrastas, ar ne? Pirmas ir
paskutinis.
Turbūt labiau jaudina mirtis. Tik kodėl – dėl iš
kakusio ar dėl netekusio? Nors koks skirtumas, kai
nei pirmojo pažinojai, nei antrąjį žinai. Juo labiau,
jei ir mirtį tik iš pasakojimų atsimeni. Ką vargšui
gyvajam gali pasakyti skaičiai? Abu žuvo vietoje,
septyni nuskendo, dar keturi sudegė, šimtas žuvo
aviakatastrofoje, septynis šimtus pasiglemžė potvy
nis... Vargšai skaičiai... Kur kas labiau suklūstam,
išgirdę: žuvo abu tėvai, paskendo sūnus, išprievar
tauta ir žiauriai nužudyta nepilnametė.
O kaip prabyla akmuo? Tik paberia aštriabriau
nes pavardes, kurios mums nieko nesako, ir tuos
pačius skaičius, kurie irgi nieko nesako, ar į juos
žiūrime su pagieža, ar laimingai spindinčiais vyz
džiais, gal netgi dioptrijomis. Tiesa, jei tarpas tarp
datų itin menkas, viduje lyg ir kyla sukrėtimas ar
klausimas: kodėl? Bet aš veikiau įsistebeiliju ir gal
voju, visai kaip Aidas Marčėnas: paprašyt atleidimo
štai stoviu / Centrinėse kapinėse / svetimoj žemėj //
brūkšny tarp mirties ir gimimo / datų nežinia ko /
šypsausi. Šypsausi ir kai kur dar pamatau, kad pa
laidotojo „gedi žmona su vaikais“ arba „...sesutė
su tėvais“. Kitaip tariant – „liūdi artimieji“. O čia
pat, ant to paties akmens, kabo kryžius. Savotiškas
paradoksas. Kryžiumi lyg ir pagerbiamas Dievas
arba žmogus Dievu. Tačiau tokie užrašai juk yra
akivaizdus protestas prieš jį patį, prieš likimą, su
kuriuo nenorima susitaikyti. O kas gali norėti?..
Savaime aišku, kad liūdi artimieji. Bet toks para

šymas skelbia, koks negailestingas yra tasai Die
vas, kuris atėmė jauną sūnelį, sesutę ar mažame
čių mamytę. Tiesa, kai kur būna pabrėžiama, jog
mirusysis tragiškai žuvo, žuvo dar jaunas. Tai irgi
akmuo į mirties dirvą, kurią tręšia Dievas. Akmuo
ant akmens...
Kas dar? Juodžemis? Šiandien jisai jau tik sta
tistas – kur kas populiaresnės plytelės ar skalda. O
smėlis? Ką mąsto tas, po kuriuo esti nebemąstan
tieji?..

W (t) C
Yra daugybė dalykų, apie kuriuos galima kalbėti, ir
nereikia revoliucijų – reikia estetinių komentarų esa
mai situacijai.
Rytis Zemkauskas

Lengvai ir greitai pasišlykštintys žmonės netu
rėtų skaityti šio teksto. Juo labiau jie neturėtų gy
venti mano gyvenimo. Ypač – ar tik – žiemą. Visas
smagumas prasideda tada, kai užšąla oras. Nors
taip sakyti nelogiška, nes jeigu oras užšaltų, tuomet
daugybė trachėjų taptų bedarbėmis. Reiktų sakyti:
kai oras apšąla. Taigi – kai oras apšąla, sušąla žemė
ir, neslėpkim, ne tik.
Lauko tualetas yra būtinas atributas kiekvie
nam besigrūdinančiam žmogui. Kai ore tvyro dvi
ženklis minusas, dar ir speigui energingai šokant
su pūga, norint atsikratyti nereikalingo krovinio,
reikia įveikti kiemą. Tai paprasta. Po to laukia bū
delė su vėjui pralaidžiomis durimis atsilaupiusiais
dažais, užšalusiu langu, primenančiu vertikalų mi
nusą, ir tuo, kas vyksta viduje. O viduje – nuo šal
čio it marmuras sukietėjęs šūdo dangoraižis, veik
kyšąs pro išmetimo angą. Pakraščiuose vietos yra
daugiau negu reikia, bet jos niekaip nepasieksi per
pro langą nušviestą ir lediniais kristalais žaižaruo
jančią dangoraižio viršūnę.
Kartą pasiėmiau ilgoką, tvirtą dailimalkę, ti
kėdamasis ja numušti rudąją viršukalnę. Tikėjimo
7
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nepakako. Trankiau ją, kol pagalys vos nelūžo.
Rankos sudiržo it po kelių parų malkų skaldymo,
o dangoraižis tik spindėjo ir stovėjo kaip prieš
tai. Nedaug trūko, kad būtų pradėjusios žiežirbos
eiti. Gal ir ėjo, tik nemačiau jų per akyse sužibu
sias žvaigždes. Sienos nuo mostų patyrė kur kas
daugiau žalos nei dangoraižis nuo smūgių. Atėjus
pavasariui, jis smigo žemyn it Pasaulio prekybos
centrai. Susilygino į vientisą plynę, vėl pradėjusią
dvokti vasaros karštyje. Ši yra nelyg, kaip iš vaikys
tės prisimena Eugenijus Ališanka, „tyvuliuojanti
šūdo ir geltono šlapimo jūra, kurioje kirba mili
jonai baltų kirminų“. Smirda, bet jau kur kas este
tiškiau nei bekvapis dangoraižis. Kad ir kaip būtų
kvailai keista – palaima širdžiai po žiemos.
Ši istorija kartojosi ir kartosis, kol tik bus žie
mos, įspaudžiančios akceleratorių iki dvidešimties
ilgesnei kelio atkarpai.
Galvojant apie žiemą, prisiminimai dažniausiai
būna balti. Tualeto prekybos centro istorija man
vaizduojasi tarytum inkliuzas visuose žieminės at
minties kloduose. Visa kita – balta.
Dauguma žmonių nevertina to, ką turi. Ypač
susiniveliavę ir susispietę aplink besmegenį radia
cijos generatorių, pumpuojantį visokį šlamštą į jų
cerebralines kaukoles. Auganti karta, kaip turbūt ir
visais laikais, yra labai įvairialypė. Vieni kemša pus
8

fabrikačius ir per burną iš blizgančių pakelių, ir per
akis iš televizijos ekrano, kiti džiaugiasi žaisdami
futbolą su kamuolio pakaitalais, susuktais iš karvių
mėšlo gniutulų.
Visuomenės individų vidinė raida panaši į tą
dangoraižį – auga, tvirtėja, kol galiausiai subliūkšta
ir susmegusi išsilieja į vientisą visumą. Ne televizi
jos kaltė, kad žmonės ją žiūri, nesąmoningai tar
tum musulmonai į tikėjimą pasinerdami, kaip ir,
pasak filosofo Arvydo Šliogerio, ne filosofijos kaltė,
kad, „kaip ir visi reti ir didūs dalykai šioje žemėje,
filosofija nereikalinga niekam, išskyrus tuos, ku
riems reikalingi reti ir didūs dalykai“.
Televizija nekuria visuomenės, – visuomenė
kuria televiziją. Kas paklausu rinkoje, tas pigiau
siomis kainomis už kiekvieno kampo ir brukama.
Pasigirsta nemažai kaltinimų, metamų televizijai,
dėl prasto vaikų auklėjimo, nediegiamų moralinių
vertybių, mokymo smurtauti ir ištvirkauti. Toks
kaltinimas yra analogiškas situacijai, kai meilužę
turintis kunigas penitentą moko dorybingo ir ar
timiesiems ištikimo gyvenimo, pataria jam, kaip
auklėti vaikus, nors pats neturi nė menkiausio
supratimo, ką reiškia turėti ir auginti vaiką. Taip,
fantazija gali daug daugiau nei sausi faktai, bet kar
tais ji suklaidina, kai esti nežinoma būtent tai, ką
suprasti galima tik empiriškai. Ne veltui sakoma:
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prieš smerkdamas žmogų, nueik jo kelią avėdamas
jo batus.
Jeigu projektai apie tai, kaip televizijos žvaigždė
ieško žmonos, kurią už pinigus balsuodami renka
žiūrovai, susilaukia šimtatūkstantinės auditorijos ir
yra žiūrimiausi šalyje, o visuomenę bent minima
liai kultūrinti bandantys žurnalistai neriasi iš kailio
ieškodami finansavimo, kurio galop nebesulaukia
ir yra priversti nutraukti savo laidas, tuomet tele
vizijos kaltinimas vaikų demoralizavimu yra visiš
kai nepagrįstas, netgi šmeižikiškas, nes iš tikrųjų ir
teisiamojo, ir kaltinamojo suoluose sėdi tie patys
žmonės. Televizija yra tik įrankis, ginklas, kurį
žmonės susikūrė, valdo ir juo reguliuoja savo kai
mynus, draugus, save...
Visuomenė kuria archetipus, apie kuriuos žinią
plačiai paskleidžia žiniasklaida, – tokia ir yra jos
paskirtis jau vien iš pavadinimo.
Vis dėlto...
Bokštai kyla ir griūva, kaip griūva ir stereoti
pai, nyksta mados ir ant fekalijų laikinai sublizgėję
ledokšniai. Kultūra, didesnė ar mažesnė, buvo ir
iki televizijos, yra dabar, bus ir vėliau. Į visuotinį
Pasaulio prekybos centrą vieni eina, kiti iš jo iš
eina, bet yra dalis visuomenės, tegu ir labai maža,
kuri nesiveržia suspįsti nei laikinai, anei amžinai,
kuri atsiriboja nuo „normalumo“ ir išeina į savo
„beprotybę“.
Ir dėl šio kontrasto Pasaulis sukasi varijuoda
mas kryptis.

Išpažintis, arba
Kaip aš aplenkiau dendritų sąvartyną
Ne visi kultūringai geriantys tampa alkoholikais,
tačiau visi alkoholikai kadaise kultūringai gėrė.
Valdemaras Ivoškevičius

Kas nerizikuoja, tas negeria šampano? Kas geria
šampanus, tas rizikuoja... Gyvenimo pilnatvės ieš
kojimai taurėse baigiasi kiaurymėmis smegenyse.
Jeigu pasiseka, nes būna ir blogiau.

Skysčio, skrandy gręžiančio skylę (pasak Sigi
to Parulskio), pirmąsyk paragavau būdamas pen
kerių. Tąkart tarsi limonadą išmaukiau stikliuką
brendžio. Pamenu, visiems buvo smagu, tik ne
man. Išraudau, sukaitau ir ėmiau ašaroti it gavęs
į nosį, itin jautrų tašką, tik kraujo trūko. Pajusti
„suaugusiųjų“ pramogą gavau dėdės dėka, kuris po
metų nuo to laiko atgulė karstan. Tiesa, bepramo
gaudamas – mat lėkė automobiliu, savy talpinda
mas degaus skysčio.
Po kelių dienų sėdėjau tarsi vienas šarvojimo
salėj ir klausiausi graudulingų melodijų, kurioms
pritarė raudančiųjų aimanos. Mačiau mėlynas ve
lionio lūpas, tarytum klausiančias: kokio velnio čia
ta muzika groja? Kai ilgai žiūriu į mirusiojo veidą,
visada atrodo, kad jis jau tuoj tuoj sujudės, bent
vieną veido raumenį timptelės. Ir taip iki akių
skausmo įsispoksau, nors dažniausiai lieku nieko
nepešęs. Kitais kartais vaizduotė sužaidžia savo pas
jansą, ir nubalęs veidas krusteli. Tada akis įsmeigiu
dar labiau, tarsi šakėmis jį kiaurai perveriu. Nors
tuomet nieko nebeįvyksta.
Dar keleriems metams prabėgus, stebėjau, kaip
prie kito dėdės kapo gulėjo atviras karstas, kuriame
tysojusiam kūnui kažin ką darė, man pasirodė, kad
šukavo. Šis pasimirė dar nevėlyvą vakarą, išėjęs pas
draugą kartu „padaryti bonką“. Pirmiausia mano
tėvas diagnozavo, kad jis atseit užspringo nuo atko
sėtų gleivių. O kaip ten iš tikrųjų – nežinau iki šiol.
Daugiau, be vienatinio šnapso lyžtelėjimo nuo
stalo, jokių ragavimų nebuvo. Tačiau cheminė
formulė C2H5OH įsipaišė į buitį taip ryškiai, kad
tik giltinės korektorius sugebėjo užtušuoti, kiaurai
visą gyvenimą pertrinti skutais...
Bet dar turim keletą metų iki to.
Iš tarpmirčio (nuo minėtos dėdės mirties iki
kitos, nors tarp jų buvo laidojami tolimieji (ne ar
timieji), bet vis dėlto pažįstami nebepažinūs velio
niai) laikotarpio labiausiai yra įsiminę ilgi vakarai,
kupini gūdžios antišilumos (šalčiu to nepavadinsi).
Apgirtęs, bet dar neįsigirtęs iki galo tėvas grįžta
namo. Aš paskubom apsirengiu ir išeinu į lauką.
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Neva susitikti su draugais gatvėje. Iš tikrųjų tuo
met persikeldavau į vidinį – pasąmonės – pasau
lį. Stebėdavau žvaigždes ir kartais jaučiau ryšį su
kosmosu, prasilenkdavau su kai kurių kaimynų
šunimis ar katinais, besibastančiais tokiais pat
prašalaičiais kaip ir aš, dvoklinėjančiais nežinioje,
paklydusiais savo minčių raizgalynėje, trokštančiais
nieko netrokšti. Neperregima naktis meiliai glaus
tydavosi, ir būdavo liūdna ją nutraukti, nors nieka
da to nesigailėjau.
Kai nusibosdavo valkiotis gatvėmis, ieškoti žai
dimų su įsivaizduojamais bendražygiais ir jausti vis
labiau į kaulus ir smegenis besismelkiančią vėsą,
ypač žiemužei atsivilkus, grįždavau prie smegenų
epicentro – namų.
Pritūpdavau po virtuvės langu ir ten tarytum
stenėdamas tūnodavau. Valandą, dvi, tris... Klau
sydavausi vėjo tarsi Sigito Gedos Sokratas, andai
kalbėjęsis su tuo vėju. Melsdavausi, net visas mi
šias atlaikydavau priešais linguojančioms žolelėms
ar žėruojančioms sniego kibirkštėlėms. Dabar iš
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to prisimenu tik tėvą Christoforą, pasakiusį, kad
„Klusnumas svarbesnis už pasninkus ir maldas!“
Tiesa, tuomet dar nežinojau nei jo, nei Antono Če
chovo, kuris jį įkvėpė tai pasakyti. Nors šią mintį
jau seniai supratau.
Kai apšaldavo oras, o žemė sušaldavo, iš lauko
persikeldavau į namų prieangį. Ten pasilikdavau
praviras duris, kad reikalui esant galėčiau staigiai
šauti pro jas velniop. Tas nedidukas koridorius dar
šiandien atrodo nelyg bažnyčios altorius, kuriame
prie sienų garų pavidalu prilipdavo visos mano
nuodėmės, maldos ir pamąstymai. Manydavau
kalbąs su Dievu, prašydavau, vis pasižadėdavau
naujų dalykų. Daugiau ar mažiau laikydavausi savo
pažadų, bet tas, kam jie buvo skirti, – ne, nors, tie
są sakant, jis ir neturėjo laikytis, nes juk nieko ne
žadėjo. Tik aš tariausi išklausytas ir suprastas.
Matyt, taip ir pradėjau kalbėtis su savimi. Iš
pradžių maniau, kad kalbu kam nors konkrečiai.
Dabar, kai taip nebemanau, vis vien kalbuosi, ir
kur kas daugiau nei anksčiau. Kalbėjimasis yra
minčių išlaisvinimas, gyviausia mąstymo forma,
oficialiai laikoma žmogaus psichinės sveikatos su
trikimu. Ne kartą teko girdėti, kad jeigu žmogus
ima kalbėtis su savimi, jam jau kažkas negerai.
Netgi viena biologė taip sakė. Aišku, kai imama
garsiai mąstyti prisigėrus, jei tai mąstymu galima
pavadinti, jau yra kitas atvejis. „Girtas žmogus –
ne žmogus, nes jis prarado tai, kas skiria žmogų
nuo gyvulio, – protą.“ (Thomas Peine’as) O dėl
blaivaus mąstymo, kai žmogus lieka pats su savi
mi – ką gi, ima aiškėti, kodėl tiek daug meninin
kų, filosofų dienugaly ar jau po mirties palaikomi
šizofrenikais...
Kartu su tėvu mirė ir alkoholis mano gyveni
me. Negalvojau apie jį, gyvenime įvyko reikšmingų
pokyčių, netgi teigiamų, nes niekas nebeardė ra
mybės, nebetrukdė būti savo namuose.
Netruko prabėgti metai, ir viskas apirto aukš
tyn kojomis... Etanolis sugrįžo!
Aš vėl paragavau alkoholio. Per Rasas būrelyje
godžiai suvempėm keletą butelių sidro, vadina
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mųjų MIX kokteilių... Užteko, kad prisigerčiau.
Buvom maždaug trylikamečiai. Šio įvykio aš ne
slėpiau – tą pačią naktį, grįžęs namolio, įskundžiau
save mamai. Paskui džiaugiausi savo „žygdarbiu“,
jaučiausi esąs vyresnis, didesnis ir rimtesnis. Tie
metai taip ir prakiūtino žemiau mano vidinės mo
menkaulio sienos.
Kur kas reikšmingesnės buvo kitų metų Rasos,
per kurias vėlei rinkomės tais pačiais tikslais. Tiesa,
tąkart trise išgėrėme vieną butelį sidro, prieš tai dar
pažaidę krepšinį. Vėliau pirkome cigarečių, kurių
jau ne pirmą kartą taip ir neišdrįsau paragauti. Aš
stovėjau, o mano draugai pūtė dūmus į orą, čiulpė
vieną „saldainiuką“ po kito. Akimirką tapau Jonu
Aisčiu: Abuojumu ir šypsena, it mirusio, / Žiūriu,
kaip žaidžia cigaretės dūmas. / Žiūriu tuo sopuliu,
tuo sopuliu pastirusiu – ir niekaip nedrįsau net ore
tartum kirminas mėlynais dūmais besiraitančio an
glies monoksido įkvėpti.
Šitaip artėjo vakaro brėkšma, o kitas vaikiūkš
tis, netgi spaudoje jau spėjęs sumirgėti savo „užkla
sine veikla“, kartu su būreliu sekėjų – lyg Kristus su
savo apaštalais – nešėsi vyno (degtinės) ir duonos
(traškučių) paskutinei Rasų vakarienei. Be abejo,
kad jis ne tik pasiūlė mums prisidėti, bet netgi pa
reikalavo to. Bemaž po pusvalandžio jau įsikūrėme
apgriuvusioje daržinėje ir ėmėme „vakarieniauti“.
Tarsi bandant prišaukti dvasias, stiklelis (ar
vienkartinė stiklinė) ėjo ratu. Mano širdis be aiš
kios priežasties ėmė spardyti krūtinę it pamišusi.
Delnai drėko, o savo eilės aš paniškai bijojau. Ban
domas įkalbėti, nesąmoningai sugebėjau išsireika
lauti, kad būčiau praleistas. Tik stebėjau juos, kaip
jiems linksma, kaip buteliai darosi seklesni...
Niekaip negalėjau suprasti – kurių galų reikia
tomis sultimis užsigerti ar apskritai su jomis deg
tinę maišyti? Juk jeigu šitaip bjauru gerti, tai kam
tai apskritai daryti? Kodėl tuomet negėrus ko nors,
kas irgi apgirtintų, bet nebūtų bjauraus ir deginan
čio skonio?
Visai sutemo, o „draugai“ visai apgirto. Ma
čiau, kaip dar prieš pusvalandį buvę energingi,

linksmai pasakoję anekdotus ir mitriai žarstę keiks
mus jie jau nebegalėjo atsikelti, vos sugebėjo nueiti
nusišlapinti, o keiksmažodžiai – tartum sulėtintam
kadre...
Jau kurį laiką ėmiau svarstyti: negi aš – vienas
jų? Ką aš čia iš viso veikiu, ar neturėčiau dabar būti
namie ar bet kuriame kitame pasaulio kampe, bet
tik ne šitoj beprasmybės paunksnėj?
Norėjau atsikelti ir tiesiog nueiti. Bet negalė
jau – tarytum kažkas mane laikė. Man reikėjo dar
atsižiūrėti į tuos tįstančius veidus, lėtėjančius jude
sius, į tą asmenybių nyksmą, tirpimą akimirkose...
Laukiau, nežinau ko, negaliu to nė įsivaizduoti, bet
laukiau... Ir tik po geros valandėlės, kai jau „vaka
rienė“ ir taip artėjo prie pabaigos, aš atsistojau, per
šokau akmeninio pamato liekanas bei dilgėles už
jų ir ėmiau lėtu žingsniu eiti. Girdėjau, kaip mane
šaukė, kažką šnekėjo tie sulėtėję balsai... Bet man
jie, lyg būčiau girtas, susiliejo į beprasmį garsą, ei
nantį pasažais.
Tą vakarą aš nepaskendau taurėje, užtat nu
skendau savo mintyse. Grįžęs į šventę, vėliau su
tikau parsivilkusius „apaštalus“, nors ir šaukusius
mane, bet nepastebėjusius, kaip išėjau.
Man jie buvo nebeįdomūs...
Tiesa, lig šiol dar simboliškai įstrigęs vienas
vaizdas. Aš sėdėjau prie parduotuvės ant suolelio,
ant kurio andai numirė ir mano tėvas, ir dar vienas
žmogus prieš jį. Tas suolelis buvo – ir tebėra – tar
tum simbolis visos girtuoklystės – ant jo tebegeria
miestelio „elitas“, besitrinąs apie girdyklą ištisus
metus. O dvi aukos tiesiog šaukte šaukia: ir jų lau
kia toks likimas! Taigi aš sėdėjau ant jo, ir prisėdo
vienas iš „apaštalų“ kompanijos. Jis taip stipriai
visu svoriu atsilošė, kad į medinio atlošo ir mūri
nės sienos kampą kaukštelėjo pakaušiu. Žiūrėjau ir
negalėjau atsistebėti – kaipgi jam neskauda? Po mi
nutėlės išgirdau sulėtintą keiksmą ir supratau – jau.
Jau po metų, ką tik grįžęs iš senelio laidotuvių,
vėlgi tryniausi Rasų šventėje, nors deklaruojama ji
kaip Joninės, o saulėgrįža niekam neberūpi. Tąsyk
negėriau, o vakarui užslinkus pernykščius „apašta
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lus“ beveik visus sutikau tokios pat būsenos kaip ir
pernai. Tiesa, tarp jų buvo ir naujų, netgi daugiau
sugėrovų.
Kiekvienais metais šioje šventėje vis retėja da
lyvių būrys, o bonkų – nė per blakstieną nemažėja.
Matau vis jaunesnius mano pirmtakų sekėjus, slan
kiojančius pakampėmis ir tik sutemus išdrįstančius
pasirodyti pačioje šventėje, kai apgirtimo lygio iš
tolo nematyti. Ir laimingi jie – vis jaunesni, gir
tesni...
Per vasaros saulėgrįžą geriantys paaugliai, net
gi vaikai atrodo lyg būtinas atributas, nes be šios
simbolikos kuo kitu paaiškinsi trumpėti imsiančių
dienų prasmę? Nakties revanšu dienai? Šis įvykis
bent jau turi dingstį prisigerti – kartu su akyse ir
galvoje tamsėjančia sąmone tamsėti ima ir visas pa

saulis. O kitos dienos, kai geria vaikai ar paaugliai,
ar turi bent jau tokią prasmę? Žiemos saulėgrįža?
Juk diena ima laimėt prieš naktį! Kurių galų gerti?
Geria...
Apskritai priežasčių gerti niekada netrūks. Re
liginės šventės tam yra rimtas pretekstas. Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 43 straipsnio paskuti
nėje eilutėje parašyta: „Lietuvoje nėra valstybinės
religijos.“ Tik didžiausios religinės šventės – valsty
binės šventės, nedarbo dienos... Kalėdos siejamos
su Jėzaus gimimu, Velykos – su jo prisikėlimu, tik
paprastai užmirštamos mūsų tikrosios šaknys – pa
gonybė – ir nuo senų senovės švęstos saulėgrįžos
šventės...
Man šventės iš tikrųjų yra šventės. Tik po ke
lerių metų susivokiau, kad Rasų „paskutinė vaka
rienė“ man ir buvo paskutinė. Tai iš tikrųjų įgauna
didelę reikšmę tolesniam gyvenimui, blaivesniam
gyvenimui, kurį gyvenant yra būtina atsigręžti į ne
blaivias akimirkas, kurios yra prablaivėjimo prie
žastis.
Ir kaip gaila, kad daugybė žmonių, ar, anot
Thomo Peine’o, nebe žmonių, tų akimirkų taip ir
nepatiria...

Epilogas
Kiekvienas šių eilučių skaitytojas veikiausiai
bus pastebėjęs mirties fragmentus, retkarčiais iš
sprūstančius per visą tekstą. Tai tik dėl to, kad mir
tis neturėtų būti išstumta iš viešojo gyvenimo, ku
riame kalbos apie mirusiuosius kartais atrodo, jog
yra tarsi draudžiamos, neskaitant televizinių laidų
Vėlinių laikotarpiu. Be mirties fenomeno nebūtų
ir šitos esė. Juk ne vienas poetas ir mąstytojas yra
sakęs, kad tiktai mirtis įprasmina žmogaus gyveni
mą. Kokia ta mirtis? Sigitas Parulskis teigia, kad ji
„galėtų būti genialesnė“. Gal ir galėtų, tačiau svar
bu nepamiršti ir to, kad visažinių nėra, – yra tik
genijai. Mirtis – ne genijus. Ji visažinė...
Miglės Daugnoraitės nuotraukos iš smėlio skulptūrų ekspozici
jos Kopenhagoje, 2013
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Greta Poškutė

Sugrįžimas ...Tik... Tik tiek...
Vieną vasaros savaitgalį pas mus viešėjo mamos
pusseserė Ligita. Iš savo lietuvių kalbos mokytojų
sužinojome, kad Baisogalos Komarų dvaro rūmuo
se vyks kamerinės muzikos koncertas, kurio metu
aktorė Rūta Staliliūnaitė skaitys poeziją. Ši žinia
labiausiai pradžiugino tetą Ligitą, nes ji gerai paži
nojo artistę iš tų laikų, kai vasaras leisdavo Pašušvy
je pas senelius. Dabar su Rūta nebesusitinka, tad
žinia apie koncertą ją labai pradžiugino.
Tuojau pat Ligita pasikvietė mane eiti kartu į
pievą prie upės rinkti lauko gėlių puokštei. Man
pasirodė keista, juk tai nešiuolaikiška. Kas teikia
artistams lauko gėlių puokštę?! Įprastos rožės. Gal
dar kokios... bet gėlės iš paupio pievos...
Skynėm visokių žydinčių augalų. Paskui dar
palaukėje radome rugiagėlių... Puokštė atrodė gra
ži, bet vis vien lauko gėlių... Teta sakė, kad Rūtelė
ypač vertina lankų gėles. Tiesa, Pašušvyje daug jų
neskindavo. Išeidavo į paupį pasidžiaugti gyvomis.
Kambaryje pasimerkdavo tik vieną kitą šakelę. Tad
džiaugsmo Rūtelei turėtų būti gavus tokią puokštę
iš paupio lankos...
Taip ir buvo. Džiaugėsi artistė, glaudė gėles
prie skruosto ir dėkojo tetai Ligitai. O aš žiūrėjau
ir negalėjau atsistebėti, kad muzikantai ir aktorė la
biausiai džiaugėsi tomis pievos gėlėmis.

***
Dabar pati stoviu su baltų gėlių glėbeliu prie
Pašušvio bažnytėlės. Visi mes stovime su karališko
mis gėlėmis ir laukiame sugrįžtančios karalienės...
Tik gaila, kad sugrįžimas elegiškas...
Grinkiškio Jono Poderio vidurinė mokykla, 12 klasė

Į Pašušvį nedidelę baltą urną su artistės Rūtos
Staliliūnaitės palaikų pelenais iš Kauno parlydėjo
didžiulis mašinų eskortas, gausus būrys Kauno
dramos (taip Rūta vadino Kauno dramos teatrą)
artistų, poetas Robertas Keturakis, du kunigai ir
būrys artistės talento gerbėjų...
Rūta sugrįžo į savo Pašušvėlį, kurio niekada
neišsižadėjo – visada ir visur turėjo su savimi, nes
Pašušvyje buvo likusi jos širdis, taip ir neišėjusi nei
į Kauną, nei kur nors kitur. Niekas Rūtelės nebuvo
ištrėmęs iš Mamos ir Babūnėlės gimtinės! Pati, bai
gusi studijas tuometinėje Vilniaus konservatorijo
je, norėjo vaidinti tik Kauno dramos teatre. Niekur
kitur!
Niekur kitur ir neišėjo trisdešimt metų... O kai
išėjo, tai ir išėjo. Pati. Savo noru. Apsisprendusi.
Kaip nekviečiama atėjo, taip nevaroma išėjo. Bet
šio teatro istorijoje liko ištisa Rūtos Staliliūnaitės
epocha.

***
Nuo 2011-ųjų gegužės devintosios prasidėjo
nauja Rūtos Staliliūnaitės epocha. Pašušvyje. Da
bar jau amžina... Tai sugrįžimas be išėjimo. Labai
jaudinantis, elegantiškas, kaip paskutinis spektak
lis, po kurio tarp artistės ir jos talento gerbėjų nusi
leido juoda žemės uždanga, paslėpusi baltą urną...
Daugeliui sunkiai suvokiama, kad pati į amžino
poilsio vietą Kauno panteone, Petrašiūnų kapinė
se, atlydėjusi Salomėją Nėrį, Juozą Grušą, Ričardą
Mikutavičių sugrįžo į nedideles Lietuvos viduryje
esančias Pašušvio parapijos kapinaites, kaip pati va
dino – kapelius. Visai šalia senos liaudiškojo rene
sanso bažnytėlės, ant Šušvės kranto, kur iš seno to
13
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Šiuo keliu Rūta Staliliūnaitė grįžo į
savo Pašušvėlį visiems laikams

polio viršūnėje esančio lizdo dairosi gandras. Viskas
čia šalia – gyvenimo pradžia ir pabaiga...
Reikėjo labai mylėti tą žemės lopinėlį, kad čia
sugrįžtum. Dažniausiai žmonės mąsto ir elgiasi
atvirkščiai – iš kaimų ir miestelių veržiasi į didžiuo
sius miestus. Ten nugyvena gyvenimą, ten atgula
amžino poilsio, taip tarsi paliudydami savo išėjimą
į miestą visiems laikams. Kaimas atrodo lyg ir pras
tesnis. Lyg vieno mūsų tautos gyvenimo tarpsnio
pabaiga. Gal taip mes atrodome modernesni, reikš
mingesni sau. Deja... tik sau...
Bet vis dėlto yra čia ir savos logikos, pasidi
džiavimo savimi ir po mirties. Prestižas! Prestižas
gyventi Kauno centre, prestižas būti palaidotam
garsiausiose Kauno kapinėse, priglaudusiose tarpu
kariu mirusius didžiuosius tautos sūnus ir dukras.
Ko tik žmonės nedaro dėl prestižo?!
Bet Rūtelė – didi menininkė. Gal menininkų
likimai kitokie ir esant gyviems, ir mirus. Artis
tė į amžino poilsio vietą atėjo kitaip negu buvo
įprasta iki šiol Pašušvio parapijoje. Pirmiausia – ne
karstas, o urna. Ne kūnas, o jo pelenai. Kažkaip
lengvai, be svorio... Nebuvo įprastų karsto nešėjų.
Baltą urną prie Pašušvio miestelio ženklo iš Kau
no dramos teatro vadovo Egidijaus Stanciko rankų
perėmė Rūtelės kaimynų Pašušvyje sūnus – ketvir
tokas Paulius. Keista... Neįprasta... Dar nedidelis
berniukas neša prie kapo duobės mirusio žmogaus
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palaikus... Bet Rūtelė Paulių buvo prie tos paskuti
nės paslaugos prisipratinusi. Juk per visas šventes,
o kiekvieną vasarą ir gerokai ilgiau, Rūtelė parvyk
davo į Pašušvėlį. Čia ji nebuvo nei Nora, nei kara
lienė Barbora. Buvo paprasčiausiai teta Rūta, kuri
pirmiausia labai nuoširdžiai bendravo su savo kie
mo, savo gatvės ir viso miestelio vaikais. Paprastai
bendravo – kartu rinko iš pakelės griovio šiukšles,
retino pasenusius alyvų krūmus kieme... Nusives
davo ir į kapines, kai pati ten ką tvarkydavo ne prie
savo artimųjų kapų. Vis primindavo, kad negalima
užmiršti tų kapelių, kurių nebėra kam prižiūrėti.
Pati tai paravėdavo, tai įsodintą gėlelę palaistydavo
ant artimųjų nelankomo kapelio. Ir Pauliaus tėvo
paprašydavo pakelti seniai nebeprižiūrimo kapo
antkapį, bebaigiantį susmegti į žemę... O grįžusi į
Kauną, rašydavo vaikams laiškus. Gražiai kalbėda
masi, primindavo, kad reikia daug skaityti ir tęsti
vasaros darbus.
Pati Rūtelė nebijojo kapų, pratino ir Pašušvio
vaikus nebijoti. Pati pasirinko, kas atneš jos pelenų
urną prie paruoštos duobės... Ir tas prašymas buvo
įvykdytas. Paulius atliko paskutinę paslaugą savo
kaimynei tetai Rūtai. Kad ji buvo labai garsi artistė,
suvoks, kai užaugs. Net mirusi artistė į savo amži
nąją žemę grįžo ypač elegantiškai – su baltų gėlių
glėbiais... Gėles į kapines atnešėme mes – Grinkiš
kio ir Pašušvio mokyklų mokiniai.

In memoriam
Aš niekada nebuvau mačiusi tiek gėlių! Tiesiog
gėlių jūra! Chrizantemos, lelijos, rožės... Didžiu
lius jų glėbius laidotuvių išvakarėse mes – Grinkiš
kio mokiniai ir mokytojai – parsivežėme iš Kauno,
grįždami po velionės palaikų aplankymo teatre.
Nors Kauno dramos teatro žmonės prašė ateinan
čių atsisveikinti su savo gerbiama ir mylima artiste
atnešti tik vieną gėlės žiedą, bet ateinančiųjų buvo
tiek daug, kad gėlių primerkė didžiules vazas teatro
fojė. O prieš akis buvo vakaras ir kitos dienos rytas,
kol urna bus išnešta į paskutinę kelionę. Tad teat
ro direktorius paprašė mūsų iš vakaro paimti dalį
gėlių ir jas atnešti į kapines, sutinkant atvykstantį
laidotuvių kortežą. Kartu perdavė ir paskutinę ve
lionės valią – paskutines jai atneštas gėles išdėlioti
ant visų Pašušvio kapelių. Tą paslaugą artistei atli
kome mes – abiejų mokyklų mokiniai...
Rūtos ir jos Tėvelių kapus papuošė vainikai ir
puokštės su užrašais, o kitos gėlės gražiai gulė ant
žinomų ir nežinomų, ant sutvarkytų ir nebelanko
mų kauburėlių. Tą gegužės vienuoliktosios popietę
Pašušvio kapinaitės baltomis gėlėmis pražydo kaip
per Vėlines. Tik saulė į jas žiūrėjo kitokia – šviesi ir
šilta. Dangus be debesų.
Visiems mirusiems pašušviečiams, ateidama į
jų pasaulį, Rūtelė dovanojo po savo triumfo gėlę.
Taip tarsi pasisveikino su tais, už kuriuos tik mel
džiamasi. Kartu pasiprašė priimama į savo vai
kystės kaimynų ir pažįstamų būrelį Anapilyje ant
Vėlių suolelio. Juk ilgokai buvo išėjusi iš to žemės
lopinėlio prie Šušvės ir Žadikės santakos...

***
Dabar sugrįžo... Tuo pačiu keliu, kuriuo pas
Babūnėlę grįždavo studijuodama, o vėliau vaidin
dama Kauno dramos teatre. Pro Krakes, kur baigė
vidurinę mokyklą, kur pradėjo vaidinti mokyklos
dramos būrelyje, pro Grinkiškį, kurio bažnyčios
balti bokštai buvo tėviškės kelrodis visą gyvenimą.
Nuo Grinkiškio – vieškelis į Pašušvį. Tiesa, dabar
užlietas asfaltu ir jo dulkių šleifas liko tik atmin
tyje.

Čia viskas labai sava ir pažįstama... Žinomi visų
sodybų šeimininkų vardai, pavardės, net pravardės.
Už į Šušvę tuojau už Grinkiškio čiurlenančio Vaba
liuko prasideda Karalinės kaimas, už jo Viktorinės
dvarelis, Klerijono kalnas, toliau dauboje gurga
Žadikė į Šušvės glėbį. Už Žadikės tilto prasideda
Pašušvys. Dešinėje, ant Žadikės šlaito, balta baž
nytėlė. Prieš ją 2011 metų gegužės 11 dienos po
pietę ir sustojo laidotuvių kortežas, parvežęs Rūtelę
namo... Pas Tėvą ir Motiną... Pas Babūnėlę, Tetą,
Dėdę. Jie čia jau parėję. Vieni seniau, kiti dar tik
prieš keletą metų...

***
Per paskutinius trejus savo gyvenimo metus
Rūta rūpestingai sutvarkė visos giminės amžino
poilsio vietas – pastatė paminklinius akmenis, per
tvarkė antkapius, atnaujino Tėveliams pastatytą ko
plytstulpį, juodu akmeniu uždengė abi kapavietes, o
viduryje tarp Motinos ir Tėvo pasiruošė vietą sau...
Atėjus tai lemtingai dienai reikėjo išimti tik vieną
akmens plokštelę ir iškasti duobę urnai. Tai ir pa
darė Pašušvio kaimynas – Pauliaus tėvas. Nedidelė
duobelė. Lyg didesnei gėlei pasodinti. Bet gėlės čia
nebus. Duobė po atsisveikinimo žodžių užpilama
žemėmis. Vėl į savo vietą atsigula juoda akmens
plokštė... Dabar šioje Pašušvio žemėje visa giminė, o
po šiuo juodo akmens sarkofagu – visa šeima. Tėvas
– Juozas Staliliūnas, Motina – Ona Staliliūnienė, o
tarp jų – dukra Rūtelė... Sarkofagas uždarytas visam
laikui. Giminė su Rūtos išėjimu baigėsi... Kaip ir ka
rališkoji Žygimanto Augusto Gediminaičių dinastija
Abiejų Tautų Respublikos soste. Nebuvo lemta gi
minės pratęsti abiem karalienėms Barboroms. Ne
pavyko... Gal ir tuo jos abi – karūnuotoji Krokuvoje
ir Kauno dramos scenoje – panašios? Lemties para
lelių tegul ieško kiti. Išmintingesni už mane.

***
Pirmosios Vėlinės, kai Pašušvio kapinėse ilsisi
Rūta Staliliūnaitė...
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Rūtos Staliliūnaitės ir Jos Tėvelių kapavietė Pašušvio kapinėse.

Pašušvio kapinėse ilsisi ir mano močiutė – ma
mos mama. Ji gimusi ir augusi Pašušvyje, todėl čia
ilsisi ne viena, o kartu su savo tėvais, seneliais. Tad
ir lankomų kapelių turiu ne vieną. Vaikštau, žvelg
dama į paminklus lyg į pažįstamus veidus. Daugelį,
dabar čia visam laikui apsistojusiųjų, pažįstu. Ma
nau, kad šiek tiek pažinojau ir Rūtą.
Apie ją ir jos giminaičius žinau iš savo mokyto
jų, tėvų ir močiutės pasakojimų. O ir pati, būdama
žemesnėse klasėse, klausydavausi aktorės skaitomų
eilių mūsų mokykloje. Turiu pačios aktorės pado
vanotą kompaktinę plokštelę su įskaitytomis jos
vaikystės pasakomis.
Čia, Pašušvyje, garsiąją artistę matydavau. Kar
tais parduotuvėje, kartais tiesiog gatvės pakraštyje
sustojusią pasišnekėti su pažįstama moteriške. Tos
pašnekovės būdavo ir vyresnės, ir jaunesnės. Vy
resnės Rūtą užkalbindavo pačios, o jaunesnes su
sistabdydavo ji. Aš, žinoma, negirdėjau, apie ką jos
kalbėdavosi, bet mano teta, mamos pusseserė, kuri,
būdama Pašušvyje, nepraleisdavo progos susitikti ir
nors keliais žodžiais persimesti su iš vaikystės gerai
pažįstama artiste, yra sakiusi, kad kalbėdavosi apie
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viską be jokio varžymosi. Nuo oro iki sveikatos ir
meilės reikalų. Pati artistė apie savo jausmus nebu
vo linkusi atvirauti. Nelindo „į dūšią“ ir pašneko
vėms, bet visada rasdavo tinkamą pavyzdį, patvirti
nantį ar paneigiantį mintis.
Ne kartą, su mama tvarkydamos savo gimi
naičių kapus, čia susitikdavome ir Rūtą. Kapinėse
dažnai vaikščiodavo basa, apsivilkusi margą kartū
no sijoną. Rūta gerai pažinojo ir prisiminė mano
močiutę – juk panašaus amžiaus, augo čia pat. Tik
viena – dešinėje Šušvės pusėje, o kita – kairėje. Bet
netoli tos vietos, kur Žadikė įteka į Šušvę, buvo liep
tas – storas rąstas, jungęs abu Šušvės krantus. Tad
upė nebuvo kliūtis pašušviečiams bendrauti su Me
deliukų, Kačiuškių (Rūtos Mamos gimtinė) žmo
nėmis. Su mano močiute jaunystėje bendravo, bet
paskui nutolo. Mano močiutė susirgo ilga ir sunkia
liga. Daug metų nebevaikščiojo. Nebeaplankydavo
ir Pašušvio kapinių. Sužinojusi apie mano močiutės
ligą, Rūta mūsų su mama visada teiraudavosi apie
jos sveikatą. Stengdavosi mus paguosti. Nežinau, ar
pati ta paguoda tikėjo. Bet ne tai svarbu. Svarbi iš
artistės sklindanti žmogiška šiluma.
Mano močiutė Anapilin išėjo anksčiau. Kartais,
atėję į kapines, rasdavome prie močiutės kapelio
pamerktą darželio ar paupio pievos gėlę. Kas žino,
kieno ji. Bet dabar galvoju, kad Rūta stabtelėdavo ir
prie mano močiutės amžino poilsio vietos. Juk visai
čia pat jos Dėdienė ilsisi... Dabar suprantu, kad jau
tada Rūta galvojo apie sugrįžimą į Pašušvį...

***
Prieš akis vis iškyla didžios artistės laidotuvių
vaizdai. Juk net metai nuo jų nepraėjo. Dar dau
gelio žmonių atmintyje tebežydi Rūtos dovanotos
gėlės šių kapinių senbuviams...
Šiandien pagarba už pagarbą atlyginama pačiai
artistei. Visas sarkofagas šviečia nuo žvakių liepsne
lių. Šviesa atsispindi ant poliruoto akmens, virpa,
ir nesuprasi – kyla į dangų ar leidžiasi į žemę...
Žiūriu, prie Rūtos Staliliūnaitės kapo stovi
mano pažįstama aštuntą dešimtmetį bebaigianti pa
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šušvietė. Truputį vyresnė už artistę. Stovi, linguoja
pirmyn ir atgal, žiūri į žvakių liepsnelių mirgėjimą ir
pusbalsiu kartoja: „Per anksti, Rūtele. Per anksti...“
Tikrai žinau, kad ši moteriškė nematė nė vieno
spektaklio Kauno dramos teatre. Jai visai nesvarbios
nei Noros, nei Barboros problemos. Teatras jai tikrai
nesvarbus. Jai užtenka gyvenimo. Per savo nugyven
tus metus tiek daug matė, patyrė, išgyveno. Krikšti
jo ir laidojo vaikus, net pati nebesuskaičiuoja, kiek
metų našlauja. Ši močiutė už kelių šviesmečių nuo
artistės Rūtos pasaulio... Bet jos abi pašušvietės. Abi
vaikščiojo ta pačia Pašušvio žeme, o paskutiniais
metais dažnai ir po mirusiems skirtą teritoriją – po
kapines. Sėmė vandenį iš to paties šulinio kapeliams
palaistyti, barstė pro praskėstus pirštus apie antka
pius smėlį. Vadinasi, abi gyveno tą patį žemiškąjį
gyvenimą, abi tikėjo, kad ne viskas baigiasi su juo.
O artistė Rūta niekada nepamiršo, kad užges ram
pos prožektoriai, teatro garderobe bus pakabinti
sceniniai kostiumai, nuo veido nuvalytas grimas.
Ji – scenos karalienė – liks paprasta (bet elegantiška)
moteris, margu kartūno sijonu, vaikščios basa po
Pašušvėlį. Likimas atsiųs ligas ir išėjimo nuojautą...
...Ir išėjo anksčiau už dabar prie jos kapelio pir
myn atgal linguojančią moterį...
Aš žinau, ne viena artistės bendraamžė per Vė
lines sustoja prie jos kapelio. Nubraukia ašarą, su
kalba poterėlį ir ne vieną kartą šnabžda: „Per anks
ti, Rūtele. Per anksti...“

***
Po Vėlinių ateina žiema. Viską užkloja baltas
sniegas. Tyla ir ramybė iki artistės mirties meti
nių paminėjimo pirmąjį pavasarį be jos pačios...
Tuo, kaip ir visu artistės atminimo įamžinimu,
rūpinosi Kauno dramos teatro vadovas Egidijus
Stancikas. Žinoma, Rūtos mirties metines minėjo
jos miestas Kaunas, bet aš ten nebuvau. Aš buvau
Pašušvyje, kaip per laidotuves, kaip Vėlinių vaka
rą. Mes susirinkome prie artistės kapo, padėjome
gėlių, uždegėme žvakeles. Kaip ir prieš metus
buvo saulėta diena.

Gyvenimas gegužės mėnesį veržiasi per Lietuvą
kaip žalia baltomis putomis pasipuošusi upė. Am
žina gyvenimo ir mirties kova. Ir nėra čia nei lai
mėjusių, nei pralaimėjusių. Tiesiog atėjimas–išėji
mas, atėjimas–išėjimas. Po kiekvieno išėjimo būna
atėjimas į tą putojančią gyvenimo upę.

***
Rūta visada sakydavo, kad jos medis – guoba.
Tad jos atminimui Pašušvyje, pievelėje prie moky
klos, po mirties metinių paminėjimo Mišių sodi
nome guobą. Jau ūgtelėjusią, aukštesnę už žmogų.
Kamienas bus atsparus vėjui ar nerūpestingai ir
negerai rankai. Sodinuką parvežė mano tėtis. Jis
miškininkas, apie medžius žino daug, tad ir padeda
Rūtos draugams pasodinti jos guobą. Tegu žaliuos,
tegu augs galinga kaip tos trys kad buvo ant Kleri
jono kalno, kai Rūtelė augo, kai studentė grįždavo
pas Babūnę, vėliau pas Mamą....
Prigijo guoba. Matyt, su meile pasodinta lei
džia šaknis į Pašušvio žemę. Tikėkime, gražiai augs
galingu medžiu.

***
Atminimo diena tęsiasi. Susirenkame į Pašušvio
kultūros namų salę pasidalinti atsiminimais apie ar
tistę ir Pašušvio Rūtelę. O salėje į mus iš fotografijos
žvelgia ji pati. Nuotrauka daryta prieš mane moky
klą baigusios Justinos, kai rengė pokalbį su Rūta Sta
liliūnaite apie Pašušvį, mėnulį ir teatrą...
Viskas, ką išgirstu, kažkaip neįprasta mano kar
tai... Daina, Rūtos draugė nuo tų laikų, kai abi mo
kėsi J. Gruodžio kultūros mokykloje, visada buvo
šalia. Visą gyvenimą Kaune. Daina ir išlydėjo Rūtą
iš šio pasaulio. Dieną naktį buvo šalia ir namuose, ir
ligoninėje. Buvo paskutiniųjų Rūtos reikalų šioje že
mėje tvarkytoja. O tvarkyti vis kas nors atsirasdavo.
Juk giminėje buvo likusi viena veikli ir praktiška –
du pusbroliai jau neką beįgalintys, abu po insultų.
Rūta, matyt, turėjo labai stiprų valstietišką
geną. Ji gyveno ir meno pasaulyje, ir labai konkre
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čioje žemiškoje aplinkoje. Todėl ir rūpinosi visais
žemiškais reikalais tvarkingai, nuosekliai, viską pa
darydama laiku už tuos giminaičius, kurie nebuvo
tokie pareigingi ir praktiškai nuovokūs. Sutvarkė
Babūnytės (ir savo) sodybėlės prie Šušvės reikalus –
pardavė tvarkingam naujam šeimininkui, dar pati
jau kito šeimininko sodyboje pastatė atminimo
kryžių. Pasirūpino silpno ir neįgalaus vienišo pus
brolio žemiškuoju gyvenimu (apgyvendino globos
namuose) ir amžino poilsio vieta. Juk nebus kam...
Net sunkiausiai sirgdama rašė straipsnį apie
savo laiką ir brangius žmones rengiamai mono
grafijai Grinkiškio kraštas. Kaip pasakojo mano lie
tuvių kalbos mokytojai, dieną prieš mirtį prie jos
budėjusi draugė Daina paskambino mano moky
tojams ir padavė telefoną Rūtelei. Jau stringančiu
silpnu balsu teiravosi, ar gautas straipsnis ir nuo
traukos, ar daug reikėjo redaguoti. O po ilgokos
pauzės prasitarė: „Man labai blogai...“ Balsas nu
trūko. Nebebuvo jėgų. Pokalbį baigė Daina. Kitą
dieną ta pati Daina pranešė liūdną žinią...

***
Paskutinį savo rašinį monografijai apie Grin
kiškio kraštą Rūta pavadino Einam pasikalbėti,
Mama... Skubėjo... Jautė... Bet tegu kalba pačios
Rūtos tekstas:
Reikia papasakoti apie Tave, Tavo jaunystę, Tavo
tėviškę, Tavo Tėvus, mus visus. Žinau, kad turiu sku
bėti tai padaryti, antraip išnyks ir tai, ką man pa
sakojai ir ką dar išsaugojau atminty. Net po ranka
pakliuvęs tas bloknotas su violetiniu irisu šaukte šau
kia – skubėk. Juk tai ne šiaip sau ženklas. Tai Tavo
mylimiausia gėlė. Jų sodindavai ir sau po langais dar
želiuose, ir kapuos.
Ir kapuos... Jautė... Juk rašyti impresiją, taip
pati vadino savo tekstą, baigė 2011-ųjų kovą. Be
buvo likęs mėnuo ir kelios dienos... Mamos gėlė
tarsi kvietė ten, kur jau buvo Mama. Tai dar kartą
liudija artistės tvirtumą neišvengiamybės akivaiz
doje. Bet vėl ta begalinė pagarba ir meilė Mamai,
Tėvui. Ne sau... Kalba ne apie save. Visas dėmesys
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tiems, iš kurių pati atėjo į šį pasaulį. Pas juos sugrįš,
bet kol kas pasakoja apie savo artimiausius žmones,
o savo impresiją užbaigia taip:
Taigi viskas iš ten, iš toli, iš labai giliai, ko nieka
da negalėčiau išduoti, parduoti, išmainyti ar užmirš
ti. Kol dar galiu mąstyti, kol man leista būti ČIA.
Motule mano, daug atminimo pievų išbraidėm...
Tikiu, kad ten, kur Jūs visi esate – kiti takai ir kiti
keliai, ir kitos pievos, bet mus pakvietė šios žemės
KNYGO N ir aš pasišaukiau Jus.
Dabar vėl nutilsime ir tegul bus taip, kaip lemta.
Tegul šviečia Grinkiškio bažnyčios bokštai saulei
tekant, ir tegul saulėlydyje skamba Pašušvio varpai.
Dėl šio paskutinio sakinio prašė draugės Dai
nos paskambinti mano lietuvių kalbos mokyto
jams priešpaskutinę savo dieną šiame pasaulyje.
Matyt, tai buvo jai labai svarbu. Labai norėjo, kad
šis sakinys nebūtų pakeistas. To prašė.
Taip ir liko. Nepakeista niekas.
Tas paskutinis sakinys labai pranašiškas, lem
tingas, lyg iš Aukščiausio išprašyta graži ir prasmin
ga žemiškosios būties pabaiga...

***
Laidotuvių kortežą pasitiko ir vaiskiame dan
guje šviečiantys balti Grinkiškio bažnyčios bokštai,
ir Pašušvio varpai. Beje, apie varpus. Grinkiškio
bažnyčios senieji varpai sudužo, kai frontui einant
griuvo balti bokštai. Jie po karo atstatyti, įkelti ir
varpai, bet jiems nesilyginti su senaisiais Pašušvio
varpais, kurie tiesiog dainuote dainuoja, o melodi
ja ataidi iki Grinkiškio...
Pašušvio varpai suskambo laidotuvių kortežui
priartėjus prie miestelio ir skambėjo, kol Paulius
nešė baltą urną iki paruoštos duobės...

***
Žengdama amžinybėn, Rūta neatmetė žemiš
kos kasdienybės. Į gyvenimo pabaigą žiūrėjo filoso
fiškai. Mokytojai man sakė, kad tai stojiška laiky
sena. Lemties nepakeisi. Su ja reikia susigyventi...
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***
Tai buvo paskutinės vasaros Pašušvėlyje pabai
ga. Po sunkių gydymo procedūrų Rūtelė atvažiavo
savaitei į savo šventąją Žemę. Į kuklų butą silika
tinių plytų name, glaudžiančiame keturias šeimas.
Šiame name apsistojo Rūtos Tėvai, kai grįžo į Pa
šušvį. Kačiuškiuose, Mamos gimtinėje, kur bėgo
Rūtos jaunystės dienos, tada tebegyveno Babūnė
lė – Mamos Mama su Dėde, todėl Rūtos Tėvai ir
apsigyveno tame name, kuriame dabar ir sėdime.
Geriame arbatą, ragaujame iš Kauno Rūtos at
vežtas mėgiamas bandeles su marcipanais. Rūta
atrodo rami, gyvena viltimi, bet ant galvos peru
kas – ligos pasekmė. Džiaugiasi Likimo dovana dar
kartą pabūti Pašušvyje. Čia ji ne viena – iš fotogra
fijų žvelgia visa giminė, prisiglaudusi paskutinėje
priebėgoje pas garsiausią giminės dukrą – teatro
karalienę. Viename Rūtos buto Pašušvyje (pavel
dėjo po mamos mirties) kambaryje tikras Giminės
Panteonas. Iš čia visai netoli kapeliai. Aplanko per
dieną po du kartus. Sakosi, kad ne tik šį tą patvar
ko, bet ir pasikalba, net pasitaria. Juk yra dėl ko.
Pati pasiruošė sau vietą šalia visų Anapilin išėjusių
giminaičių...
Bet dar rugpjūtis. Iki lemtingos dienos – ge
gužės devintosios – yra ruduo, žiema ir įsibėgėjęs
pavasaris...
Mano mokytojai šnekučiuojasi su Rūta. Aš
klausausi. Pačiai įsiterpti į kalbą nedrąsu. Rūta
nepamiršta, kad ir aš sėdžiu prie apskrito stalelio,
užtiesto savotiška Mamos siuvinėta staltiese. Vis
šio to paklausia lyg norėdama mano pritarimo savo
pamąstymams apie mokykloje per literatūros pa
mokas dėstomus autorius.
Bijodami nuvarginti Rūtelę, po geros valandos
atsisveikiname. Išeiname į kiemą. Šeimininkė lydi
iki mašinos. Pastebi, kad saulė jau virš buvusio
Pašušvio dvaro. O tai reiškia, kad baigiasi vasaros
pabaigos diena.
Nuo auksinio reneto obelaitės nukrenta obuo
lys... Jau paaugo ir prinoko...

Greta Poškutė prie Rūtos Staliliūnaitės guobos Pašušvyje

Tai paskutinis mano susitikimas su Rūta Sta
liliūnaite. Toks šiltas... Iš artistės sklido ramybė...
Kaip viskas paprasta, bet didinga...
Tas paprastumas ir didybė apgaubė Pašušvį ir
Rūtos laidotuvių dieną. Jokio perdėto ar specia
liai sukurto netikro pagarbos rodymo. Gal tai ne
laidotuvės, o tiesiog sugrįžimas į savąjį Pašušvėlį,
kaip karalienės Barboros sugrįžimas iš Krokuvos į
Vilnių...
Karalienė visada liks Karaliene...

***
P. S. ...Tik... Tik tiek... Taip pati artistė pa
vadino savo susitikimo su Radviliškio žmonėmis
vakarą Viešojoje bibliotekoje. Netrūko jos talento
gerbėjų ir šiame mieste. Bet žodžių „...Tik... Tik
tiek...“ prasmę suvokiame tik dabar... Artistai gy
vena tik šią akimirką...
Ir dar. Žodžius Tėvas, Motina, Babūnėlė, Dėdė,
Dėdienė didžiąja raide rašė pati Rūta, to reikalavo
ir iš kitų.
Dabar jau ...Tik... Tik tiek...
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Poezija

Elena Štombergaitė

***

***

Tamsūs šėšėliai,
Jie žaidžia juodu tušu
Ir išsilieja

Nugarmėjusios
Giliai žemyn po liūtim
Skina vaivorus

***

***

Mėnulis kartus,
Jis patalo klostėse
Žaidžia indėnus.

Žalias jo pyktis
Taip derinas prie kivių –
Mano pusryčių

***

***

Bengališkosios
Ugnys avių akyse
Saulei leidžiantis

Pinasi aplink
Vėjo katės raudonos
Palaidais siūlais

***

***

Margi sijonai
Upe volungėm plaukia
Jų kapitonai

Žydintys perlai
Padengia rūku pievą –
Laukai paskęsta.
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Iki vaikų literatūros reikia užaugti

Apie tai, kas, kaip, kam ir kodėl yra vaikų li
teratūra, kalbuosi su vaikų literatūros tyrinėtoju bei
kritiku, VU universiteto Filologijos fakulteto docentu
dr. Kęstučiu Urba. Kalbino Rasa Milerytė.
Šių metų knygų mugėje, kurios tema buvo vaikų
ir paauglių literatūra, per diskusiją su paaugliais apie
skaitymą vienas vaikinukas prisipažino, kad knygos
su etikete „vaikų“ arba „paauglių“ literatūra jam
siejasi su menkaverte literatūra. Bičiulis abiturien
tas sako vertinąs, tačiau neskaitąs vaikų bei paaug
lių literatūros, nes ieško rimtesnių knygų. Panašias
nuomones apie vaikų literatūrą išsako VU filologijos
fakulteto laikraščio „Viešas suokalbis“ respondentai.
Kaip nutinka, kad jaunam žmogui vaikų bei paaug
lių literatūra neretai siejasi su nevertingais, nuobo
džiais ir nereikalingais dalykais?
Tas jaunuolis mugėje greičiausiai norėjo būti
labai labai suaugęs. Nelabai tikiu, kad jis vaikys
tėje ar paauglystėje neskaitė nieko vertingo, nes
skaitytojas dažniausiai „prasideda“ vaikystėje. Nors
gali būti, kad vertingos knygos vieno kito žmogaus
vaikystę ar paauglystę ir aplenkia. Arba neatsiranda
šalia žmogaus, – mokytojo, mamos, tėčio, – kuris
parodytų, padėtų įžvelgti tas vertybes. Gal tokiam
žmogui skaitymas vaikystėje tebuvo mechaninis
procesas?..
Ar nepastebėjote tendencijos, jog požiūris į vaikų li
teratūrą priklauso nuo amžiaus bei įgyto išsilavinimo?
Be jokios abejonės. Ne vieną kartą esu citavęs
puikaus švedų rašytojo, keletą kartų viešėjusio Lie
tuvoje, mintis: „Kai tau dvidešimt metų, esi labiau
siai suaugęs.“ Tada viskas, kas susiję su vaikyste, at

Vlado Braziūno nuotrauka

rodo mažai reikšminga, menkavertiška, juokinga.
Ir vaikų literatūra atrodo labai paprastas, aiškus,
nereikšmingas dalykas. Nors šimtus kartų patyriau,
kad dažnam dvidešimtmečiui gana sunku apčiuop
ti, atverti tą paprastą kūrinį vaikams, įžvelgti jame
slypinčias aliuzijas, pajusti nuotaiką, išgirsti kalbos
melodiją. Nuo to ir prasideda daugybė problemų.
Kai tėtis ar mama, o dar baisiau – darželio auklėto
ja ar mokytoja – nesugeba apčiuopti vaikams skirto
kūrinio gelmės, ji negali į tą gelmę nors truputėlį
pastūmėti ir vaiko. Ulfas Starkas po savo viešnagių
paliko mums dar vieną repliką: „Iki vaikų literatū
ros reikia užaugti.“ Jis pirmiausia turėjo galvoje ra
šytojus. Iš tikrųjų, dvidešimtmečiai kūrėjai beveik
neateina į vaikų literatūrą. Mat vaikų literatūra re
tai kada yra saviraiška, tai kur kas sąmoningesnis,
specialesnis kūrybos procesas. Nesu menininkas,
bet įsivaizduoju, kad vaikų rašytojui reikia ir tam
tikros distancijos su savo vaikyste. Arba labai ar
timo sąlyčio su vaiku. Daugybė pavyzdžių rodo,
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kad į vaikų literatūrą ateinama, kai ima augti savi
vaikai. Kartais ateinama trumpam, kartais visam
gyvenimui. Pagaliau tėvystė padeda suvokti, kiek
daug vaikui gali reikšti kad ir trumputis, elemen
tarus, tačiau talentingo rašytojo tekstas. O ypač
jeigu jis lydimas meniškos iliustracijos. Ir kaip sun
ku tokį tekstą parašyti. Iki vaikų literatūros reikia
suaugti ir jos tyrinėtojams, kritikams. Nežinau, ar
buvau iki jos priaugęs, baigdamas universitetą, ne
žinau, ar būčiau savo iniciatyva rinkęsis šią sritį,
jeigu ne atsitiktinumas.
O dėl išsilavinimo... Tikrai išsilavinęs žmogus
nežiūri į vaikų literatūrą niekinamai. Kai humani
tarinio, netgi literatūros pasaulio atstovas vypteli,
susidūręs su vaikų literatūra, aš tai laikau ir profesi
niu, ir žmogišku ribotumu. Visiškai suprantu, kad
ne kiekvienam tai gali būti įdomu, ne kiekvienas
tai gali studijuoti, tyrinėti. Bet tikrai išmintingas
žmogus suvokia, kad viskas, kas atsitinka vaikys
tėje, yra nepaprastai reikšminga, kad vaikystėje
perskaityta labai įtaigi knyga padaro daug didesnį
poveikį negu suaugusiajam.
Kas apskritai yra ta vaikų literatūra?
Pirmiausia – tai literatūra. Tai labai platus lite
ratūros laukas, mat į vaikų literatūros savoką telpa
ir knygos kūdikiams, ir kūriniai šešiolikmečiams.
Be abejo, rasti bendrą tokios įvairovės vardiklį
beveik neįmanoma. To lauko savitumą galbūt la
biausiai lemia derinimasis prie tam tikro skaityto
jų amžiaus psichologijos, emocinių ir intelektinių
poreikių, suvokimo galimybių. Tam tikras pedago
giškumo laipsnis toje literatūroje vis dėlto yra, tik
talentingas menininkas jį labai sumaniai paslepia.
Ir nieko bloga. Nors kūrinyje gali ir nebūti jokio
pedagoginio „užtaiso“. Ypač naujausioje literatū
roje. Šiuo metu itin plačiai kalbama ir rašoma apie
literatūrą, kuri peržengia bet kokias skaitytojų am
žiaus ribas. Aš tai vadinčiau daugiasluoksne litera
tūra. Vis daugiau tokios literatūros randasi ir mūsų
knygų rinkoje.
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Kam reikalinga skirtis tarp vaikų ir ne vaikų li
teratūros? Juk būtų gerokai paprasčiau kalbėti apie
tiesiog literatūrą... Ir išvengtume nesusipratimų, kai
geri tekstai pasmerkiami vien todėl, kad priklauso
vaikų literatūros kategorijai.
Ar ryžtumėtės savo septynerių ar devynerių
metų vaikui piršti skaityti, pavyzdžiui, Fiodoro
Dostojevskio Brolius Karamazovus? O jeigu tas
vaikas dar mažesnis? Jam tiesiog tai bus neįdomu.
Vaikų literatūroje svarbūs dalykai, net ir egzisten
ciniai klausimai, pasakomi paprasčiau, skaidriau,
kitaip. Geri tekstai pasmerkiami tada, jeigu jie
neperskaitomi apskritai. (Tačiau taip nebūna.) Bet
jeigu juos perskaito vaikas, paauglys, – tas tikslinis
adresatas, – jie nepasmerkiami. Yra daugybė vaikų
klasikos tekstų, prie kurių sugrįžtama. Ir tai, kaip
jau užsiminiau, rodo žmogaus brandą.
Ar vaikų literatūrai galioja tie patys dėsniai kaip
ir suaugusiųjų? Pavyzdžiui, ar vaikų literatūra skirs
toma į populiariąją, mažiau kokybišką, ir kokybišką
klasikinę?
Tam tikrais atvejais aš vartoju netgi elitinės vai
kų literatūros sąvoką. O Jūsų išvardytos kategori
jos – populiarioji, klasikinė vaikų literatūra – mūsų
laikais tikrai aktualios, nes toji literatūra labai įvairi,
labai gausi. Galima vartoti ir masinės literatūros
terminą. Ir jos yra gana daug. Ji komerciškai labai
reikšminga leidėjams. O jeigu aš, siūlydamas knygą
leidyklai, lepteliu, kad tai labai meniška, kokybiška,
„elitinė“ vaikų literatūra, dažnai pokalbis iškart ir
baigiasi. Šiek tiek juokaudamas, leidėjus guodžiu,
kad tikrai vertinga, brandi literatūra negali būti la
bai masiškai perkama. Ir tas juokavimas turi tiesos.
Kaip Jūs pats atradote vaikų literatūrą? Ar tai
Jums yra pašaukimas, ar darbas? Galbūt šį interviu
skaitys žmonės, kurie apie vaikų literatūrą galvoja la
biau neigiamai nei teigiamai, ir Jūsų pavyzdys įkvėps
juos permąstyti savo nusiteikimą.
Kas man yra vaikų literatūra?.. Tikėjimas. Gy
venimo būdas. Kaip tik vaikų literatūra lėmė, kad
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mano profesinis gyvenimas buvo (ir dar tebėra) la
bai įdomus, įdomesnis už daugelio „didžiosios“ li
teratūros kritikų. Vaikų literatūra yra labai interna
cionalus reiškinys, ji atvėrė man labai platų pasaulį.
Gausybė susitikimų su šviesios pasaulėjautos, tau
riais žmonėmis. Gausybė nuostabių knygų, kurio
mis gyvenau ir gyvenu. Žinoma, kaip ir kiekvieno
literatūros tyrėjo ar kritiko, tamsioji veiklos pusė
yra tai, kad privalai perskaityti ir gausybę prastų
knygų. Ypač kai vaikų literatūrą skaitančių ir pri
statančių yra mažiau negu bendrosios literatūros
tyrėjų. Pečius užgula didesnė atsakomybė – per
skaityti, formuoti nuomonę. Kiekvienais metais
susiduriu su jaunais žmonėmis, kurie pakeičia savo
„nusistatymą“ vaikų literatūros atžvilgiu – tai yra
studentai, kurie išklauso vaikų literatūros kursą.
Žinoma, kai kurie ateina jau turėdami labai gilų
ryšį, labai pozityvų santykį su šia literatūros sriti
mi. Suprantu, kad kai kurie nepajunta nieko, netgi
pyksta, kad reikia daug skaityti – o tikėjosi, kad
bus labai lengva. Bet labiausiai įsimenu tuos, kurie
maloniai nustemba, atranda, kurie apie „vaikišką“
knygą ima kalbėti drebančiu iš susijaudinimo bal
su. Beje, aš pats nesu išklausęs jokio vaikų literatū
ros kurso, niekada nelaikęs vaikų literatūros egza
mino. (Niekam nesakykit...)
O gal galėtumėte „Pašvaistės“ skaitytojams pare
komenduoti keletą knygų?
Esu jau nemažai jums rekomendavęs... Mano
sudaryti rekomenduojamų knygų sąrašai iš Rubi
naičio žurnalo pasklido po bibliotekas, mokyklas,
jau nebe pirmą dešimtmetį funkcionuoja. (Tiek to,
kad be jokių autorystės ženklų...) Į mano dėstomą
vaikų literatūros kursą vis dažniau ateina to sąrašo
„aukos“. Labai smagu, kai rekomendacijos pasiro
do pasitvirtinusios. Na, bet jeigu šiandien ar rytoj
eitumėte į knygyną, – ką pasiūlyčiau? Nusipirki
te jaunos estų rašytojos ir dailininkės Piret Raud
paveikslėlių knygą Pono Paukščio istorija. Man ji
savo paprastumu ir išmintimi primena dano Jen
so Sigsgaard’o Palė vienas pasaulyje, kurią seniai

seniai, būdamas jaunas tėvelis, iki skutelių suskai
čiau savo dukrai. Galite drąsiai pirkti serijos 10+
knygas, ypač jos aukštesniosios versijos – 10+ Kla
sika kūrinius. Jeigu norite suprasti, kas yra vaikų
knyga be amžiaus ribų, čiupkite Kate DiCamilo
Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė – visa knyga
kaip žmogaus gyvenimo metafora. Ką tik pasirodė
aukščiausius šių dienų pasaulinius apdovanojimus
susirinkusio rašytojo ir dailininko Shauno Tano
Atokaus priemiesčio istorijos. Tikrai šiuolaikinį vai
kų knygos meno lygį demonstruojanti knyga. Ak,
bet pamiršau, kad jauni žmonės, ypač studentai,
knygų vaikams neperka!.. Aš pats vakar dėl to nusi
pirkau tris Beatrix Potter Pasakų knygas (apie triu
šelį Petriuką) – padovanosiu Tau.
Kaskart apsilankiusi gimtojo miesto bibliotekos
vaikų literatūros skyriuje, matau liūdną vaizdą: vai
kai, paaugliai sėdi prie kompiuterizuotų darbo vietų,
o tarp knygų lentynų nematyti nė vieno jaunuolio.
Sykį paklausta bibliotekininkė numojo ranka: „Vi
sada atsiranda skaitančių.“ Ar tikrai visada? Galbūt
demonizuoju visuomenę, bet ar nebaisu, kad greitėja
nys gyvenimo tempai panaikins knygos skaitymo pa
tirtį iš mūsų sąmonės, knyga nebebus įnešama į vaiko
pasaulį, o drauge su knygos išėjimu grius tas menkas
vertybinis pamatas, kurį dar suteikiame vaikui? O
gal kompiuterio formuojama asmenybė gali sėkmin
gai pakeisti knygos formuojamą asmenybę?
Mieloji Rasa, – pritariu visam Tavo nerimui,
taip gražiai, profesionaliai suformuluotam. Ir vis
dėlto stengiuosi tikėti... Nes netikiu, kad kom
piuterio (kuris iš principo yra labai geras daiktas)
suformuota asmenybė pakeis knygos suformuotą
asmenybę. Sykį radijo žurnalistė netikėtai manęs
paklausė: ar galima gatvėje, troleibuse atskirti skai
tantį žmogų nuo neskaitančio. Nebuvo kada gal
voti, atsakiau, kad galima. Bet ir dabar, pagalvojęs,
atsakau, kad galima. Iš akių, iš veido išraiškos, iš
žvelgimo į kitą žmogų. O ypač – iš žvelgimo į vaiką.
Ačiū už pokalbį!
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Deimantė Karaciejūtė

Po alyvmedžio šakomis
Galima buvo numatyti, kad susitiksime čia.
Jam visada patiko alyvmedžiai. Jis paliko šakelę ant
mano stalo, kai pirmą kartą susitikome jaukioje
kavinukėje miesto centre.
Atsimenu tą akimirką, kai jis priėjo prie manęs
ir, kilstelėjęs skrybėlę, atsisėdo greta. Aš nervingai
išsitraukiau cigaretę ir iš Paryžiaus draugės atvežtą
kandiklį. Jis, netaręs nė žodžio, išsitraukė degtukus
ir, žiūrėdamas tiesiai į akis, pridegė cigaretę. Tuo
met aš užpūčiau degtuką, o jis visiškai ramiu balsu
paklausė:
– Ar tai reiškia, kad galiu pavaišinti jus pietu
mis?
Tai buvo prieš trejus metus. Per tą laiką daug
kas įvyko, daug dalykų pasikeitė, tarp jų – ir aš,
ir jis.

*
Mes atsidūrėme mažoje aikštelėje, kur stovėjo
vienui vienas suoliukas, matyt, skirtas alyvuogių
rinkėjams. Atsisėdę ant jo trumpam žavėjomės ant
žakelių kabančiomis uogomis. Tuomet jis pratarė:
– Juk žinai, kad tai negali ilgai tęstis. Mes labai
keblioje padėtyje...
– Ir kas dėl to kaltas? – negalėjau susilaikyti iro
niškai nepaklaususi.
– Žinau, kad nusikaltau, bet nemeluosiu – aš
nesigailiu. Dėl nieko. Na, nebent dėl to, ką ketinu
toliau daryti.
Mano nugara nubėgo virpulys.

*

Alyvmedžiai metė jaukų šešėlį. Pajutau kažkie
no ranką ant mano peties.
– Ten yra jauki vieta atsisėsti, eime, – išgirdau
ramų jo balsą ir nusekiau įkandin.

Prieš pusantrų metų idilė pamažu pradėjo lau
pytis. Kilo ginčų. Dėl to kiek tarnų samdyti, kur
vakarieniauti, ar eiti į tą vakarėlį ar ne ir svarbiau
sia – kada jis žada mane vesti? Jau daugiau kaip
metus buvau jo sužadėtinė, visiems jau nusibodo
klausti, kada tapsiu jo žmona. Iš jo išsisukinėjimų
ilgainiui supratau – niekada.

*

*

Prieš dvejus metus pasaulis atrodė toks nuosta
bus! Mes gyvenome gražiame name su vaizdu į eže
rą, pas mus dažnai lankydavosi draugai, mes netgi
įsigijome šunį. Pinigų netrūko net perlų vėriniui ar
visiškai naujam iš Amerikos atplukdytam mecha
nizmui – automobiliui. Nejučiomis mes įsiliejome
į aukštuomenę. Aš nežinojau, iš kur jis gauna pini
gų. Niekada jo to neklausiau.
Gal jei būčiau paklausus, viskas dabar būtų kitaip.

– Aš nesuprantu, ko tu dar iš manęs nori. Ko
dėl vis laikai mane pririšęs prie savęs? Aš jau seniai
galėjau turėti savo gyvenimą, – niūriai priekaišta
vau, kad tik nereiktų tęsti jo pradėto pokalbio.
– Nežinau... Gal visada maniau, kad man tavęs
prireiks. Gal kažkas man pakuždėjo, kad tu tam
puikiai tiksi, – ramiai atsakė.
– Kam „tam“?
Jis pažvelgė į mane tokiu žvilgsniu, kuriame
maišėsi apgailestavimas ir niūrus pasiryžimas.
Mane apsėdo noras bėgti kuo toliau.

*
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Prieš metus viskas išaiškėjo. Jau tuomet turė
jau nuo jo bėgti, bet negalėjau. O Dieve, kodėl aš
negalėjau!
Jis vis dingdavo naktimis. Kai susidraugavome
aš to nepastebėdavau, bet kai tapau jo sužadėtine ir
kartu apsigyvenome, ėmiau pastebėti naktinius jo
dingimus. Iš pradžių jie būdavo kartą per mėnesį
(po kiekvieno iš tų dingimų pas mus atsirasdavo
didelis pluoštas pinigų), vėliau, įsigyjant daugiau
naujų daiktų, dažnėjo. Galiausiai jis dingdavo vos
ne kiekvieną vakarą. Aš krausčiausi iš proto, galvo
dama, kur jis būna. Jokios pavydo scenos, pykčio
priepuoliai ar grasinimai skyrybomis jo neišmuš
davo iš vėžių. Jis vis kartodavo tą nuobodžią frazę
„tai mano darbas“.
Kartą, po labai ilgo ir aršaus ginčo, pasibaigu
sio ašaromis ir mano išsikraustymu pas tėvus, jis
parsigabeno mane atgal ir viską paaiškino. Jau ge
riau to nebūtų daręs.
Jis buvo vagis. Vogdavo brangenybes, grynuo
sius ar net karietas. Jis buvo profesionalas, nes
niekada nebuvo nei pričiuptas, nei net įtartas. Su
sižadėjęs su manim, jis apskritai tapo pavyzdingas
visuomenės narys.
Jis visa tai aiškino su tokiu nuoširdumu ir vis
maldavo jį išklausyti, suprasti ir jo nepalikti.
Ir aš jo nepalikau...

Gal jau seniai būčiau tapusi pavyzdinga namų
šeimininke su vyru ir keletu vaikų, tačiau bepro
tiškai jį mylėjau. Kažkokia jėga mane vis laikė prie
jo. Prieš pusmetį mes buvome pavyzdinga aukštuo
menės pora, kurios vienintelis trūkumas – per ilgai
užsitęsusios sužadėtuvės. Tačiau naktį mes tapda
vome tais, kurių beviltiškai ieškojo policija. Taip,
aš padėjau jam „darbe“. Gyvenimas atrodė toks
įdomus, kupinas nuotykių. Mudu netgi tapome
artimesni, draugiškesni vienas kitam. Netgi pradė
jome planuoti vestuves. Tas nuostabus gyvenimas
būtų buvęs begalinis, jei ne viena smulkmena, kuri
daugeliui svarbesnių asmenų nei aš ar jis buvo su
žlugdžiusi gyvenimą – mes pasidarėme užmaršūs.
Vieną naktį mes planavome apiplėšimą. Vis
kas buvo tobula, per vakarėlį, kaip jau ne kartą
darėme, turėjome pavogti keletą brangenybių. Aš
buvau jam padovanojusi gražų laikrodį ant balto
aukso grandinėlės. Kaip tyčia tą vakarą jis pamiršo
grandinėlę prisisegti ir tiesiog įsimetė laikrodį į ki
šenę. Mums vagiant brangenybes laikrodis išslydo,
užkliuvęs už spintelės krašto, nutrūko nuo gran
dinėlės ir nukrito ant kilimu dengtų grindų. Mes
nieko negirdėjome, o išeidami pamiršome apsižiū
rėti, ar nieko nepalikome.
Kai kitą dieną laikraščiuose perskaitėme apie
apiplėšimą abu vos nenualpome: „Rastas įkaltis –

*
– Aš išeinu, niekada nebenoriu tavęs matyti,
supratai? – atsistojau eiti. Jis mane sulaikė, šiurkš
čiai pasodino atgal ir tarė:
– Tu nepaliksi manęs. Tu niekada manęs nepa
liksi. Niekas manęs nepalieka. Tu išklausysi mane,
nes... tu turi... tu turi suprasti, ko aš noriu ir kaip
tai svarbu, – bepročio tonu vapėjo jis.
– Aš rėksiu, – pagrasinau.
– Ne, nerėksi, – įsitikinęs tarė jis. Na, žinoma,
juk jis mane puikiai pažinojo.

Simonos Siderevičiūtės nuotrauka
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Raštelyje buvo vienui vienas žodis: ALY VUO 
GĖ S .

*

auksinis, deimantais inkrustuotas laikrodis su ini
cialais T. M. viduje.“ Taip jau buvo, kad mano ir
jo inicialai sutapo. Pirmą kartą po daug laiko kilo
ginčas. Aš kaltinau jį dėl užmaršumo. Tuomet pir
mą kartą aš pati sau parūpau labiau nei jis man. Aš
išsikrausčiau ir nutraukiau sužadėtuves. Išvykau į
kitą miestą ir įsidarbinau siuvėja vienoje gamyklo
je. Įsidarbinau svetimu vardu ir meldžiau Dievą,
kad nei jis, nei policija manęs nerastų.

*
– Tai ko tu nori?! – nebeapsikenčiau.
– Ar tu pavargai slapstytis? – ramiai paklausė.
– Žinoma, – atsakiau.
– Aš irgi. Dėl to tai, ką suplanavau, tau yra bū
tina. Nesitikiu, kad man pritarsi, bet nei aš, nei tu
neturime kitos išeities.
– Na?
– Ar pritari bet kokiam būdui išsisukti nuo
mums gresiančios bausmės?
– Taip.
Jis nusišypsojo. Atrodė, kad jam palengvėjo. Ta
čiau mano bloga nuojauta tiesiog rėkte rėkė, jog jo
„būdas“ atsikratyti problemos man baigsis blogai.

*
Prieš mėnesį jis mane rado. Policija ieškojo mūsų
abiejų. Aš bandžiau nuo jo pasprukti, tačiau jis ne
atstojo. Galiausiai porai savaičių jis dingo. Po jų aš
gavau raštelį perrištą balto aukso grandinėle. Ta, nuo
kurios atitrūkęs laikrodis pasmerkė mus abu.
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Jis atsisėdo šalia manęs. Atsidusęs pradėjo kalbėti:
– Aš gyvenau daugelyje vietų, turėjau daug
merginų, panašių į tave. Tačiau nė viena man ne
buvo tokia artima kaip tu. Tik tu mane supratai,
tik su tavim aš patyriau tiek gražių akimirkų. Todėl
man labai sunku. Labai labai sunku sakyti tau tai,
ką ketinu... – Dar kartą atsidusęs, tęsė: – Man liūd
na su tavim skirtis, bet tai – vienintelė išeitis. Kol
tai nebus atlikta aš negalėsiu tęsti savo gyvenimo.
O tu, šiaip ar taip, nebeturi gyvenimo, niekada ne
galėtum ištekėti ar turėti vaikų... Taigi, tai būtina.
Bet žinok, tau nebus labai sunku, o štai man... Aš
labai kentėsiu. Suprantu, kad tu gali laikyti tai iš
davyste, bet jei pažvelgtum mano akimis...
– Ką tu darysi?! – bandžiau ištraukti ranką iš
jo delnų, tačiau jis spaudė ją labai stipriai. Mane
sukaustė siaubinga baimė.
– Policija galvos, kad tu kalta. Baimė būti pa
gautai tave privertė tai padaryti...
Jis išsitraukė pistoletą. Aš pašokau, bet jis pri
sitraukė mane, pabučiavo į lūpas ir įpraudęs į ran
ką pistoletą, man nespėjus sureaguoti prikišo man
prie smilkinio...
Prie nusikaltimo vietos greitai susirinko būrys
žiūrovų ir policijos pareigūnai. Kitą dieną laikraš
čiai rašė apie tai, kad aukštuomenės vagilė buvo
rasta nusišovusi alyvmedžių giraitėje. Jos sužadėti
nis spaudai pasakė seniai įtaręs, kad jo sužadėtinė
užsiima kažkuo nedoru, todėl prieš pusmetį su ja
išsiskyrė ir kurį laiką ilsėjosi užsienyje. Jis prisipa
žino, kad laikrodį jai padovanojo kaip išsiskyrimo
dovaną. Nusikaltėlės palte buvo rastas atsisveikini
mo raštelis, su atsiprašymu buvusiam sužadėtiniui.
Vyras prisipažino jai atleidęs, už tai sulaukė didelio
visuomenės palaikymo.
Po kelių mėnesių jis buvo pastebėtas su gražia
mergina, pridegantis jai cigaretę kavinėje miesto
centre.

Poezija

Žydrūnė Norkutė

Mano bitės įkrito į žiemą

Prašau

Susirgau tavimi kaip medžių lapai suserga rudeniu –
ūmiai ir neišvengiamai.
Įkritau į tavo akių gilumą kaip bitės įkrenta į žiemą.
Ir mano dienos skubėjo atgal.
Lyg laikrodžiai pamestų valandas ir minutes,
Lyg pro debesis kažkas transliuotų
sudžiūvusius mėnulių veidus.
Jokios reklamos, pertraukos, žinių.
Tik kačių akys, pavargę laumžirgių lavonėliai ir
nendrės, nulenkusios vandens pritvinkusias galvas.
Skandinai mane kaip beržai skandina
savo nuplikusias viršūnes dangaus atvaizde.
Ir tai buvo žavu.
Norėjau pasismaugti dėl meilės,
Apvyti kaklą paukščių takais.
Tačiau tau labiau rūpėjo nuogų moterų eskizai,
Užmigę komodos stalčiuje.
Rankomis glamonėjai pieštuką,
Proporcingus kūnus,
praplaukiančius menininko vaizdiniuose.
O aš lėtai alsavau tavyje
maldomis, ekstazės minutėmis,
Kaip alsuoja pavasariai mergaičių plaukuose,
Kaip vėjas alsuoja liesdamas
gražias kojas po pūstu sijonu.
Ir tai buvo solidžiai žavu...

Snaigių žavesys ant balto liepto
pavakarėm užmiega.
Žvaigždė pati save gesina,
ramina motina diena gyvenančius vaikus.
Kažkur toli sukrenkščia gitaros,
nusičiaudi smuikai.
Kažkur žemė apkloja galvas mirusiesiems.
Kažkur gyvenimai randa savo kelio pabaigas,
Kažkur istorijos randa plakančias širdis.
Būna, žmonės išeina,
Tik kartais negrįžta.
Ateina pavasariai,
Ir snaigių žavesys ištirpsta.

Miglės Daugnoraitės nuotrauka
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Trumpučiai
Ten, kur bitės basos jodinėja po pievą,
Kur drugeliai steigia fermas, augina ožkas.
Ten, kur angelams niekas neperka šlepečių,
Ten, kur basi jie yra šventesni.
Viskas tekėjo,
skubėjo,
krito,
ne čia,
o ten.
Paslapčia,
Juk iš tikrųjų nieko nebuvo.
Tik neaiškių psichų fantazijose vis dar gyvena narnijos.
Jie vis dar tikrina spintas rytais, po pietų ir pavalgę vakarienę.
kažkur matau: dainuoja upės,
taip tyliai pravirko mergaitės
iš susižavėjimo
arba kartėlio
Nes ten nieko nėra,
tik laikas.
Truputį tankesnis ir kartais girgždantis tarp dantų.
Gražu buvo žiūrėti į ramunes debesyse,
Gražu buvo nieko nematyt.

Tirpstantys
Bitė suspausta tarp pirštų
žiemą.
Nereikia.
Pasakų, istorijų, pasiaiškinimų.
Tykiai bėga viltys per traškantį ledą.
Užsirakink mintis,
nebeišleisk savęs ganytis po žmones.
Ištroškę delnai sugeria lietų
lyg upės, išvargintos sausros.
Princai, gyvenantys kitoj planetoj,
Tramvajai Kinijoj, pandos zoologijos sode.
Keleiviai be kelionės tikslo
ir traukiniai į niekur
28

lyg į Dangų
(arba atgal)
Rupšnoja laikas tykius vakarus,
arbatą.
Akmenėlis bate – smėlis tarp pirštų.
Tykus atsisveikinimas
su močiute, sodu.
Pasikalbėjimas prieš naktį su savimi.

Rudens
Mintys be svorio
uraganai tylos
ir protas, išėjęs atostogų
pačiu netinkamiausiu laiku.
Truputį skauda,
bet traukiniai bėgiais negrįžta atgal.
širdies dykumoj paklydo Dievas,
jis verkia trečio buto balkone.
Nusidėjau
ir praradau tikėjimą –
aš atostogauju.
Kaip greit nupliko obelys močiutės sode,
žolės žalumas nusipirko bilietus į Havajus.
O aš truputį išprotėjus
arbatos puodeliu gydau sužeistą vasarą.
Pabiro laikas tarp pirštų,
į plaukus.
Įtraukė į save daugiau nei reikia.
Pamažu visi mes nieku virtom,
o kadaise tai buvo gražu.

Istorijos atspindžiai

Jamie Katz

Nuostabiai trikdantis
Richardo Wagnerio palikimas
Richardas Wagneris gimė 1813 metais Leip
cige. Buvo ištremtas į Ciurichą ir Paryžių, nes
daugiau nei dešimtmetį palaikė 1848–1849 metų
revoliucinių judėjimų idėjas. Didžiąją dalį anksty
vosios kūrybos laikotarpio išgyveno dėl nedidelio
pripažinimo ir negaunamų apdovanojimų. Sunkus
charakteris trukdė įgauti populiarumo. Daugeliu
aspektų R. Wagneris buvo siaubinga asmenybė:
vaidingas, pretenzingas, linkęs manipuliuoti žmo
nėmis. „Jis naudodavosi moterimis, išduodavo
draugus ir visuomet keliaklupsčiaudavo dėl trupu
čio pinigų, kad galėtų apmokėti ištaigingą gyveni
mo būdą“, – rašo žurnalistas Dirkas Kurbjuweitas
savo straipsnių serijoje Spiegel Online, skirtoje
kompozitoriaus 200 metų gimimo metinėms. Iš
tiesų būta dar prasčiau, R. Wagnerio manymu, jo
sukurtos operos buvo nesuprantamos ir nuvertina
mos jo amžininkų. 1868 metais kritikas Eduardas
Hanslickas pastebėjo: „Tristano ir Izoldos įžanga
primena seną italų tapybos paveikslą, kuriame kan
kinio žarnos lėtai traukiamos iš jo kūno ir vynioja
mos ant ritės“, o kompozitorius Hektoras Berliozas
paprasčiausiai tvirtino, kad Wagneris pamišęs.
Tačiau prieš mirtį 1883 metais Venecijoje
R. Wagneris jau buvo tapęs kultūros įžymybe. Kom
pozitoriaus gerbėjų bendruomenės dygo visame pa
saulyje. Jį šlovino kaip naujosios kūrybinės srovės
įsikūnijimą, Baudelaire’o ir Rimbaud herojų, „im
presionistų, realistų, dekadentų, postimpresionistų
ir modernistų nuo Prousto iki Thomo Manno sta
bą“, – 1958 metais savo knygoje Darwinas, Marxas,
Wagneris rašė istorikas Jacques’as Barzunas.
Nors R. Wagnerio kūryba pavergė nevokiečių
kilmės žmones, jo darbai kliudė kur kas gilesnius

tautiečių jausmus, ypač vykstant Vokietijos suvie
nijimui iki 1871 metų. Kompozitorius tapo tautos
simboliu kaip Shakespeare’as, Cervantesas ar Dan
te. Kita vertus, R. Wagnerio tautiškumo suvokimas
turėjo tamsiąją pusę – jis rėmė Vokietijos, nesuga
dintos žydų įtakos, idėją, o savo pažiūras išdėstė
liūdnai pagarsėjusioje brošiūroje Das Judentum in
der Musik (Žydiškumas muzikoje). Pastarasis vei
kalas įkvėpė gyvybės ultranacionalistų judėjimui,
kuris ir taip mito visuomenėje paplitusiu nepakan
tumu žydams. „Net ir turint galvoje XIX a. anti
semitizmo standartus, Wagnerio pasisakymai išsi
skyrė ligotu stiprumu“, – naujojoje knygoje rašo
muzikos istorikas Alexas Rossas.
Po kompozitoriaus mirties jo našlė Cosima
Wagner (Franzo Liszto duktė) vyro pastatytą mu
zikinę salę Bairoite pavertė jo meninio palikimo
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dvasiniu centru, kur ir dabar kasmet susirenka
R. Wagnerio muzikos gerbėjai. R. Wagnerio žen
tas Houstonas Stewartas Chamberlainas, kuriuo
žavėjosi Hitleris, tapo Bairoito kultūrinio judėji
mo lyderiu. Apskritai kompozitoriaus šeima viešai
rėmė jaunąjį Hitlerį, jo įtaka trečiąjį dešimtmetį
tik augo. Kai 1923 metais po nepasisekusio Alaus
pučo Hitleris buvo įkalintas, R. Wagnerio marti
pasirūpino popieriumi, ant kurio būsimasis dikta
torius parašė Mein Kamph (ji mirė 1980 m. vis dar
tikėdama Hitlerio didybe). Būdamas kancleriu,
Hitleris dažnai lankydavosi Bairoite, kuris, Thomo
Manno žodžiais, tapo „Hitlerio dvaro teatru“. Ši
nuomonė vis dar stelbia Bairoito festivalio vardą.
Philippe’as Jordonas prisipažino abejojęs, ar ver
ta keliauti į Bairoitą, kai praėjusiais metais jo papra
šė diriguoti Persifalį. „Mane visad žavėjo Wagneris
ir visuomet mėgau jo kūrybą, bet norėjau išvengti
„vokiškojo“ Wagnerio, tokio pobūdžio piligriminė
kelionė, susijusi su Wagneriu ir Bairoitu, atrodo
kaip fanatizmas“, – sako F. Jordonas, kuris kitą sezo
ną pradės diriguoti Vienos simfoniniam orkestrui.
Tiesa, jis pripažįsta Wagnerio kūrybos universalu
mą: „Jis pirmasis bendras Europos kompozitorius.“
Be abejo, po 1945 metų Vokietija pasikeitė
neatpažįstamai, o šiandien tai veikiausiai geriau
siai valdoma ir pavyzdingiausiai besielgianti šalis
pasaulyje. Bairoito festivalio parko teritorijoje, prie
pat koncertų salės, stovi lauko ekspozicija pavadi
nimu Nutildyti balsai, skirta asmeniškai įamžinti
kiekvieną žydą menininką, kuriems nebuvo leista
dalyvauti festivalyje juodžiausiu jo egzistavimo lai
kotarpiu. Dalis jų buvo nužudyti mirties stovyk
lose. O herojiškas R. Wagnerio biustas, sukurtas
mėgstamiausio Hitlerio skulptoriaus Arno Breke
rio, žvelgia į parodos stendus. „Vokietija – vienin
telė šalis, pastačiusi paminklus, apraudančius jos
gėdingiausią istorijos laikotarpį“, – pabrėžė Avo
Primoras, buvęs Izraelio ambasadorius Vokietijoje,
per parodos atidarymą Bairoite 2012 metų liepą.
R. Wagnerio ir nacistinės Vokietijos asociacijos
išlieka tokios stiprios, kad jo operos Izraelyje ne
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buvo atliktos viešai, o ketinimai groti jo kūrinius
susilaukdavo kontroversijų.
„Vis dar gajus nerašytas susitarimas negroti
Wagnerio viešose vietose, kol dar yra likusių gyvų
Holokaustą išgyvenusių žmonių. Mes negalime jų
versti, tik ne viešose vietose“, – paaiškino Gabriela
Shalev, Izraelio kolegijos pirmininkė, buvusi Jung
tinių Tautų ambasadorė. „Mes klausomės Wag
nerio namie, su draugais. Daugelis pasiklausyti jo
muzikos keliauja į Londoną, Niujorką, Miunche
ną“, – tęsė ji.
Tokie žydai dirigentai kaip Jamesas Levine’as
ir Danielis Barenboimas yra vieni garsiausių mūsų
dienų R. Wagnerio muzikos žinovai, o Leonardo
Bernsteino meilė muzikai skatino atlikti jo kūri
nius, nepaisant gilių asmeninių abejonių. 1985
metais nufilmuotame, bet taip viešai ir neparody
tame dokumentiniame filme L. Bernsteinas svars
tė: „Kaip toks didis menininkas, pranašas, giliai
suprantantis žmogiškąsias stiprybes ir trūkumus,
toks šekspyriškas savo įvairialypiškymu ir išskirti
niu dėmesiu detalėms, nekalbant apie jo protu ne
suvokiamą muzikinę meistrystę, galėjo būti pirmos
klasės genijus, bet trečiarūšis žmogus?“
Jo atsakymas problemos neišsprendė. „Priėjau
dviejų ir tik dviejų aiškių, neginčytinų atsakymų.
Pirma – jis buvo kilnus, neprilygstamos kūrybinės
galios genijus. Antra – tai nemalonus, net netole
ruotinas, didybės manija sergantis žmogus. Visa
kita, kas susiję su Wagneriu, diskutuotina ar bent
interpretuotina“, – filme pabrėžė L. Bernsteinas.
Biografas Ernestas Newmanas 1924 metais at
siprašė už tai, kad parašė keturių dalių knygą apie
kompozitorių. Jis pabrėžė, jog R. Wagnerio tema
tiesiog neišsemiama. Kongreso bibliotekoje tūks
tančiai knygų skirta R. Wagneriui. 200 metų jubi
liejaus proga dar daugiau leidinių bus spausdinama
visame pasaulyje. Tačiau kiekviena karta R. Wag
nerį atranda iš naujo, kaip ir pridera, nuo pradžių.
Pagal Smithsonian.com parengė ir išvertė

Vytenis Juozas Deimantas
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Liepa Vozgirdaitė

Užburtas

***

Aš buvau Sacharos dykumos zebras. Mane pa
vertė silpnu kažkokios rūšies vėžliu.
Kas pavertė – neįsivaizduoju. Ir net nemėginu.
Mėgstu džiazą. Groju muzikos grupėje Mes iš Ark
ties.
Negaliu gyventi be savo namų Dryžių gatvėje,
septynioliktoje oloje.
Mano mama dažo sienas violetine spalva. Ji la
bai myli jas. Kiekviename sakinyje išgirstum žodį
„siena“.
Esu geltonas, mat kai mama nemato, valgau
skrudintus apelsinus. Ji mano, kad skrudinti apel
sinai – nesąmoningas maistas. Tad ji kategoriškai
neleidžia valgyti. Bet jos namuose apelsinų per
akis, taip pat yra ir skrudintuvas. Išduosiu receptą.
Reikia: dvidešimt šešių apelsinų vienam asme
niui, skrudintuvo (būtų gerai, kad būtų apskru
dęs), miltų miltelių, trijų banano griežinėlių ir
vaistų nuo kosulio.
Nulupti visus apelsinus ir juos sutraiškyti vir
tuviniu kombainu (visą masę supilkite į salotinę ir
uždenkite). Tada įdėti miltų miltelių (kurie mėgsta
saldžiai, tegu įsideda 325 arbatinius šaukštelius cu
kraus) ir labai gerai išmaišyti.
Viską iškepti keptuvėje ir gautus „blynelius“
sugrūsti į skrudintuvą. Skanaus! Užsigerkite vais
tais nuo kosulio (tik ne per daug). O banano grie
žinėlius padovanokite draugams!

Mano gyvenimas slenka kaip neplauti plaukai
nuo galvos. Labai skaudu matyti, kad jis vos pavel
ka kojas, vilkėdamas mėlyną lietpaltį.
Gyvenimas yra permainingas.
Antradienį jis vilki tamsų megztinį su purvi
nom kelnėm. O penktadienį barsto rožių žiedla
pius man po kojomis, segioja marškinių sagas ir
kažką niūniuoja.
Jis gyvena Gyvenimų prieglaudoje.
Vakare persimaino ir nueina į Gyvenimų susi
rinkimą pasitarti...

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija, 6 klasė

Pas mezgėją
Tin tin... Tilindžiuoja maži sidabriniai varpe
liai. Tai lyg gražiausia ir tyliausia muzika, sklindan
ti ore. Grožiuosi mažais varpeliais, kurie be persto
jo tilindžiuoja krutindami mano ausis.
Ech, kokie tie varpeliai! Lyg gražiausia harmo
nija, lyg saldus kukurūzas, kurio taip užsinorėjau.
Stovėjau ir žiūrėjau, kaip varpeliai tilindžiuoja.
– Panele, nestovėkite tarpdury spoksodama į
varpelius, – svajingus mano apmąstymus nutraukė
sausas ir griežtas balsas, – negaliu pakęsti svajingų
vaikų, žiūrinėjančių varpelius. Tai nesąžininga! At
ėjai į mezgyklą, o ne į svajyklą!
– O ir svajyklų būna? – paklausiau išpūtusi
akis, jos atrodė sulig pomidorais.
– O Dieve! – garsiai sustūgo mezgėja. – Čia
toks posakis!
Aš vis dar žiūrėjau, kaip dzingsi prie durų pri
tvirtinti sidabriniai varpeliai.
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tikėdamasis, kad kas nors pasikeis. Bet niekas ne
pasikeitė.
Tada Kažkas taip užsinorėjo vaikų, jog nosies
tiesumu patraukė ieškoti žmonos. Susirado ją po
septynių dienų, septynių valandų, septynių minu
čių ir septynių sekundžių.
Jie taip vienas kitą pamilo, kad net gumbai
Kažkam dingo. Susituokė ir laimingai susilaukė
dukryčių Kažkučių.
Užaugusios Kažkutės susirado antrąsias puses,
pakeitė pavardes ir gražiai sau gyveno. Taip ir iš
nyko nerimta pavardė. Liko tik prisiminimai.
Ričardo Šileikos nuotrauka

– Ar pagaliau nustosi kiūtoti prie durų?! – gar
siai, kiek jėgos leido, suklykė mezgėja. Aš pama
čiau, kaip jos pilkos akys svaidė į mane žaibus,
kaip jos rankos suėmė žalio kartūno suknelę, kaip
nevalingai trepsi didžiulė jos koja ir kaip juodi jos
plaukai nervingai styro į visas puses. Ši moteriškė
plumptelėjo į krėslą ir užmigo susiraukusi kaip ko
kia širšė.
Nebeužsiprašysi žaismingos liemenės, rausvų
pakilių pirštinaičių ar salotinio lengvo it dribsniai
megztinio, šildančio tave, juk ši pikta mezgėja ne
turi vaizduotės, kuri ją nuplukdytų į Hortenzijos
alėją, o joje augtų gvazdikai. Nei į Kemsynų gatvę,
pilną muzikantų kaip „vištų kudakavimas“.
Ji tėra mezgėja, valganti bulvių košę, o ne „tru
putį per aštrų avokadą“ su paslaptinga arbata.

***
Vieną kartą gyveno rimtas vyras Viktoras. Tik
bėda ta, jog jo pavardė buvo labai nerimta – Kaž
kas.
Viktoras labai nusiminė, ir iš to liūdesio jam
užaugo gumbas ant nugaros. Jį pamatęs, vyras pa
žaliavo iš pykčio, kaip koks agurkas. Užaugo dar
vienas gumbas. Tik ne ant nugaros, o ant pilvo.
Vargšas Viktoras visai nusiminė. Iš pykčio pa
traukė į parduotuvę. Nusipirko sviesto ir batono,
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Kas išrado abėcėlę
Gyveno tokia raganaitė Sofija. Ji buvo siaubin
ga niurneklė. Visi vadindavo Berete arba Šnakštėle.
Ji sėdėdavo savo verandoje, išpuoštoje gėlėmis, ir
svajodavo, kaip kada nors laimės grožinės litera
tūros skaitymo čempionatą ir kaip visi žmonės jai
garsiai plos, sveikins, dovanos rožes, tulpes, pakal
nutes, auksinius laikrodėlius...
Iš tiesų Sofija nebuvo jokia niurneklė! Kai sva
jodavo, iš burnos nejučiom sklisdavo garsai: a, b,
c, d, e... Vaikai be gailesčio šaipydavosi iš keistuo
lės raganėlės. O Sofijai dėl to buvo apmaudu iki
graudulio.
Vienas pagyvenęs dėdulė (kaimynas) jau seniai
stebėjo Sofiją. Kartą, norėdamas ją pralinksminti,
atsargiai prisėdo šalia ir, tarytum netyčia Sofijai
atitardamas, ėmė stenėti, burbėti kažkokius keis
tus garsus, kol jųdviejų žvilgsniai susitiko ir abu
prapliupo juoktis iš neįprasto dueto. Smagiai pasi
juokę, draugiškai nusprendė, kad šis murmėjimas
labai muzikalus, ir gal net tiktų kokios nors šalies
abėcėlei. Dėdulė užrašė savo murmesius ir nusiun
tė į Mozambiką (Afrikoje). Šalies gyventojai ap
sidžiaugė gavę abėcėlę, kokios niekas neturėjo. O
Sofija pradžiugino Slovėniją savo svajingąja abė
cėle, kurios pradžia šiek tiek panaši į lietuviškąją.
Na, štai ir sužinojote, kaip atsiranda abėcėlės.

Literatūrinės postilės

Apie netesėjimus ir kitką

***

***

Pažadėjai – patiešijai, netesėjai – negriešijai.
Lietuvių liaudies patarlė

Ir ne veltui mano herojus, išsišokėlis, karališkasis ka
merdineris ir apmušėjas, vėliau patyliukais murmėjo,
kad visos tos Aristotelio taisyklės yra vieni niekai ir
kad egzistuoja viena vienintelė taisyklė – pjeses reikia
rašyti talentingai.
Michail Bulgakov

Liaudies išmintis skambiai byloja, kad užtenka
nudžiuginti žmogų duodant pažadą, o jį tesėti –
nebūtina. Pamenu, nutolusiais mokyklos laikais,
reikėjo rašyti rašinį ir jame įrodyti šios patarlės
teisingumą arba klaidingumą. Tąsyk kalbėjau apie
patarlės paklaidą, bet vargu ar jau buvau asmeniš
kai susidūrusi su netesėtais pažadais. Pastaruoju
metu šį posakį prisimenu, rengdama Literatūrinių
postilių skiltį. Būna, paprašai žmogaus parengti
kokios nors citatos komentarą, nurodai datą, iki
kada lauksi. Žmogus sutinka, netgi džiaugsmingai
sutinka, esą jam bus labai įdomu. Tačiau ateina ir
praeina sutartas terminas, o komentaro nėra. Tuo
met tenka imtis smurto – metaforiškai tampyti už
skvernų, kibti į atlapus, žodinės diktatūros forma
reikalauti pažadėto komentaro. Deja, tokia vienin
telė pateisinama smurto forma nėra veiksminga.
Pažadas parengti komentarą žurnalo skilčiai nėra
susijęs su gelminiais dalykais, nėra esmiškai svar
bus, tad nesukelia skaudėjimo, vien kiek nusivy
lusį, kiek piktoką atsidusimą. Tačiau pažado esmė
nuo pažadėto dalyko nekinta – pažado esmė yra
ištesėjimas, todėl (o dar ir dėl nusivylusių atsidu
simų) kiekvienas netesėjimas yra griekas. Tad teuž
graužia sąžinė visus, man netesėjusius.
Rasa Milerytė

Matyt, neką mažiau svarbu talentingai gyventi:
talentingai pralaimėti, talentingai kovoti, būti ta
lentingai išmaudytam ar išsimaudyti veidu į purvą,
talentingai išduoti ir būti išduotam, talentingai ste
bėti, galų gale talentingai mylėti, o tai teikia dau
giau skausmo nei malonumo. Žodžiu, talentingai
gyventi – tai gyventi suknistai ir iš to mokytis. Tik
talentingai gyvendamas negali nerašyti. Ir tik talen
tingi išsišokėliai, kaip Moljeras ar Aristotelis, moko
liaudį, kaip gyventi netalentingai ir tam tikra pras
me – išmintingai.
Vilius Barauskas

***
Reikėtų didžiuotis skausmu – kiekvienas skausmas
primena mūsų aukštą paskirtį.
Hermann Hesse
Reikia vertinti skausmą, be jo nesugebėtume
džiaugtis, didžiuotis, nuoširdžiai mylėti ir jausti.
Be netekčių, mirčių ir liūdesio, džiaugsmas būtų
nieko vertas ir nesiektume ramybės – įsitikinimo,
kad nėra galimo skausmo. Ramybė – nemedi
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tuojančiojo nirvana, galimybė pasijusti laisvam ir
kartu laimingam vieną sekundės dalį. Šis jausmas
aplanko netikėtai – klausantis mėgstamos dainos,
prisilietus mintimis ir kūnu prie mylimo žmogaus,
vėjavaikiškai gulint aukštoje žolėje... Tuomet ne
jauti nieko, bet greitai grįžti į šį pasaulį, pradedi
orientuotis ir jausti, kad tau kažko trūksta iki pil
natvės. Tai vadinu skausmu – žinoti, kad netekai,
kad nori, bet negali, kad reikia. Ir tik pajutęs, kad
viso to neturi, gali vertinti tai, kas šiandien su tavi
mi ir tavyje – gali aklai džiaugtis, nes žinai, ką reiš
kia liūdėti, gali juoktis, nes žinai, ką reiškia verkti,
gali gyventi, nes žinai, ką reiškia mąstyti. Gaila,
kad mąstydamas dažnai pasieki beprasmybės ribą,
žinai, kad viskas baigsis mirtimi, jei ne tavo, tai ar
timo tau. Teisingai sakoma, kad mes skirti gyventi,
o ne mąstyti, nes gyventi daug paprasčiau, o mąsty
mo dažnai negalime ištverti: mąstymas mums grą
žina jau išgyventas ir, rodės, pamirštas akimirkas, o
jos – skausmą. Džiugu, jei, patyrę šį skausmą, dar
galime įvykdyti mums nulemtą „aukštą paskirtį“ –
būti šio pasaulio dalimi, keisti tai, ko nepakeitė
kiti, būti tuo, kuo norime būti ir palikti autografą
bekraščiame visatos puslapyje.
Eimantė Petrauskaitė

iš kur atėjusį žodį, o jeigu dar tiksliau, tik tada per
tave gali prabilti gyvi ir prasmingi žodžiai.
Tomas Norkaitis

***
Meną reikia jausti, o ne suprasti.
Rémy de Gourmont
Nuo kada meną reikia tik jausti??? Pačiam kūry
bos procese dažniausiai nepakanka tik jausti, tik
išreikšti save. Jei nekalbam apie tuos menininkus,
kurie, nutėškę dažų dėmę, sako, jog tai abstraktusis
menas. Geriausių kūrinių autoriai kažkodėl nėra
šiaip eiliniai žmonės, o turėję nemenkų intelektua
linių gebėjimų. Pavyzdžiui, klasikiniuose muzikos
kūriniuose harmonija kuriama pagal tam tikrus
matematinius algoritmus, geriausi skulptoriai gerai
išmano anatomiją... Vadinasi, kūriniui – geram kū
riniui – neužtenka vien pojūčių. O ar dabar visuo
menėje kas nors klauso klasikos? Neskaičiuojant
tų, kurie turi gerą išsilavinimą ar šiaip intelektinių
gabumų. Tad jeigu visuomenės atsirūšiuojama, kad
kokybiškas menas yra vertinamas tik labiau išsilavi
nusių, vadinasi, neužtenka meną vien jausti.
Marius Krupavičius

***
Aš nesimaivau tardamas, kad filosofas, mano suprati
mu, nieko nekuria. Ne aš sukuriu žodį, o pats žodis
mane suranda.
Arvydas Šliogeris
Lygiai taip pat ir su poezija. Atėję žodžiai visų
pirma yra dovana man pačiam. Žodžiai, kuriuos
sugalvoji pats, yra tik triukšmas, ir jeigu kas nors
manosi pats kuriąs, jis yra tik to triukšmo sklei
dėjas. Tai įsisąmoninus nebelieka reikalo daug kal
bėti, taip įrodinėjant savo buvimą, nes tik nusto
jus triukšmauti galima išgirsti ir pamatyti. Tai yra
daug įdomiau. Tik tada galima pričiupti tą nežinia
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Citatas ir savo mintis siųskite Rasai Milerytei,
laumvaikis@gmail.com

apibūdinęs kaip
igrafu įrašo
būt atsitiktinė
utorės poetinių
adimai.

Sudarytojo palydėjimas

Pasaulis yra gražus
(pokalbiai apie kūrybą). –
VšĮ Bernardinai.lt, Vilnius,
2013

RASA KUTKAITĖ / IŠ RŪKO / eilėraščiai
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Knygos

RASA KUTKAITĖ eilėraščiai
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orų kirčiais,
virsta atviro

Rasa Kutkaitė. Iš rūko. –
Naujoji Romuva, Vilnius,
2013

<...>
Kiekviena forma pasiūlo savo žaidimo taisykles, taip pat ir nuostabos galimybę
pokalbį perskaityti, išgirsti kitaip.
Pokalbis – tai susitikimas akis į akį (tiesa, šiuolaikinės komunikacijos priemo
nės suteikia galimybę bendrauti nė nesimatant) konkrečią akimirką, todėl užduotas
klausimas bei atsakymas į jį kaip tik ir priklauso tai akimirkai. Kitą akimirką viskas
galėtų būti kitaip – kiti pašnekovai, kiti ir atsakymai. Tačiau be paties susitikimo
nebūtų nei ko klausti, nei ko klausytis...
Ir vis dėlto gražu, kad šiandien dar galima susitikti ir kalbėtis niekur nesku
bant... Gal tik taip ir įmanoma atrasti pasaulio grožį – tykiai stebint, kaip jis sklei
džiasi prieš akis.
Šios knygos struktūrą padiktavo patys pokalbiai su įvairių sričių Lietuvos me
nininkais – rašytojais, muzikais, vaizduojamųjų menų kūrėjais, teatralais, kino re
žisieriais bei fotografais. Taip atsirado penkios dalys po aštuonis interviu. Tačiau
kiekvienas pokalbis, kaip ir žmogus, unikalus ir nepakartojamas. Skirtingos kūrėjų
kartos ir kiekvieno iš jų asmeninė patirtis savaip atskleidžia tą pasaulio grožį. Knygo
je sutinkame Nacionalinių premijų laureatus ir jaunus kūrėjus, džiazo perkusininką,
dirigentą bei charizmatišką dainų kūrėją, dailininką, altorių kūrėją, ikonų tapytoją
ir geležėlių rinkėją, dramatiškų vaidmenų aktorių, baleto šokėją, lėlininką, pasauli
nio garso teatro režisierių, nykstančių Himalajų tautų ar lietuviško kaimo fotogra
fą, legendinį operatorių ir poetinės dokumentikos meistrą... Pokalbiai atskleidžia ir
įvairių meno sričių – sutartinių, grigališkojo choralo, kryždirbystės, sumi-e tapybos,
modernaus šokio, dokumentinės fotografijos ar animacijos unikalumą bei subtily
bes. Visa ši nepakartojama gausybė skirtingų balsų kaip tik ir liudija: „Pasaulis yra
gražus savo įvairumu ir atspalviais.“
<...>

Rasos Kutkaitės eilėraščių rinkinys Iš rūko – debiutinė knyga, bet ji jau spėjo
sudaryti gana spalvingą įspūdį ryškiausiems mūsų poetams. Kęstutis Navakas mano,
kad Rasą galima pavadinti „egzistencine poete. Išgyvenimai čia stiprūs, nebandomi
dangstyti stilistiniais viražais, tiesiog panardinami į uždarumo rūką, „nes rūkas netu
ri kraujosruvų“. Tačiau iš to rūko mus pasiekia tai, ko nebeįmanoma nuslėpti. Trum
pais įvaizdžių ir metaforų kirčiais, eilučių skaldomo sakinio dramatizmu. Tuomet
rūkas virsta atviro nervo lyrika, taupia ir negailestinga.“ Antanas A. Jonynas sam
protauja šitaip: „Lengviausia būtų pasakyti, kad dailininkės (autorė baigusi VDA)
poetiniams tekstams būdingas vizualumas, tapybiškumas, raiški faktūra – betgi aš
pabrėžčiau tikslią poetinę klausą ir kalbos jausmą, kurio šiandien neretai stokoja ir
kur kas didesnę patirtį turintys autoriai. Savitas pasaulio matymas randa pakanka
mai tikslią ir precizišką išraiškos formą. Rasos Kutkaitės eilėraščiai palieka skaidrių
abstrakcijų įspūdį – tačiau gali įžvelgti ir autentiško asmenybiškumo giją, visam rin
kiniui suteikiančią gyvo konkretumo.“

35

Interviu

Lindihopas – laimingųjų šokis

Muzika, manifestuojanti gyvenimo džiaugsmą,
ir šokis, išlaisvinantis tave nuo rūpesčių, taip apie
lindihopą kalba prisiekęs šokėjas Arnas Razgūnas,
metęs fiziką dėl lietuvių kalbos, o pastarąją išmainęs į
galimybę šokti. Kalbino Tomas Taškauskas.
Arnai, prisistatyk. Kokias studijas baigei? Ką vei
ki laisvalaikiu?
Žinai, prieš pradėdamas turiu pasakyti, kad
reikėjo nemažai laiko ir patyrimo, kad galėčiau
nedvejodamas imti ir prisistatyti – esu Arnas Raz
gūnas, lindihoperis iš Vilniaus. Turėjau du atsakin
gus darbus, bet, tik iškilus grėsmei prarasti šokius,
suvokiau, kad būtent jie yra mano didžiausias pri
oritetas ir dėl jų turiu atsisakyti viso kito, bent jau
dabar. Jokių studijų nepabaigiau. Metus buvau už
siėmęs taikomąja fizika ir trejus – lietuvių literatūra
Vilniaus universitete. Studijos patiko, ypač litera
tūros, tačiau, matyt, per greitai pasiėmęs iš jų tai,
ko man reikėjo ir norėjau, pristigau motyvacijos jas
pabaigti. Ėmiau daug dirbti ir dar daugiau šokti, ir
galiausiai teko pasirinkti tarp akademinės karjeros
ir dabartinės mėgstamos veiklos. Taip jau turbūt
yra, kad kai išgirsti tą dainą, kuri pakviečia tave
šokti, negali nešokti. Vėliau, kai tos muzikos jau
nebegirdėsi, reikėtų gerai save apgauti, kad šoktum
priverstas muzikos, kurios nebėra. Dabar mano gy
venimo veikla yra tokia, kad nekyla noras įvardinti
tokias perskyras kaip darbas ar laisvalaikis, nes kaž
kaip viskas labai susipynę.
Mėgstamiausios knygos?
Tos, kurias parsivedu namo! Visuomet mėgau
juosi ir įkvėpimo pamąstymams semiuosi Albert’o
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Camus Užrašų knygelėse bei Oscaro Wilde’o sen
tencijose bei pasakose, o įspūdį ilgam palikusiomis
įvardinčiau Patricko Suskindo Kvepalus bei Romai
no Gary Gyvenimas dar prieš akis.
Ką šiuo metu skaitai?
Galbūt tai buvusių studijų kaltė, bet visuomet
skaitau kelias knygas iš karto. Per dieną stengiuo
si skirti gerą valandą skaitymui, paskirstydamas ją
atitinkamai pagal nuotaiką skirtingoms knygoms.
Dabar rytą pradedu su Friedricho Nietzsche’s Žmo
giška, pernelyg žmogiška arba, gali ir nepatikėti, –
Šventuoju Raštu, kartu su Peterio Wusto Rizika ir
netikrybė. Naujajame Testamente yra pasakojimas
apie sūnų paklydėlį, kuris, atsisakęs išmintingų
tėvo patarimų, palieka saugius namus ir iškeliauja į
nepažįstamą pasaulį. Vis pamąstau apie tai, kiek po
zityvo šioje sūnaus rizikoje. Na, o vakarais prieš už
migdamas atsiverčiu Umberto Eco Prahos kapines.
Kada ir kodėl nusprendei mokytis lindihopo?
Į šokius įsisukau prieš ketverius metus – beveik
tuo pat metu, kai pradėjau studijuoti Filologijos
fakultete. Daugiau nei metus delsiau pradėti, vis
vengiau ir išsisukinėjau nuo šokių. Vilniuje kaip
tik buvo prasidėjusi pirma didesnė lindihopo ban
ga, pažįstamos merginos viena po kitos vis kvietė
lankyti šokių kursus kartu (suprask, visos mergi
nos visuomet nori šokti, o šokantys vaikinai – retas
reiškinys). Iš pradžių lindihopą tiesiog atmečiau
kaip eilinį šokį, nes, matyt, vengiau ne to šokio,
o paties šokimo. Niekada gyvenime, be šiek tiek
smagių tautinių kepė kepė boba blynus patrypčio
jimų, nebuvau nieko šokęs. Bet prispaustas tokių
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pasiūlymų gausybės ėmiau domėtis lindihopu ir
galutinį tašką apsispręsti lankyti pamokas padėjo
suvokimas, kad lindihopą žmonės šoka pagal svin
go muziką. Pirmas įspūdis kaip ir daugumai turbūt
buvo, kad lindihopas yra rokenrolas ir čia reikės
mėtyti merginas į orą, apsiauti juodais su balta la
kuotais batais, ryšėti kaklaraištį, išsičiustyti ir laks
tyti išsišiepus aplink taškuotą suknelę ir raudonas
lūpas. Labai keistai nuskambės, bet nepasakyčiau,
kad tai traukė. Tai netraukė net ir tuomet, kai
galiausiai kažkas įtikino, kad lindihopas ne pagal
rokenrolą šokamas, o pagal džiazą, bet man džia
zas tuo metu buvo grynai intelektualūs instrumen
tiniai paimprovizavimai, nieko panašaus į gražius
idiliškus amerikietiškos svajonės filmus. Niekaip
negalėjau įsivaizduoti savęs šokančio pagal tokią
muziką. Kartą draugas tiesiog nusivedė ir parodė.
Nuo tada nepraleidau beveik nė vienos pamokos, į
kurias buvau užsirašęs.

Kas tau labiausiai patinka šokant lindihopą?
Esu girdėjęs, kad svingo eros žydėjimo metu
tam tikra visuomenės dalis jaunų žmonių pamiši
mą dėl muzikos ir šokių laikė neuroze ir buvo la
bai rimtai nusiteikusi tai gydyti. Labiausiai patinka
tai, kad kai šoki, kažkaip savaime šypsaisi. O kai
šypsaisi, tikrai šypsaisi, juk būni laimingas, ar ne?
Na, bent jau pabūni laimingas tą momentą. Tai
įsivaizduok, viena daina trunka apie tris minutes,
išeini pašokti, tarkime, bent porą šokių, tai jau še
šios minutės laimės per dieną! Vien tiek, manau,
žmogui užtenka, kad diena išsipildytų. Šokis yra
vienas trumpiausių kelių į laimę. Labiausiai šokti
būtent lindihopą patinka dėl muzikos ir dėl to, kad
tai yra grynai socialinis šokis. Pasijunti laimingas
ne vien dėl to, ką darai, bet ir pasineri į visuotinį
džiaugsmą, kuriame negali būti vienas. Muzika,
manifestuojanti gyvenimo džiaugsmą, ir šokis, iš
laisvinantis tave nuo rūpesčių. Lindihopo ambasa
dorius Frankie Manningas yra pasakęs: „Kai tik pa
sijausdavau blogai, išsyk eidavau pasišokti į Savoy

klubą ir viską aplinkui pamiršdavau. Lindihopas
pakylėja sielą – svingo muzika kartu su šokiu yra
geriausia terapija pasaulyje.“
Įspūdingiausias vakarėlis?
Paprasti lietuviai galbūt dar nežino, bet Lietuva
pasaulio lindihopo žemėlapyje yra labai ryškus taš
kas, ir dėl šokėjų ir muzikantų, ir dėl pačios dvasios
ir renginių. Vakarėlis vakarėliui nelygus – bent porą
kartų per savaitę Vilniuje vyksta vadinamieji social
pasišokimai, kas mėnesį organizuojame didesnius
teminius vakarėlius su gyva muzika, pasirodymais
ir konkursais, pavasarį draugai Lindyhop.lt klubas
turi išauginę didžiulį tarptautinio lygio festivalį
Harlem, o sezonui pasibaigus ir atėjus vasarai mūsų
studija, Hoppers dance studio, kurioje ir dirbu, or
ganizuoja vasarišką trijų dienų savaitgalio stovyklą
su šokiais ir pramogomis Hoppers’ Summer Camp.
Ne vienas iš čia paminėtų ir nepaminėtų vakarėlių
man asmeniškai yra tikrai palikę didelį įspūdį ir
atsiminimą savo laiku. Aišku, įspūdingumu dvel
kia vakarėliai užsienyje, jei jau tenka kartais apsi
lankyti, bet vien dėl to, kad jie kitoje aplinkoje ir
su kitais žmonėmis. Kaip jau minėjau, užsieniečiai
šokėjai labai nori atvykti į Vilnių būtent dėl lin
dihopo kultūros kokybės, kurią ir kuriame. Tad
įsivaizduok tokį vakarėlį, kuriame esi bene su visais
pažįstamas ne vien iš savo krašto ir esi ne vieną va
karą, o daug vakarų ir dienų iš eilės, tiek laiko, kad
net nepagalvoji, kad tai vienas didelis vakarėlis, o
gryna šokio ir muzikos džiaugsmo sintezė. Tokia
vieta man yra stovykla Švedijoje – Herrang Dan
ce Camp, lindihopo šokėjų rojus, čia ir suvažiuoja
džiazo kultūros mylėtojai iš viso pasaulio daugiau
negu mėnesiui!
Ar šis šokis turi kokią nors filosofiją? Jei taip, kaip
galėtum ją apibūdinti?
Jei atvirai, niekada apie tai giliau nemąsčiau.
Kažkada su kažkuo kalbėjome, kad jei tango yra
aistra, tai svingas – flirtas. Jei kalbame apie lindi
hopą konkrečiai, visų pirma tai yra labai socialus
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šokis. Labai didelį vaidmenį, be abejo, čia atlieka
muzika – svingelis, kuris nuo pat pradžių nė tau
pačiam nepastebint tave išjudina – į ritmą ima
trepsėti pėda, linksėti galva, rankų pirštai užsinori
spragsėti arba net ploti. Džiazas, žinai, sakydavo,
yra velnio muzika. Turbūt ne veltui, nes ji tikrai
tave apsėda. Bet apsėda didžiai džiugia energija arba
padeda rasti prieglobstį visiems kitiems jausmams.
Daug kalbu apie iš šio šokio kylantį džiaugsmą, bet
nesusidaryk klaidingo įspūdžio apie kokią visuo
tinę džiaugsmo psichozę, lyg tai būtų kokio hipių
būrelio narkotikas. Ne, džiazas dar labiau tau pa
deda suprasti, kad ir liūdesyje gali rasti džiugesio.
Ir turbūt ne veltui būtų galima sakyti, kad džiazas
yra Amerikos, kokią mes ją žinome, istorija. Mūsų
studijoje kažkada kabėjo toks plakatas „Tapk lais
vas ir nevaržomas šokdamas lindihopą“, gal jis dar
ir tebėra, bet turbūt čia ir visa filosofija – nesvarbu,
kas tu, kokio sudėjimo, ūgio, kokių fizinių gebė
jimų esi, šokai ar nešokai anksčiau, – tu gali šokti
lindihopą ir šokdamas tapsi, koks nori būti. Ir svar
biausia, kad nebūsi vienas, visuomet rasi prieglobs
tį didžiulėje bendruomenėje.
O kokia tavo paties gyvenimo filosofija arba, ki
taip sakant, kokiomis idėjomis vadovaujiesi?
Jeigu dalykais nesirūpini, jie ir nerūpi. O nu
stoji rūpintis, kai nebetiki arba nebemyli. Turbūt
taip.
Pats esi lindihopo mokytojas. Kiek laiko tai uži
ma? Ką konkrečiai darai? Ar mėgsti savo darbą?
Būti kokio nors meno mokytoju iškart reiškia du
dalykus: mano atveju – būti šokėju ir būti mokyto
ju. Aukso viduriukas yra, kai tie du dalykai vienas
kitą papildo. Sezono metu pamokas vedu beveik
kiekvieną darbo dieną po tris valandas. Šokti sten
giuosi taip pat kasdien, grynai dėl savęs arba kad
pasiruoščiau pamokoms, pasirodymams ar užsaky
mams. Būna, kad prašoki visą dieną nuo ryto vos
rasdamas laiko papietauti. Jei ir pasitaiko dienų
be šokių, vis vien jau yra taip, kad galvoju, kaip
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ką daryti – ko mokyti, kaip mokyti, kaip pas tave
ateinančius žmones ne vien išmokyti šokti, bet ir
įtraukti į bendruomenę, įkvėpti ir motyvuoti juos
atrasti naujus dalykus savyje. Žinai, nors ir labai
retai save pagaunu sakant, kad einu į darbą, jau
čiu, kad darau tai, ką ir turėčiau daryti. Myliu savo
darbą.
Esi minėjęs, kad lindihopas tau davė šeimą, ku
rioje užaugai bei atsiskleidei. Gali pakomentuoti pla
čiau?
Kai imi šokti, pereini keletą labai esminių sta
dijų, apie kurias šiaip nelabai pagalvotum, jei mo
kaisi šokti tik tam tikrus žingsnelius. Šokis nėra
vien žingsneliai ir jų variacijos. Tai savo kūno, savęs
pažinimas ir lavinimas, o jei šoki ne vienas – tai
ir nuolatinis pokalbis, bendravimas su kitu kūnu.
Be viso subtilaus intymumo, kuris yra šokyje, tas
pokalbis ypatingas dar ir tuo, kad vyksta skambant
muzikai. Tai tokia kūryba, kurios medžiaga esi tik
tu pats. Žmonės, kurie šokant yra su tavimi, labai
padeda visus tuos dalykus atskleisti ir įgyvendinti.
Čia labai didelė psichologijos ir sociologijos kon
centracija. Tie žmonės padeda tau pažinti save savo
kūne, padeda praplėsti tavo kūną į pasaulį, taip
tapdami svarbia to pasaulio dalimi. Esi lyg gėlė va
zone, o jie – vanduo, kurio tau reikia. Taip ir radau
savo vietą šiuose šokiuose ir užaugau su jais. Tikiu,
kad ir aš jiems lygiai taip padėjau. Kai tai supranti,
belieka tik turėti drąsos priimti tuos naujus žmones
kaip šeimyną. Tokiais man tapę Martynas Stonys ir
Eglė Regelskis, mūsų studijos vadovai, kurie išmo
kė mane šokti ir išugdė kaip lygiavertį kolegą. Di
džiulė pagarba ir meilė jiems. Be abejo, yra ir dau
giau tokių žmonių, na, bet čia jau asmeniškumai.
Kokie ateities planai?
Neįsivaizduoju! Man 25-eri, iki 21-erių nešo
kau išvis. Dabar turbūt planas būtų toks, kad visi
mano draugai imtų šokti lindihopą. Kada tavo pir
ma pamoka?
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Ausų kirminai ir vienišos salos
Atsitiktinai internete užtikau About A Boy fil
mo plakatą. Užplūdo šypsnį keliantys prisimini
mai ir panūdau vėl pamatyti šį žavų filmą. Filmo
kelionė: nuo teiginio all men are islands iki no man
is an island. Apie tai ir filmas. Gražiausia scena,
žinoma, – Marko daina depresija sergančiai ma
mai, kurią šis sudainuoja, nepaisydamas visos mo
kyklos pašaipų. Laimė, ant scenos užlipa Vilas ir
kartu su juo atlieka Killing me softly. Prieš užmig
dama mintyse vis klausiausi Killing me softly with
this song, o pabudau niūniuodama and no man in
an island. Kaip užsikirtusią plokštelę kartojau tą
vieną melodijos gabalėlį, vis bandydama atpažinti,
iš kokios dainos ši eilutė – net gūglas man nepa
dėjo. Po gero pusvalandžio mintyse staiga pažinau
atlikėjo balsą: Ben Howard. Black Flies. Daina,
kurią girdėjau gal tik kartą ar du, prieš pusmetį.
O ji staiga ėmė ir iš niekur atsirado mano mintyse.
Pažįstamas jausmas?
Muzikos šiandien yra visur: telefonuose, ma
šinose, parduotuvėse, kompiuteriuose... Ir mūsų
galvose. Įvairiausi tyrimai įrodo, kad muzika gali
pakelti mums nuotaiką – nors šiai tiesai įrody
ti nereikia nė mokslininkų. Muzikos terapija jau
šimtmečius naudojama kaip būdas susigrąžinti
energiją, pagerinti nuotaiką ir netgi padėti kūnui
greičiau gyti. Vokalinės improvizacijos mūsų sme
genis veikia kaip meditacija, pailgina gyvenimą.
Sąrašą galima tęsti be galo. Bet kas iš tiesų vyksta
mūsų smegenyse ir kodėl muzika mus taip veikia?
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Ausų kirminai
Jei esate girdėję dainą Killing me softly, ji tur
būt jau švelniai jus žudo. Kodėl kai kurios dainos
įstringa mūsų galvose? Mokslininkai kaltininkus
vadina „ausų kirminais“ (earworms). Tai terminas,
išrastas apibūdinti įstrigusias dainas, kurios lyg su
gedusi plokštelė sukasi ausyse. Šie parazitai sukelia
„smegenų niežulį“ – norą užpildyti tuščius muzi
kos akordus. Klausantis pažįstamų dainų nuotru
pų, smegenys automatiškai užpildo trūkstamas
dalis. Kitaip tariant, smegenys ir toliau „klausosi“
dainos, nors muzika jau seniai yra nutrūkusi. Ta
čiau neretai mums įstringa priedainis, o kiti žodžiai
lieka nežinioje. Vienintelis būdas „pasikasyti sme
genų niežėjimą“ yra kartoti ir kartoti tą pačią nuo
trupą. Deja, juo daugiau kasaisi, tuo labiau niežti,
todėl nepabaigtos mintys yra linkusios grįžti.
Ar įmanoma šių „kirminų“ atsikratyti? Pasak
tyrimų, geriausias būdas yra išspręsti anagramą.
Tai Vakaruose be galo populiari galvosūkių forma,
kai, perdėliojus raides vietomis, gauname naują,
dažniausiai šmaikštų žodį. Taip sula virsta alumi.
Arba imi ir prisimeni Harį Poterį: Tom Marvo
lo Riddle perdėlioja ore užrašytas raides ir ekrane
dega: I am Lord Voldemort. Tik atradusi britų meilę
anagramoms, pirmą kartą kitaip pažvelgiau ir į šią
Rowling idėją.
Nors nebūtinai turite dėlioti žodžius, galite
skaityti gerą romaną. O štai sudėtingas sudoku gali
nepadėti. Svarbu rasti užduotį, kurią išspręsti būtų
įveikiamas iššūkis – reikalaujantis laisvų smegenų
resursų, bet ne toks sudėtingas, kad smegenys nu
spręstų grįžti prie lengvesnės veiklos. Kitaip tariant,
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kaip ir ligos mus užpuola, kai organizmas per daug
nusilpsta, taip ir „ausų kirminai“ išlenda iš pakam
pių, kai smegenys neišnaudoja viso pajėgumo – kai
svajojate, miegate ar vairuojate automobilį... Pagal
amerikiečių reitingus, populiariausia „ausų kirmi
nė“ yra Lady Gaga. Nors lietuviška statistika tur
būt kitokia. Įdomu, kiek žmonių rugsėjį atsibudo,
prisiekdami neliet savo kraujo dėl aukso?..

Muzika ir judesys
Muzika mūsų smegenyse stimuliuoja ne tik už
klausymą atsakingas smegenų dalis – aktyvuoja
mos ir už judesį, susitelkimą, planavimą ir atmintį
atsakingos smegenų dalys. Ar teko pastebėti, kaip
lengvai prisitaikome prie ritmo? Eidama į paskai
tas, neretai vėluoju. Jau seniai supratau, kad, jei au
sinuke suskamba lėtesnė daina, ją reikia nedelsiant
keisti kita – kitaip ir pati net nenorėdama pradėsiu
eiti lėčiau. Muzika padeda sportuoti – su energin
gu ritmu bėgama ir greičiau, ir ilgiau. Bet koks iš
tiesų galingas ginklas mūsų organizmui yra muzi
ka, atskleidžia klinikinė psichologija.
Bene garsiausias to pavyzdys – daugiau nei mi
lijoną peržiūrų surinkęs filmukas apie alzheimeriu
sergantį senuką Henrį. Jis, jau dešimt metų pralei
dęs slaugos namuose, vargiai atsako į paprasčiau
sius klausimus, tačiau, uždėjus ausinukus, Henris
atgyja – ima dainuoti, judėti į šalis, jo vyzdžiai
išsiplečia... Ir net išjungus muziką, efektas išlie
ka – Henris papasakoja apie savo mėgstamiausią
grupę, padainuoja geriausią jų dainą, teigia, kad
muzika jam suteikia meilės jausmą... Psichologai
spėja, kad emocinis muzikos kontekstas padeda
susieti skirtingas smegenų dalis, kurios dėl ligos
jau yra netekusios tiesioginio tarpusavio kontakto.
Juk ir „ausų kirminai“ gali pabusti nuo menkiausių
užuominų – atspindėti mūsų nuotaiką, kilti per
skaičius eilutę laikraštyje ar pamačius pažįstamą
nuotrauką... Kitaip tariant, muzika ypatinga tuo,
kad susieja įvairiausias smegenų dalis.

Ričardas Šileika. Trys šimtai keturiasdešimt trys gramai

Panašiai ritmas veikia ir Parkinsono liga sergan
čius ligonius. Jie drebėdami iš lėto žengia pavienius
žingsnius, bet, paleidus muziką, pradeda žengti į
ritmą, netgi šokti. Kai kurie Parkinsonu sergantys
žmonės tiesiog visą laiką vaikšto su ausinukais – jie
turi specialias dainas plaunant indus ar einant gat
ve... Muzika taip pat padeda atsiminti įvykių eigą.
Žmonės, kurie jau nesugeba užsiplikyti puodelio
arbatos, gali būti išmokyti proceso kaip dainos.
Nors jie nebegali išmokti elementarios kelių veiks
mų sekos, jie vis dar gali išmokti dainą. Tad dėl ko
nepaprasta ta muzika?
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Esė
Muzika ir evoliucija
Kai kurie mokslininkai teigia, kad muzika
buvo kertinis akmuo žmogaus evoliucijoje. Pasak
šios teorijos, smegenų struktūros, atsakingos už
muziką, išsivystė anksčiau nei kalbos struktūros.
Prieš išmokdami rašyti, mūsų protėviai naudojosi
muzika, kad geriau atsimintų sekas: kaip paruošti
maistą ar kaip pasiekti vandens šaltinį.
Nors tokią teoriją patvirtinti ar paneigti labai
sunku, įdomu ir tai, kad žmonės yra vieninteliai
primatai, galintys judėti pagal muzikos ritmą –
kaip ir kai kurios paukščių rūšys. Beždžionės tokio
polinkio į muziką neturi. Kad kūdikiai jau mamos
pilve klausosi muzikos, visi yra girdėję, bet nau
jausi eksperimentai rodo, kad jie ne tik girdi, bet
ir atpažįsta girdėtą muziką vos gimę ir net sulau
kę vienerių metų. Įdomiausi atsakymai dar laukia
ateityje – kaip prieš gimimą girdėta muzika daro
įtaką mūsų muzikos skoniui užaugus.

Priklausomybė nuo muzikos
Vienas tyrimas parodė, kad, norint įveikti stresą
prieš operaciją, muzika yra veiksmingesnė nei antis
tresiniai vaistai. Ir tai veikia ne vien kaip placebas:
buvo matuojamas ne tik pačių pacientų vertinimas,
bet ir jų streso hormono kiekis kraujyje. Muzika iš

tiesų veikia mūsų organizmą. Ji taip pat asocijuoja
ma su antikūniais kraujyje ir su didesniu skaičiumi
prieš bakterijas ir mikrobus kovojančių ląstelių.
Klausantis muzikos, smegenų dalis, vadinama
striatum, išskiria dopaminą – malonumų hormo
ną. Chemikalą, skatinantį daryti ką nors dar kar
tą. Panašią reakciją smegenyse sukelia maistas arba
narkotikai. Bet muzika sukuria ir dar įdomesnį
efektą – dopaminas taip pat yra išskiriamas kitos
smegenų dalies dešimt–penkiolika sekundžių prieš
maloniausią akimirką. Nes smegenys mėgsta tyri
nėti aplinką ir išsiaiškinti, kas vyks toliau (Šerlokas
ne veltui yra toks populiarus – mes visi norėtume
turėti jo gebėjimų). Tad muzika veikia smegenis
kaip narkotikas ne tik dėl pačios muzikos, bet ir dėl
galimybės numatyti, kas bus grojama toliau.
Ar neteko pastebėti, kaip, klausantis pažįstamo
muzikos takelio, dar prieš prasidedant naujai dai
nai, ausyse jau ima skambėti pirmieji dainos akor
dai? Taip tampame mažais sekliais morkomis. Nie
ko keisto, kad kai kurie žmonės tampa priklausomi
nuo muzikos – ji veikia tuos pačius smegenų regio
nus kaip ir kokainas. Ar ši priklausomybė gali būti ir
bloga turbūt dar bandys atsakyti ir ateities tyrimai.
O aš tik pasidžiaugsiu, kad, kol rašiau šį straipsnį,
mano galvoje buvo nutilę visi „kirminai“. Tik štai
vėl jį perskaičiusi ėmiau linguoti į taktą: joks žmogus
nėra sala, mus visus sieja garso bangų grandinės.

Ričardo Šileikos nuotrauka
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Austėja Mikuckytė

Neprognozuojamas realybės cirkas
Braukiu pirštais per sovietine biblioteka atsi
duodančias vinilines plokšteles. Prekybos centrams
būdingas spindesys kontrastuoja su nostalgija mu
zikos mohikanams. Susimąstau, kodėl lietuviams
neužteko pasisavinti graikiškąjį Akropolį ir prireikė
angliškojo Titaniko? Ar menas nenuskęs, plaukio
damas kapitalizmo vandenynuose?
Mintis nutraukia skaičiuojamų litų žlegėjimas,
durų varstymas ir pro šalį švilpiančios mašinos. Aš
stoviu prie Vilniaus dailės akademijos dizaino ino
vacijų centro, įsitvėrusi roko grupės Antis vinilinę
plokštelę, o man už nugaros klega Vilniaus knygų
festivalis.
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Styginių kvartetas glosto ausis subtilio
mis Anties hitų aranžuotėmis. Kūną apgaubia
raudono velveto glėbys, gerkle, rodos, nuvil
nija karšto šokolado gurkšnis, bordo spalvos
aksominės užuolaidos palengva susiskleidžia.
Galvoje vangiai išsikristalizuoja replika „so
lidu“. Dangiškos harmonijos pritvinkusią
atmosferą negailestingai išsklaido šventva
giškas Algirdo Kaušpėdo amplua. Suloja šuo
ir prasideda šou. Nelaimės pranašu pavirtęs
vokalistas, mirgėdamas raudonomis, pavojų
skelbiančiomis spingsulėmis, iškranksi išpa
žintį: „Viešpatie, aš abejingas.“
Išsilaisvinu iš marionetės būsenos ir spok
sau į vinilinės plokštelės dėklą. Laukiu įpras
tinių džiaugsmo virpuliukų. Štilis... Viešpa
tie, aš abejinga!

Kaip ištikima Anties gerbėja paknopstomis lė
kiau į Sostinės dienų uždarymo koncertą Katedros
aikštėje. Visą savaitę iki jo kvėpavau dar nenudžiū
vusiais grupės lyderio Algirdo Kaušpėdo šešiasde
šimtmečio proga išleistos knygos Antiška spaudos
dažais. Iškilmingai cypsint rožiniam guminiam
ančiukui. Kamuojama apokaliptinių sapnų apie
zombių invaziją į žydinčių alyvų sodus, supratau,
jog naujosios koncertinės programos Baisiai džiu
gu pristatymas bus kertinis.
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