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Birželio 18–21 dienomis Litexpo parodų rū
muose ketvirtą kartą vyko tarptautinė šiuolaikinio 
meno mugė ArtVilnius’14. Man tai tretieji renginio 
vystymosi stebėjimo metai. Kaskart mažėja stai
gmenų ir netikėtumų, tačiau atsiranda tradicijos 
kuriamas komfortas ir galimybė palyginti.

Šiemetiniai eksponatai ragino kvestionuo
ti šiuolaikiškumo sąvoką. Nors parodoje gausu 
modernių idėjų ir raiškos būdų, šalia avangardo 
sėkmingai tarpsta sovietmečio dvelksmas. Šiam 
istoriniam laikotarpiui, sunku pasakyti, ar sąmo
ningai, parodoje skirtas ypatingas dėmesys. Soviet
mečiu prasikalė pirmieji šiuolaikinio meno daigai. 
Atsigręžti į bet kurio reiškinio šaknis – natūralus 
etapas, dažnai signalizuojantis apie reiškinio pa
baigą, išsikvėpimą ir naujo pradžią. Tokiu atveju 
galime tikėtis naujo meninio judėjimo, postšiuo
laikinės dailės. Skiriamieji ateities krypties bruožai 

Austėja Mikuckytė

Pirmyn į praeitį. Atgal į ateitį

dar neužčiuopiami, o tokios spėlionės labai speku
liatyvios. 

Labiau tikėtinas variantas – politinės aplinky
bės, suaktualinusios Lietuvos okupacijos laikotar
pį. Lina Jonikė, bendradarbiaudama su architektu 
Audriu Karaliumi ir fotografu Rymantu Penkaus
ku, parengė instaliaciją, kviečiančią drąsiau dis
kutuoti apie 1944–1953 metų partizaninį karą. 
Jokiu būdu neneigdama ginkluoto pasipriešini
mo reikšmės, autorė pastebi nepagrįstą partizanų 
romantizavimą. Pasak meno kritikės dr. Virgini
jos Vitkienės, ,,kare išlaikyti žmogiškąjį (žmogus 
žmogui – žmogus) faktorių“ yra egzistenciškai neį
manoma. Pogrindininkų nusikaltimai diskretiškai 
nutylimi. Temos nepatogumą parodos lankytojai 
galėjo pajusti fiziškai. Iš kulkų gilzių nutiestas 
kelias ragino žingsniuoti nestabiliu pagrindu. 
Atsargiai statomos kojos tampa paralele taip pat 

Lina Jonikė. Reversinės trajektorijos. Autorinė technika, 2010–2013. Meno galerija Kauno langas
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preciziškai renkamiems žodžiams. Kita vertus, tai 
ir savanorių kovotojų pagerbimas. Šovinių simbo
lika primena kritusiuosius už Lietuvos laisvę ir nu
kautuosius priešus. Kelio pabaigoje – partizanus 
priglobusių miškų fragmentas ir ant plastikinio 
paviršiaus išausti dvimačiai lietuviški marškiniai.

Šiemet meno mugėje didelė duoklė atiduota 
fotografijai. Meno galerija Kunstkamera pristatė 
Lietuvos fotografijos mokyklos atstovų nuotraukų 
rinkinį. Lankytojams pateikti gerai pažįstami lie
tuviškos meninės fotografijos klasikų, tokių kaip 
Aleksandro Macijausko, Romualdo Požerskio, Ro
mualdo Rakausko, Antano Sutkaus, kadrai. Vac
lovo Strauko ciklas Paskutinis skambutis, rinktinės 
ciklo Vilniaus ir Kauno šiokiadieniai nuotraukos. 
Sovietinės mokyklinės uniformos, mergaitės ašara, 
purvini turgavietės vaikai, nesibaigiančios staty
bos... Rodos, nieko pavydėtino, o vis dėlto užplūs
ta nenumaldoma savu kailiu nepatirtų laikų nos
talgija. Žinios apie okupacijos negeroves prisnūsta 

ir suprantu tėvų ir senelių kartos bejėgiškumą prieš 
netiesioginę propagandą. 

Šiandieniame kontekste, o tai patvirtina ir 
ekspozicijos aprašas, šie psichologiniai portretai 
byloja apie akimirkos estetiką. Skirtingus fotogra
fus, turinčius unikalias stilistikas, vienija bendras 
bruožas – siekis grožio kategoriją pakeisti estetikos 
apibrėžtimi. Emocijoms imlūs kadrai pakeri dina
mika, kompozicija, faktūromis, šviesa, kontrastais. 
Realybės netobulumas tampa neapsakomai žavus. 
Estetikos pergalę prieš grožį pratęsė ir projektų sa
lėje eksponuotas Antano Sutkaus fotografijų rinki
nys Moteris. Žingsniuojanti bordiūru, persisvėrusi 
per balkoną, laikanti rūkstančią cigaretę. Nepaaiš
kinamai, mįslingai elegantiška. Sutkaus objektyvas 
tikrovę tarsi perkošia per rožinius akinius. Meninis 
fotografijų svarumas ir universalios meilės žmogui 
idėja skatina eskaluoti tokias idealizmu persisun
kusias fotografijas, tačiau nejučia sukirba resovieti
zacijos proceso grėsmės baimė. 

Litexpo parodų rūmuose taip pat eksponuoja
mos dokumentinės sovietmečio nuotraukos. Serija 
Nuotraukos dokumentams. Seirijai. 1946 – tai Vy
tauto Stanionio darytos grupinės portretinės fo
tografijos pasams. Šie fotografo sūnaus iniciatyva 
eksponuojami Sovietų Sąjungos pilietybę suteiku
sių pasų nuotraukų ruošiniai įsileidžia į užkulisius. 
Į žiūrovus žvelgia giminės, nerodančios jokio tar
pusavio santykio. Moterys bando išspausti dirbti
nę santūrią šypseną, tačiau veiduose prasismelkia 
skausmas, nuovargis ir baimė. Vyriškių veiduose 
išnyra ironija ir priešiškumas. Pasak Ievos Meilu
tėsSvinkūnienės, sovietinį užsakymą vykdantis fo
tografas jo subjektams buvo ,,tuo pat metu ir savas 
(tautietis), ir šiek tiek išdavikas (dirbantis sovietų 
valdžiai)“. Tačiau Vytautas V. Stanionis nesiekia 
diskredituoti savo tėvo. Šios fotografijos yra vertin
ga dokumentinė medžiaga, parodanti, kokiu kon
vejeriu buvo atliekamas masinis fotografavimas, 
koks dar mažesnis nei paprastai turėjo pasijusti 
tuometinis žmogus.  

Antanas Sutkus. Lazdynai. Šaligatvis. Vilnius. Juosta, skaitmeni
nė spauda, 1976. Galerija Kunstkamera
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Šios nuotraukų serijos autorystė priskiriama 
Vytautui jaunesniajam. Toks sprendimas, mano 
nuomone, teisingas tik iš dalies. Žinoma, meno 
statusą dokumentams skirtos nuotraukos įgijo 
fotografo sūnaus dėka, būtent jo sumanymu neiš
kadruoti negatyvai buvo paversti eksponatais. Kita 
vertus, į objektyvą žvelgiantys asmenys pozavo 
prieš būtent Vytauto vyresniojo objektyvą. Ne
paisant išskirtinai standartizuotų reikalavimų, ke
liamų dokumentams skirtoms nuotraukoms, pir
minis jų autorius yra paveikęs matomą rezultatą. 
Asmenybės kuriama vienokia ar kitokia atmosfera 
nulėmė ar bent minimaliai padarė įtaką fotogra
fuojamųjų laikysenai. Pakanka ir techninio aspekto 
suabejoti nustatyta autoryste – fotoaparato mygtu
ką vis dėlto nuspaudė Vytautas vyresnysis. Man šie 
kadrai atrodo artimesni dokumentinei medžiagai 
nei menui ir, aišku, turime būti dėkingi Vytautui 
jaunesniajam, kuris suteikė lankytojams galimybę 
juos išvysti.

Vilniaus dailės akademijos galerija Akademi
ja išeksponavo Vinco Kisarausko, vieno tyliojo 
modernizmo Lietuvoje pradininkų, paveikslus. 
Būtent jo ir arsininko Antano Gudaičio laisvo
sios personalinės tapybos parodos, įvykusios 1962 
metais Lietuvos rašytojų sąjungos klube, davė im
pulsą visam meninės rezistencijos reiškiniui. Nikita 
Chruščiovas buvo paskelbęs avangardui karą, kuris 
baigėsi tik 1982 metais. Bendraminčių dailininkų 
dirbtuvėlėse burdavosi tylieji modernistai, nesuti
kę su okupacinės valdžios primestomis socialisti
nio realizmo dogmomis. Pavieniai valdžios atstovai 
padėdavo legaliai realizuoti meninius sumanymus. 
Vis dėlto meno mugei parinkti kūriniai ideologiš
kai gana neutralūs. Čia išvystame Moterį su piesta, 
paveikslą iš Teatrinio ciklo, Prie stalo besiglaustan
čius įsimylėjėlius, žaidimą erdve, medžiagų miksa
vimą ir Edipo mitą. Tačiau deformuoti personažų 
kūnai kreipia į aliuziją į priespaudos sulaužytus 
likimus. 

Sovietinis palikimas jaučiamas ir Audriaus Pui
pos Šešuolių miestelio kasdienybėje, nors paveiks

lai kurti jau nepriklausomybės laikais. Pagaliau ir 
akvareles liejantis grafikas Ukmergės rajone atsira
do dėl politinių aplinkybių – siekdamas išvengti 
karinės tarnybos, dailininkas pasirinko mokyto
jauti Šešuoliuose. Neigdamas perspektyvą, pro
porcijas, linijos tiesumą bei spalvinį išbaigtumą, 
dailininkas vis dėlto kuria realistiškus, o kartu ir 
siurrealistiškus siužetus. Rusų kareivių nušauti ve
lioniai vaizduojami mažesnio mastelio, susapnuo
tos rožės sklando ore, vyksta kiaulės pjovimas, Se-
nelės išpažintis, slankioja Našlės skolininkas. Pirkios 
grūste prigrūstos rakandų, kurie pavaizduoti itin 
detaliai. Prierašai prie paveikslų – tai individuali
zuotų, bet drauge ir unifikuotų miestelio gyvento
jų biografijų nuotrupos, vėlesnėms kartoms dvelk
siančios egzotika. 

Nuorodos į sovietmetį meno mugėje toli gra
žu neužkrečia rusofobija ir neskatina kolektyvinės 
kaltės principo taikymo. Nuo totalitarinio režimo 
kentėjo ir politinių lyderių tautiečiai. Vladimiro 
Tarasovo instaliacija Aikštė primena 1962 metų tra
gediją, kai Novočerkasko aikštėje buvo sušaudyti 

Vincas Kisarauskas. Moteris su piesta. Kartonas, aliejus, 1962. 
VDA galerija Akademija
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taikūs demonstrantai. Sumažinti atlyginimai ir pa
keltos maisto kainos išginė piliečius protestuoti. Iro
niškas karinės operacijos pavadinimas Festivalis kelia 
šiurpą. Instaliaciją sudaro nykiai pilkos plytelės ir 
žudynes menančio miesto pavadinimas rusų kalba, 

sudėliotas iš šovinių gilzių. Metalinis kulkų paviršius 
blyksi lempų šviesoje tartum išgąstingos demons
trantų akys akistatoje su ginkluotais pareigūnais.

Apie dabartinę Rusijos valdžią prabyla ir patys 
maskviečiai. Vasilijus Slonovas sukūrė drobių ciklą 
Welcome SOCHI 2014. Manipuliuodamas neofi
cialiais Rusijos simboliais, menininkas perteikia 
nesvetingą ir net agresyvią olimpiados žaidynių ati
darymo ceremonijos retoriką. Po čeburaškos kauke 
slepiasi plėšri pabaisa, matrioška tampa naikintuvu, 
sniego senis transformuojasi į tanką, sportininkams 
ir svečiams paruoštos kartuvės, o po tradicinių raštų 
skarele dangstosi kaukolė. „I love Russia“, – pareiš
kia dailininkas ir iškepa kiaušinienę vietoje, o gal 
ant širdelės ženklo. Tą pat autorius jaučia ir Jung
tinei Karalystei. Geriau įsižiūrėję, matome, kad au
torius kalba už kitų šalių tautas. Rusiją, pasirodo, 
dailininko nuomone, myli lietuviai, mat visas meilės 
patiekalas iškeptas trispalvės fone. O anglai tuo pa
čiu principu išlieka patriotai. Neabejodami meilės 
kaitra, iškepančia net kiaušinį, aptinkame jo simpa
tijas ir istoriniam lietuviškam apavui – vyžoms, ku
rios paverstos pačiūžomis. Jei tik liepsnojanti meilė 
neištirpdys Akropolio ledo, galėsime jas išbandyti. 
Arba keliausime čiuožinėti į, pavyzdžiui, Jakutską. 

Vasily Slonov. Skates. 
Medis, plienas, 2013

Vasily Slonov. Welcome SOCHI 2014
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Dažais aptekėjęs ketinis virdulys be dugno 
Slonovui kažkuo panašus į Šiaurinę žvaigždę. Ši 
žvaigždė dar vadinama navigacine, tad gal kiauras 
puodas yra tarsi GPS, pranešantis, kad jau esi už 
sostinės ribų, kur skurdas daug įprastesnis reiškinys 
nei didžiausiame Europos mieste. Sekant autoriaus 
logika, šis kūrinys kalba apie prarają, skiriančią Ru
sijos turtinguosius ir vargšus arba apie Lietuvos gy
ventojus, Rusiją matančius kaip kelrodę žvaigždę, 
kitaip tariant, sektiną pavyzdį. Instinktyviai knieti 
autoriui prieštarauti, tačiau, pavyzdžiui, prisiminus 
prieš mėnesį Vingio parke vykusio renginio Rusijos 
diena atmosferą, lieka tik pritariamai jam linkčioti.

Balandžio mėnesį (pasitikslinau, tikrai ne ba
landžio pirmąją) Rusijos vicepremjeras Dmitri
jus Rogozinas paskelbė šalies strateginius tikslus: 
,,Įsisavinti ir kolonizuoti Mėnulį ir erdvę apie jį; 
pasiruošti ir pradėti įsisavinti Marsą.“ Menininkas 
Damiras Muratovas reflektuoja šį politiko pasisa
kymą ir meškas, laužančias įrangą, nutupdo Marse, 
o šiaurės elnius išleidžia pasiganyti mėnulyje. Sin
tetinės medžiagos su pamušalu audiniai mėgdžioja 

rusišką tradiciją kilimais puošti namų sienas. Rusi
jos galerijų pristatyti kūriniai skatina desovietiza
cijos procesą.  

Dar viena galimų priežasčių, kodėl šiuolaikinio 
meno mugėje lankytojus persekiojo sovietmetis – 
šios temos neišsemiamumas. ArtVilnius’14 erdvėse 
sovietmetis aptartas dviem rakursais – pristatytas 
tuo laikotarpiu kurtas menas bei šiuolaikinis me
nas apie minėtąjį periodą. Mano nuomone, an
trasis atvejis kiek labiau pateisina savo atsiradimą 
būtent šiuolaikinio meno parodoje, nors pirmojo 
varianto apraiškų atradau daugiau.  

Sovietiniai laikai – tai ne tik daugeliui pasaulio 
šalių baisūs ir kone apokaliptiški metai, bet ir įdo
mūs istoriniams bei meniniams tyrinėjimams. Ka
žin ar kada pavyks iki galo įsisąmoninti protu nesu
vokiamą sistemą. Net mačiusiems ir išgyvenusiems 
komunistinių tironų mėsmalę, net apsišarvavusiems 
atitinkama faktografija. Šio laikotarpio pažinimas 
būtinas, kad netektų įgyvendinti vokiečių filosofo, 
švietėjo Georgo Hegelio tezės: ,,Istorija mus pamo
ko tik to, kad ji niekada ir nieko neišmokė tautų.“

Vladimir Tarasov. Aikštė. Skulptūrinė instaliacija
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Birželio 18-ąją vaikštant po tarptautinę meno 
mugę „Art Vilnius’14“ mane su draugu netikėtai 
pasitiko grafikės Kristinos Norvilaitės galerijos eks-
pozicija. Jaukios dėžutės, nebyliai besikreipiančios į 
žiūrovą „Parašyk man laišką“, nutylėjimų kupini ir 
dėl to dar daugiau bylojantys grafikos darbai paliko 
įspūdį ir švelniai intrigavo. Norėjosi daugiau suži-
noti apie pačią dailininkę, tad nutilus meno mugės 
šurmuliui susitikome ir pasikalbėjome apie Kristinos 
Norvilaitės kūrybą, jos požiūrį į meną, su juo susiju-
sius renginius ir kultūrinius reiškinius. Kalbino Ka-
milė Čelutkaitė.

Kodėl Jūs apskritai kuriate? Ar kūryba Jums pir-
miausia yra saviraiškos priemonė, ar būdas suteikti 
daugiau gėrio žiūrovams?

Aišku, kūryba yra saviraiška, aš negalvoju, kad 
kurdama darysiu gėrį. Visų pirma man tai yra stip
rus poreikis, jeigu aš to nedaryčiau, man būtų labai 
sunku gyventi. Aš tiesiog taip kalbuosi. Tada reikia 
mažiau žodžių, gali esmę pasakyti nešnekėdamas ir 
labai atvirai, tavęs niekas nevaržo kūryboje su po
pieriaus lapu ar drobe.

Kuriant iškyla visokie siužetai, tu pasirenki vie
ną iš jų. Gali visaip kurti, ir per neigiamą prizmę. 
Aš pasirenku kalbėti per teigiamą. Galiu liesti ir 
mirties, ir ligos, ir depresijos temas, jas rutulioju 
mintyse, bet apie jas per kūrybą nekalbu. Nes jei
gu jau tos nemalonios temos iškyla, tu jau apie jas 
galvoji, o jeigu kursi tokį ciklą, tu gilinsiesi į jas, 
vadinasi, dar labiau į tai panirsi. Nebent jau bus 
labai susikaupę, tuomet tų temų gal ir imsiuosi, bet 
tai bus labiau kaip seansas sau, tų darbų nepardavi

„Nematau pasaulio be meno“
Pokalbis su Kristina Norvilaite

nėčiau. Tačiau kol kas apskritai privengiu to. Gal
voju, kad pasaulyje labai daug to viso neigiamumo, 
ir žmonėms yra gana sunku. Visą laiką yra daugiau 
rodomas negatyvas negu pozityvas. Taigi pasirinki
mas yra aiškus: kol galiu, kalbu per pozityvą.

Taigi savo darbais siekiate parodyti, kad gyveni-
mas yra gražus?

Taip. Manau, kad ir kaip būtų sunku, jis vis 
vien yra mums duotas, nors ir laikinas. Man rodos, 

Kristina Norvilaitė. Mano šeimininkė, linoraižinys, 50x70 cm, 2014
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apskritai žmonijai daug duota (šypsosi). Juk paly
ginti gyvename gerai. Jeigu esi sveikas, turi labai 
daug galimybių ką nors padaryti, pasiekti. Gali 
džiaugtis kad ir gražia gamta, geru oru. Pasisten
gęs į kiekvieną dieną gali pažiūrėti kitaip. Net jei 
susirgdavau, stengdavausi ištrūkti ir bent ką nors 
sukurti. Tuomet užmiršdavau konkrečią problemą, 
pasinerdavau į kitą pasaulį, kur viskas gražu, žiū
rėdavau į spalvas... paskui pabusdavau kaip iš ko
kio sapno ir imdavau galvoti, kad ne viskas čia jau 
taip ir blogai. Kūryba suteikia energijos, ir tai labai 
džiugina, esu dėkinga, kad man tai duota.

Kada ir nuo ko prasidėjo jūsų kūrybinis kelias?

Pirmiausia mane ėmė dominti kinas ir teatras. 
Labai daug žiūrėjau, labai daug skaičiau. Menoty
rininkai, analizės, filosofija – visa tai buvo pradžia. 
Tai vyko gana anksti, dar mokantis mokykloje. 
Man pamokose trūko to giluminio ugdymo. Ka
dangi esu gimusi Kaune, paprašiau leisti eiti į pas
kaitas, vykusias VDU, ir jas lankydavau. Pamenu, 
buvo labai geri dėstytojai: ir Valiulis, ir Uždavinys... 

Kartą vyko kursai, ir man buvo leista išbandyti 
linoraižinio techniką. Ir man tai labai patiko. Jau
čiau, kad tai mano, logiškai paaiškinti to negaliu. 
Pamenu, kai atėjau pas savo grafikos mokytoją, ji 
(Jūratė Rekevičiūtė) paklausė: „Kodėl pasirinkai 
būtent linoraižinio techniką? Kodėl ne keramiką, 
kodėl ne tapybą?“ Atsakiau, kad nežinau, man 

tiesiog tai labai patinka. Bet taip pat pajutau, kad 
kino ir teatro istorijos žinojimas yra labai naudin
gas. Tu žinai tam tikrą kontekstą. Žinai Da Vinci, 
nes būna, kad jauni menininkai nežino. Nors mano 
tėvai paprasti žmonės, jie pirkdavo meno albumus, 
namuose skambėdavo džiazas, klasikinė muzika, 
bet tai nebuvo akcentuojama, kultūra nebuvo es
minis dalykas. Kai tėtis išgirdo, kad būsiu meninin
kė, buvo baisu. Mama dar nieko, bet tėtis sakė: „Tu 
išprotėjai! Tu neįsivaizduoji, koks tai sunkus kelias.“ 
Bet jeigu pasirinktum būti gydytoju, irgi reikėtų 
mokytis labai daug metų. Taip yra su kiekviena 
profesija: jei nori būti profas, turi tam atiduoti labai 
daug jėgų... Taigi ryškiai prisimenu tą didelį kul
tūros alkį ir patį pirmą pabandymą kurti grafikos 
technika. Tokia buvo to kelio pradžia.

Kodėl pasirinkote būtent grafikos techniką? Kuo ji 
Jums atrodo patraukli?

Kaip jau sakiau, logiškai atsakyti negalėčiau. 
Man labai patiko ta jėga – išraižai liniją, tepi dažą, 
spaudi... Ir tapiau, kitas technikas išbandžiau, bet 
atrodė, kad suprantu pačią grafikos esmę. Tai in
tuityvu, tiesiog jauti, kaip atspausti. Grafikos pasi
rinkimas įvyko iškart, nors ji ir sudėtinga. Kai da
rai pirmą kartą, ji atrodo tokia neaiški, nes viskas 
veidrodiniu principu atsispaudžia, ir jėgos reikia... 
Grafika yra komplikuota technika, reikia laiko, kol 
ją įvaldai, bet man buvo taip įdomu!.. Nieko pana
šaus su kita technika nepatyriau.

Jūsų grafikos kūriniuose daugiausia matome vie-
ną ar kelis objektus ir paliktą gan plačią erdvę aplink 
juos, taip pat kai kuriems Jūsų darbams būdingas 
fragmentiškas objektų vaizdavimas, savotiški „nuty-
lėjimai“. Kodėl renkatės būtent tokį, sakyčiau, mini-
malistinį raiškos būdą?

Tai yra mūsų aplinkai įprastų daiktų supoetini
mas. Visi turime dviračius, bet mano kūrinys tam
pa it ode dviračiui. Vienas pažįstamas yra sakęs, 
kad mano kūriniuose tie daiktai paprasti, bet kartu 
ir poetiniai, už jų slypi visas gyvenimas, „išgrynin
ta“ būsena be buities apnašų. Man dabar norisi tos 
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poezijos ir erdvės. Tada yra tas darbas ir viena min
tis. Atrodo, paprasta – kėdė, bet viskas priklauso 
nuo to, kokią tą kėdę pavaizduosi, kokiu rakursu ją 
pasuksi, kairėj ar dešinėj komponuosi, kokią spalvą 
naudosi – iš tiesų tiek niuansų! Apskritai darbuose 
norisi tylos ir ramybės. Tada aiškiai suvoki, ką da
rai, minimalizmas padeda nesiblaškyti.

Kas Jus įkvepia kurti?

Gyvenimas įkvepia. Galiu stovėti stotelėje, žiū
rėti į balandžius ir matyti paveikslą. Arba žiūriu pro 
langą, matau raudonus pastato sienos atspalvius ir 
jau galvoju, kad galėčiau atspausti tokį spalvų de
rinį. Laikausi tos nuomonės, kad įkvėpimas ateina 
dirbant. Man atrodo, kad kartais svarbu savęs ne
užblokuoti tokiu nusistatymu „va dabar aš laukiu 
įkvėpimo“. Vykstant procesui viskas ateina savai
me. Nei to įkvėpimo laukiu, nei nelaukiu, tiesiog 

darau. Pats menas, matyt, yra tokia veiklos sritis, 
kad reikia pasikliauti intuicija ir daryti, neklausiant 
kam, kaip, kas.

Kaip Jums kilo idėja pradėti kurti medines deko-
ruotas dėžutes laiškams?

Paprastai iš vaikystės viskas. Kai gimė dukra, 
sukaliau jai lėlių namelį su durelėmis – nenorėjau 
jai barbių pirkti. Po to iškart tų dėžučių vaizdas 
kilo galvoje, bet suabejojau, gal kvaila tai, gal per 
daug vaikiška. Jaučiu sentimentų pašto dėžutėms – 
man žiauriai gražios senos pašto dėžutės... Ir pa
dariau. Esmė ta, kad mano tėtis miręs, o aš radau 
jo laiškus, rašytus ranka. Pati laiškų nerašau, bet 
kai radau jo laiškus, tai tapo didele vertybe, nes 
ir atmintyje ima pasimiršti žmogus, o čia jo ran
ka parašyti laiškai... Taigi viskas kilo iš asmeninių 
prisiminimų, vaikiškų kaladėlių, pašto dėžučių ir 
unikalumo troškimo, ranka užrašytos ir įamžintos 
šilumos pasiilgimo. 

Kokios temos Jus domina dabartiniu kūrybos etapu?

Iki šiol daugelis mano kūrinių buvo susiję su 
vaikyste, esminėmis jos būsenomis. Mane domino 
tai, kaip iš jų formuojasi žmogus, jo troškimai. Per 
dukrą atėjo prisiminimai apie tą laiką, pradėjau 
mąstyti apie kelią „vaikas–žmogus“. Vaikystės tema 
yra stipri, kuo giliau ten neri, tuo daugiau iškyla 
primirštų prisiminimų, tada aiškiau pamatai, kad 
tu iš, pavyzdžiui, to žiūrėjimo į medį, iš žaidimų 
susiformavai. Labai įdomu tai prisiminti. 

Jeigu žiūrėtume periodais, iš pradžių mano kū
ryboje vyravo ornamentai, paskui atsirado žmogus. 
Ornamentai buvo toks noras suabstraktinti pasau
lį, perteikti grynesnį jausmą, o paskui prasidėjo 
asmeniškesnis bylojimas ir konkrečios idėjos išreiš
kimas per daiktus ir žmones.

Nukelta į p. 37.Kristina Norvilaitė. Kambarys, kuriame bręsta asmenybė, 2014
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Daugelis temų, kadais nagrinėtų filosofų, yra 
eliminuotos iš šiuolaikinio filosofinio diskurso ir 
vietą randa dažniausiai vien psichologų bei psicho
terapeutų kabinetuose. Nesiimdama nagrinėti to 
priežasčių, tik pastebėsiu, jog tokia padėtis yra ver
ta griežtų pataisų. Viešą kalbėjimą apie pamatines 
vertybes dera atnaujinti, ir ši pareiga (o ir iššūkis) 
visų pirma turėtų būti užkrauta ant filosofų pečių. 
Jokiu būdu nenoriu nuvertinti psichiatrijos bei 
psichologijos mokslų atstovų, tačiau šių specialistų 
tikslas neretai yra konkreti vieno asmens sąmonė, 
tuo tarpu vertybes diegti ir jas apmąstyti reikia ne 
pavienių žmonių, o visuomenės akyse. Nebūdama 
nei psichiatrė, nei filosofė, drįstu viešai kalbėti 
viena tokių temų – draugystės tema, savo mintis 
papildydama vieno didžiausių XX amžiaus intelek
tualų autoritetų – C. S. Lewiso idėjomis, išsakyto
mis knygose Keturios meilės bei Kančios problema. 
Šis kalbėjimas skirtas veikiau pakomentuoti C. S. 
Lewiso, kurį laikau draugystės etikos kūrėju, min
tis, prisitraukiant jas prie šiandieninio konteksto, 
nei rutulioti savarankišką mąstymą apie draugystę.

Svarbu pabrėžti, kad draugyste šiandien pava
dinamas beveik bet koks artimesnis bendravimas, 
bet koks ryšys, neturintis jokios didesnės svarbos. 
Taip daroma ne dėl nesupratimo ar sąvokos „drau
gystė“ nuvertinimo, o veikiau iš korektiškumo bei 
tinkamesnio žodžio nebuvimo. Tačiau tikroji drau
gystė nutinka ne taip ir dažnai. „Draugystė gims
ta iš paprasto draugavimo tada, kai du ar daugiau 
draugaujančiųjų pastebi turį bendrą įžvalgą, inte
resą ar net skonį, kurio kiti nevertina ir kurį kiek
vienas iš jų iki šiol laikė savo unikaliu lobiu (arba 

Rasa Milerytė

Draugystės etika

našta).“ Apmaudu, kad šitokia pozicija, pabrėžian
ti draugystės ypatingumą, o kartu liūdnai konsta
tuojanti jos retumą, mums tampa puikia priedan
ga vengiant įsipareigojimų aplinkiniams, trokštant 
pateisinti empatijos stoką, tingumą, irzlumą. 
Ėmėm manyti, jog jei su asmeniu mūsų nesusiejo 
draugystės gija, šis asmuo yra ne tik nevertas mūsų 
dėmesio ar tiesiog pagarbaus elgesio, bet netgi 
tampa nevertingu. Ydinga pažiūra! Per dieną žmo
gus patiria daug socialinių situacijų: bendravimas 
su grupės draugais, bendravimas su bendradar
biais, kaimynais ir panašiai. Visiems jiems turime 
šiokių tokių pareigų ir nedera jų nevykdyti, atsisa
kyti padėti ar tiesiog „pamiršti“ pasisveikinti bė
gant pro šalį pasiteisinant, esą šie žmonės mums ne 
draugai. Neretai jie būna vieninteliai, kurie leidžia 
bent akies krašteliu išvysti draugystės grožį. Beje, 
Lewisas pataria, ką gi vertėtų daryti norint, jog tie, 
pro kuriuos tik prabėgam, taptų draugais, – reikia 
elgtis taip, tarytum draugystė jau būtų gimusi.

Vienas labiausiai stebinančių draugų priekaiš
tų – „tikras draugas taip nesielgtų“. Ką norima 
pasakyti šiais žodžiais? Viena mano socialinio 
tinklalapio facebook.com draugė ant savo „sienos“ 
buvo užrašiusi: „Tikras draugas ne tas, kuris atva
žiuoja parsivežti tavęs iš baro namo, o tas, kuris 
namo šliaužia drauge.“ Nekalbėsiu apie šio apibrė
žimo paviršutiniškumą, bet paklausiu – ar tikras 
draugas privalo palaikyti visus mūsų sprendimus, 
ir jei nepalaiko, ar jis jau nėra tikras draugas? O 
jei tie sprendimai jam nepriimtini, ar jis privalo 
tylėti, kad nebūtų apkaltintas draugystės nesu
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vokimu? Dauguma žmonių turbūt atsakytų, kad 
ne – draugo pareiga nėra it šešėliui lydėti mus į 
visas avantiūras; ir dauguma žmonių, susidūrę su 
nepriimtinomis ar netgi, jų nuomone, amoralio
mis draugo pažiūromis, tiesiog nutylėtų. Geriau
siu atveju pasakytų nepritarią, tačiau madinga to
lerancija neleistų ištarti nė vieno aštresnio žodžio. 
Pozicijos visiems pažįstamos ir aiškiai suvokiamos. 
Šią problemą apčiuopia ir Lewisas Kančios proble-
moje. Rašytojas samprotauja, kad šitokie abejingi 
(korektiškai tariant, šitokie rūpestingi) mes galime 
būti tik su žmonėmis, kurie mums visiškai nerūpi. 
Kaimynams, bendrakursiams ir bendradarbiams 
mes galime leisti visus galimus būdus būti laimin
giems, tačiau visiškai neįmanoma, kad besirūpin
dami draugo gerove, ne tik leisime jam „šliaužti 
namo iš baro“, bet ir „draugiškai šliaušime šalia.“ 
„Tik žmonėms, kurie mums visai nerūpi, reika
laujame laimės bet kokia kaina: draugams, my
limiesiems ar vaikams esame reiklesni ir verčiau 
matytume juos kenčiančius negu patenkintus 
gyvenančius niekingą ar svetimą gyvenimą“, – 
sako Lewisas ir klausia: „Ar turėčiau labai vertinti 
meilę draugo, kuriam rūpi tik mano laimė ir vi
siškai nesvarbu, jog tapau nesąžiningas?“ Atsakau: 
jei subjektą laikome draugu, ne tik galime, bet ir 
privalome būti netolerantiški, pikti ir smerkiantys 
kiekvieną blogą jo poelgį, net jei šitokia pozicija 
rizikuojama jį užrūstinti. 

Kitas stebinantis dalykas – mes niekada ne
turime laiko draugams. Esame linkę pasitenkinti 
trumposiomis žinutėmis, elektroniniais laiškais 
ar konferencijomis skype. Viena iš liūdnų tokio 
bendravimo pasekmių – negrįžtamas pasinėrimas 
į virtualybę, kita, šįsyk mums rūpinti labiau – to
limas nuo draugų. Suprantame, kad gėlė niekad 
neaugs nelaistoma, katė džiaugsmingai netapsės 
ant šeimininko kelių, jei negaus pieno, mokytoja 
nerašys gero pažymio, jei neruošim namų darbų. 
Kitaip sakant, rezultatas visad reikalauja pastangų. 
Dar kitaip – rezultato kokybė tiesiogiai propor

cinga įdėtų pastangų kiekiui. Draugystė yra tokia 
sielos veikla, kuri reikalauja maksimalių pastangų. 
Žinoma, tai nereiškia, kad reikia mesti visus darbus 
vos draugas mosteli ranka, tačiau jei draugas vis 
kviečia ir kviečia, o mes atsisakome ir atsisakome, 
reikėtų susimąstyti. Didžiausią pavojų kelia tai, jog 
draugystės subtilumas niekada neleis priekaištau
ti – kviečiantysis visad supras ir pateisins kviečia
mojo užimtumą, nuslopins nusivylimą ar liūdesį, 
tačiau būtinai ateis diena, kai nebeliks noro kviesti. 
Ne veltui vienas senas filosofas sakė gerbiąs draugą, 
kuris randa jam laiko savo kalendoriuje, ir vertinąs 
bei puoselėjąs draugą, kuris kalendoriuje to laiko 
neieško.

Būtina pabrėžti, kad visa tai, kas jau pasakyta, 
turi vieną sąlygą – visados turime būti mandagūs. 
Taip, mes galime barti draugus, priekaištauti jiems, 
atsisakyti kvietimų, tačiau tik tokia forma, kuri ne
įžeis mūsų draugų. Piktavaliai, norintys užvaldyti 
draugus, o ne iš tiesų su jais draugauti, neabejo
tinai provokuodami klaus, kas tas mandagumas, 
kokia skale matuojamas, ar apskritai tai – objek
tyvus matas. Atsakymas paprastas – lygiai kaip ir 
atpažindami draugą, taip ir su juo bendraudami, 
turime tam tikrų vidinių pajautų, kurios padeda 
aiškiai nubrėžti ribas. „Geriausias mandagumas 
niekada nesiekia įžeisti“, – sakė Lewisas. 

Gali pasirodyti, jog draugystė yra sudėtingas 
ir varginantis reikalas. Be abejo – ir sudėtingas, 
ir varginantis. Ir nepatogus. Bet šalia to – malo
nus. Nereikia šito vargo išsižadėti. Kaip ir nereikia 
pamiršti, kokia draugo laikysena yra teisingiausia. 
Visomis aplinkybėmis draugas privalo būti tvirtas. 
Švelnus, bet griežtas, glostantis ir grasantis ranka. 

Šis mano kalbėjimas gali sukelti lengvą 
pasipiktinimą. Skubu pasiteisinti: nesiekiu nu
vertinti pasaulio nei žmonių, priešingai – visa
dos stengiuosi ieškoti pozityvių dalykų, tad ir į šį 
mano šnekėjimą teisingiau būtų žiūrėti ne kaip į 
pamokslavimą ar moralės vertinimą, o veikiau kaip 
į priminimą pačiai sau.
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Jauni žmonės nemėgsta lankytis bažnyčioje, 
jauni žmonės vengia įprastų religinių apeigų, jie 
savo laiko nebeskaičiuoja pagal Bažnyčios kalendo
rių. O juk jaunuoliai geriausiai perteikia šiuolaikiš
kas, vyraujančias socialines tendencijas, jie įkvepia 
gyvybės ir idėjų kasdienybei, imdamiesi kurti savo 
ir aplinkinių gyvenimus per kultūrą, laisvalaikį, ga
liausiai darbus. Įprasta daryti tai, kas apčiuopiama, 
regima, greičiau galva nei širdimi suvokiama. Dvi
dešimtmetis pasakytų, kad ateitis esu aš, o aš juk 
modernybės dalis, vadinasi, ir mano pasaulis bus 
toks. Taigi konfesinė tradicija, dvasinis gyvenimas 
bei apskritai tikėjimas Dievu išnyks taip greitai, 
kaip protu ir racionalumu paremtas mąstymas pa
galiau užkariaus didžiąją masių dalį.

Tokia pastraipa kaip pastaroji nieko nenuste
bintų, jei atsidurtų periodikoje, būtų paskleista iš 
TV ekranų, ja būtų pasidalinta socialiniuose tin
kluose. Tai kasdienybė, su kuria susiduriame itin 
dažnai, kuri, viena vertus, kviečia susitaikyti su se
kuliarizacijos sparta ir atgal neatsukamu procesu, 
kita vertus, priverčia ieškoti būdų, padėsiančių iš
saugoti religines bendruomenes ir jų branginamas 
tiesas. Tačiau neįprasta tai, kad nei skepsio priso
drintas požiūris į Bažnyčią, nei religijos pabaigą 
žadančios prognozės nėra naujos.

Sekuliarizacijos pranašai

Ankstyviausias rašytinis šaltinis, sietinas su ti
kėjimu Dievu ir antgamtinėmis jėgomis, siekia 
XVIII a. 1710 m. anglų teologas Thomas Wools
tonas nustatė, kad 1900 m. modernybė triumfuos 
prieš tikėjimą. Pusę amžiaus vėliau Apšvietos idėjų 
puoselėtojas, Prūsijos karalius, Frydrychas II rašė 
Voltaire’ui, jog Woolstonas nesugebėjo apskai

Vytenis Juozas Deimantas

Garbė Dievui Tėvui. Per amžius amen

čiuoti to, kas įvyko gana neseniai – religija trupa iš 
vidaus, tad jos galas ateis kur kas anksčiau. Voltai
re’as, tuomet spėjo, kad 50 metų pakaks.

Vėlesni sekuliarizacijos pranašai vengė nurody
ti tikėjimo išnykimo datą. Prancūzijoje Auguste’as 
Comte’as paskelbė galutinį modernizacijos rezul
tatą – žmonija ėmė išaugti iš socialinės revoliuci
jos „teologinio etapo“, o artėjantis naujasis amžius 
etikos ir moralės srityse remsis sociologija, o ne 
tikėjimu. Dvidešimto amžiaus pradžioje Sigmun
das Freudas neabejodamas pareiškė, kad didžiausia 
neurotinė visų laikų iliuzija, religija, greitai mirs 
ant psichologo kušetės. Vėliau, 1968 m., religijos 
sociologas Peteris Bergeris New York Times patvir
tino: „XXI a. tikinčiųjų bus galima rasti tik ma
žose sektose, susispietusiose draugėn, kad galėtų 
atsispirti pasaulinei sekuliarumo kultūrai.“ Atėjus 
XXI a., P. Bergeris išsižadėjo savo žodžių, sakyda
mas, kad dar niekad pasaulyje nebuvo tokios reli
ginės įvairovės ir tikinčiųjų aktyvumo.

Modernybė – naujai atrasta sena

Bemaž tris šimtus metų laukę religijos mirties, 
sekuliarizmo atstovai sukluso ir ėmėsi ieškoti teo
rijos spragų. Maxo Weberio racionalizacijos idėja 
įsigalėjo daugelio tyrėjų mąstyme: auganti eko
nomika, sąlygota naujų technologijų ir pramonės 
našumo, galėjo tęstis tik tuomet, jei visuomenė 
prisiims protu paremtą gyvenseną ir atsisakys ne
ekonomiškų, neapskaičiuojamų ir nenuspėjamų, 
vadinasi, keliančių didžiausią pavojų progresui, re
liginių prietarų. Daugeliui mokslininkų tendencija 
atrodė aiški – labiausiai industrializuotos Vakarų 
ir Šiaurės Europos šalys kartu pasižymi mažiausiu 
tikėjimu Dievu ir pasyviausiu religinių apeigų lan
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kymu. Tai tik iliustracija, kad modernizacija atnešė 
individualaus tikėjimo eroziją, o tikėjimo trūku
mas paskatino atsisakyti mišių.

Tačiau faktai rodo visai ką kita. Jei industriali
zacija ir modernizacija keltų grėsmę religijai, JAV 
piliečių religingumas būtų atitinkamai mažėjęs 
JAV tampant galingiausia pramonės ir finansų ša
limi pasaulyje. Vertybinės apklausos teigia1, kad 
1944 m. 96 procentai respondentų tikėjo Dievu, 
o 2014 m. – 86 procentai. Šie duomenys ne tik 
rodo labai mažą visuomenės religingumo pokytį, 
bet ir kontrastuoja su Šiaurės ir Vakarų Europos 
šalimis, kur tikėjimas Dievu nuolat svyruoja apie 
30–40 procentų2. Vis dėlto modernybė nekelia 
pavojaus tradicinei religijai, nes tai iš esmės yra 
suderinama.

Praeities pamaldumo mitas

Beveik kiekvienas žino teiginį, kad praeityje 
žmonės nuoširdžiau dirbo, labiau tikėjo Dievu, 
buvo palankesni vienas kitam ir apskritai buvo ge
resni. Tačiau, kaip ir daugelis romantizuotų istori
jų, šioji turi mažai ką bendra su realybe.

XI a. rašęs anglų vienuolis Williamas Malmes
burietis skundėsi, kad aukštuomenės atstovai retai 
lankosi mišiose, tik labiau tikintieji pasikviesdavo 
šventiką į savo kambarius, kad šis sekmadienio rytą 
paskubomis paaukotų mišias, kol tikintieji mėgau
davosi savo lovų patogumu ar tarnų pagalba kasry
tiniuose darbuose. Savo elgesiu valstiečiai menkai 
kuo skirdavosi nuo kilmingųjų. Jei ir ateidavo į šv. 
Mišias, tai ne tik vėluodami, bet ir anksti išeidavo.

Viduramžiais bažnyčios retkarčiais prarasdavo 
savo pirmines ir pagrindines funkcijas. Toskanos 
valstiečiai parapijos maldos namuose mėgdavo 
šokti ir siausti su moterimis. O XIII–XIV a. san
dūroje Anglijos vyskupai griežtai pasisakė prieš 
bažnyčių, kaip vietų turgui, sandėliui grūdams ar 
prieglobsčiui galvijams, naudojimą. 

1  http://www.gallup.com/poll/1690/religion.aspx 
2  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/

ebs_225_report_en.pdf 

Jei šių žmonių elgesys šventovėse dabar atrodo 
šokiruojantis, jų tikybos žinios kelia kur kas dides
nę nuostabą. XV a. Europoje nebuvo beveik jokių 
seminarijų ar patenkinamų klierikų rengimo ins
titucijų, todėl šv. Bernardinas Sienietis užrašė ku
riozišką istoriją. Šventasis pažinojo kunigą, kuris, 
lotyniškai mokėdamas tik maldą Sveika, Marija, 
ją kartojo net per pakylėjimą, vietoj tam tinkamos 
liturgijos dalies. Dažnas šventikas sunkiai atsaky
davo, kokia yra didžiausia krikščionio nuodėmė, ar 
nesugebėdavo išvardinti dešimties Dievo įsakymų. 
Šiandien bet kuris vidurinę mokyklą baigęs žmo
gus kur kas lengviau susidorotų su panašiomis už
duotimis. Šiuolaikiniai tyrimai patvirtina tai, kad 
dabartiniai katalikai Prancūzijoje šv. Mišiose daly
vauja dažniau, su didesniu noru ir geriau pasirengę 
nei prieš beveik 300 metų. Regis, praeitis iš tiesų 
nebuvo tokia brandi ir vientisa religijos srityje, 
kaip esame įpratę manyti. 

Galiausiai atrodo, kad sekuliarizmas ar visiškas 
dieviškumo atsisakymas artimiausiu metu žmoni
jos tikrai neapims. Tris šimtus metų trukęs religijos 
išnykimo laukimas nedavė vaisių. Modernizacija 
nenaikina tikėjimo ir jo kontekste augusių verty
bių, priešingai – viena kitą papildo. Tai nesunkiai 
parodo JAV egzistuojanti religijų įvairovė, išpuose
lėta seniai pramonės persmelktoje aplinkoje. Kita 
vertus, manyti, jog praeitis buvo aukso amžius 
tikėjimui, taip pat neverta. Menkas tikinčiųjų iš
silavinimas, pragmatiškas, pasaulietiškas požiūris 
į pasaulį lėmė nedidelį ir nekokybišką atsidavimą 
tikėjimui, kuris, priešingai, nei manyta, laikui bė
gant mažėjo. Tikėtina, kad religija, susidūrusi su 
naujais iššūkiais, juos priims ir atlaikys taip pat sėk
mingai kaip ir sekuliarizacijos sukeltus pokyčius.

Parengta remiantis:
Gallup (2014). Religion http://www.gallup.com/poll/1690/reli
gion.aspx , [naudotasi: 2014 m. rugpjūčio 2 d.]
Rodney, S. (1999). Secularization, rip. Sociology of religion. To
mas: 60, Nr. 3, p. 249–273
Special Eurobarometer. (2005). Social values, Science and 
Technology http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/
ebs_225_report_en.pdf  , [naudotasi: 2014 m. rugpjūčio 2 d.]
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Kai grįžtu iš tokių renginių kaip Pasaulio lie
tuvių jaunimo susitikimas, visi nuolat klausia – ar 
verta? Išvažiuodama iš renginio, girdėjau kalbantis 
tris jaunuolius – jie ėjo iki automobilio, keletą ki
lometrų tempdami sunkius krepšius, nes apsauga 
jokiu būdu neleidžia privažiuoti arčiau, ir garsiai 
piktindamiesi sutarė, kad daugiau čia nevažiuos. 
Tai kaip atsakyti, ar verta?

Vadovaujuosi įstrigusia mintimi, kad, jei sau
sakimšuose paskaitų renginiuose per dieną išgirsti 
vieną mintį, kuri tau įstringa, ta diena jau yra verta. 
Ko verta, čia jau kitas klausimas, bet verta. Tokių 
minčių išsivežiau ne vieną, tad atsakydavau nedve
jodama. Dvi iš jų vis mėginau susprausti į vieną 
tekstą – kartu lyg nedera, bet po vieną pasiklysta.

Prof. Leonidas Donskis vėl kalbėjo apie tole
ranciją – eruditiškai, kaip tik jis moka, sausakim
šoje salėje. Vėl ir vėl lyg plaktuku kaldamas tole
rancijos apibrėžimą: tai ne abejingumas ar svarbių 
klausimų ignoravimas, o kito orumo pripažinimas. 
Deja, mūsų viešojoje erdvėje pats žodis „toleran
cija“ yra persismelkęs tokiomis giliomis konota
cijomis, kad net tada, kai Donskis tyrinėja garsių 
menininkų paveikslus ar kartoja filosofijos istoriją, 
salė tyliai dūzgia: tai kada jau kirs lietuviams? Ap
rūdiję don kichotų šarvai paruošti, nes kaipgi be jų 
Donskio paskaitoje.

Spauda mus nuolat auklėja: lietuviai netoleran
tiški. Tas pats Leonidas Donskis 2010aisias rašė, 
kad „Lietuvos didžioji problema šiandien yra <...> 
vis labiau stiprėjanti nepagarba žmogaus teisėms 
ir laisvėms“. Pagal 2013aisiais sudarytus pasaulio 
svetingumo žemėlapius, Lietuva gerokai atsilie
ka nuo Vakarų šalių ir Estijos, nors, laimė, lenkia 
latvius. Pagal tolerancijos rasėms žemėlapį, esame 
viena iš netolerantiškesnių tautų, tik štai kažkaip 

Unė Kaunaitė

Pirštais nučiupinėta savivertė

vis vien aplenkiam broliškas Baltijos šalis. Kas ir 
kaip tokius žemėlapius sudaro, niekas nesivargina 
paaiškinti. Kaip tą netoleranciją pamatuoja? 

Įstrigusi mintis mane pasiekė per dokumenti
nio filmo Nematomas frontas apie partizano Juozo 
Lukšos gyvenimą peržiūrą. Nors filmo meninė ver
tė smarkiai nuvilia, bet prasmingų istorinių detalių 
netrūksta. Viename iš paskutiniųjų kadrų ryšinin
kė Eleonora Labanauskienė guodžiasi, kad visada 
ateina tas kitas, kuris engia, vadovauja ir griauna. 
Kaip tyčia po Donskio paskaitos.

Tada susimąstai, kad lengva būti tolerantiš
kiems, kai istorinė sąmonė nėra persmelkta kito 
paveikslų. Kito, kuris engė, mėgino atimti kultūrą, 
namus ir visa kita, kas brangiausia. Karai, kurių 
šešėliai persekioja visą Europą, nėra tolygūs okupa
cijai – karai palieka skausmą, priešpriešą, bet kartu 
stiprų kovingumo, savivertės jausmą. Okupacija 
menkina ir žemina, moko nebylumo, buvimo cha
meleonu, mokančiu susilieti su aplinka.

Romualdas Granauskas knygoje Išvarytieji 
klausia, kaip jiems, išbalusiems didžiaakiams poka
rio vaikams, reikėjo augti, mačius tai, ko užmiršti 
neįmanoma? Visi tie išgyvenimai nusėdo giliai, iki 
pačių šaknų, gal net iki genų. Dabar tūno mūsų vai-
kuose, tūno anūkuose, tik jie to dar nežino, – atėjus 
baisiai valandai, išlįstų. O tie, kurie rašėm, perda-
vėm dar ir į savo rašymus <...> Pasižiūrėjus į mūsų 
knygų lapus prieš šviesą, galima pastebėti neryškias 
dėmes, – lyg pripėduota, lyg nučiupinėta purvinais 
pirštais. Ten vaikščiota matytų mirčių...

Neteisinu netolerancijos, kurios apraiškas Lie
tuvoje taip dažnai linksniuoja spauda. Teisinu lie
tuvišką charakterį. Teisinu teisę būti netolerantiš
kais, nes to mus mokė istorija. Teisinu, nes manau, 
kad nuolatiniai kaltinimai, jog esame netoleran
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tiški, tik padeda sukurti užburtą ratą, neleidžiantį 
ugdyti savivertės. Be jos negali būti ir tolerantiškas, 
nes bijai.

Čia ir antroji mane persekiojanti mintis. Pa
grindiniai PLJS pranešimai – užsieniečių, anglų 
kalba. Kiek nuvylę, nes, nepaisant puikių orato
rinių sugebėjimų, kalbėtojai kartojo nuspėjamus 
sakinius iš populiariosios psichologijos knygų. 
Vienas pranešėjas per pusvalandį visomis įmano
momis frazėmis perdėliojo žodžius „the sky is the 
limit“, bandydamas motyvuoti mus siekti dau
giau. Ir tai gražu, bet man vis kirbėjo mintis – ar 
nereikėjo nors vieno pranešimo skirti lietuviams? 
Suteikti galimybę plačiausiai įmanomai festivalio 
auditorijai aptarti problemines šiandienos sferas, o 
ne visiems žinomą bendrąjį paviršių. 

Problema ne pranešimai, o lietuviška nuostata, 
kad užsieniečio pranešimas yra vertesnis nei lietu
vio. Visų užsieniečių kalbos tiesiog tvirtino žinomą 
faktą – Lietuva nuo Nepriklausomybės atkūrimo 

nuėjo jau tolimą kelią. Bet tvirtino iš šalies, todėl... 
buvo svaresni? Į renginį atvyko ne vienas lietuvis, 
kurio žodžiai būtų sujaudinę auditoriją labiau nei 
pasirinktųjų. Bet jie gyvena viduje, todėl jų žo
džiai nekelia savivertės. Nors – paradoksalu – yra 
atvirkščiai.

Lygiai taip pat dokumentiniuose filmuose apie 
Lietuvos istoriją: vieni paskutiniųjų žodžių ati
duodami užsieniečiams. Nematomas frontas, Mano 
svajonių komanda tėra keli į galvą šaunantys pa
vyzdžiai. Jei amerikietis pasakys, ir dar su ašaromis 
akyse, jog tokia komanda buvo tikroji dream team 
arba jog tokie kariai buvo tikrieji Nepriklausomy
bės šaukliai... negi netikėsim?

Žemos savivertės žmogus save nuolat lygina su 
kitais. Lygiai taip ir lietuviai, spaudoje nuolat ly
giname save su kitais – tarp pagrindinių naujienų 
straipsnių būtinai atsidurs laimingiausių pasaulio 
šalių ar geriausių miestų gyventi sąrašai. Ar kas 
nors bent įsivaizduoja, kaip tokie sąrašai sudaromi 
ar kiek tokia statistika galima pasitikėti? Pirmosio
se portalų naujienose atsiduria ir Majamyje kremus 
pristatančios amerikietės, kurios žino, kad Lietu
va – tai Sabonis ir Žalgiris. Kodėl mums tai įdomu?

Žmogaus psichologiją nesunku pritaikyti tau
tos psichologijai. Galima kalbėti apie savivertę 
moksliškai, bet tai kur kas gražiau yra išreiškę mąs
tytojai ir rašytojai. Žmogaus teisių gynėjas Mal
colm X teigė, kad negalime būti priimtini kitiems, 
kol nepriėmėme savęs patys. „Svarbu ne tai, ką aš 
apie jį galvoju, bet ką jis galvoja apie save“, – rašė 
Antoine’as de SaintExupéry.

Citatas galima tęsti be galo, bet jos visos kartoja 
tą pat. Kol neišmoksime vertinti patys savęs, gerbti 
ir pasitikėti savo tautos žmonėmis ne mažiau ar – 
dar geriau – daugiau nei kitais, tada pajusime savo 
vertę. O kai jautiesi stiprus, kitas nebegąsdina. Net 
jei tas kitas su ginklais – prisiminkite suomius per 
Antrąjį pasaulinį karą ir suprasite, kas yra savivertės 
jausmas. Pilti purvus ant savos tautos yra lengva, 
kur kas sunkiau – priimti ją su visais netobulumais 
ir išlikti oriems.

Kad nors tų knygų paraštės nebebūtų nučiupi
nėtos purvinais pirštais.

Kamilė Čelutkaitė. Iš yrančio mano kūno I (Karaliaučius), 2014



Poezija

15

Sofija Jackevičiūtė

Mirties

Tinklai pagaląsti laukė galo.
Neeilinis šitas kažkodėl
Bedvasių varnėnų skulptūros stebi  
Iš aukšto, teisia ir krankia.  
Jis taip graudulingai  
Basas  
Šalto plieno grindimis, 
Kaip parko taku eina skaisčiai žalios žolės.  
Ir dar spėjo pagalvoti apie savo nuodėmes  
Žmogiškas.
Marmuro plunksnos sustingsta šešėly  
Ir kaip sparnai didingi atrodo. 
Povyzos senos ir iškreivintos  
Nebūtų trūkumų. 
Toks nesijaustų, jei ne pradžia tokia gniuždanti.  
Dūžta vyzdžiai vakarinio sniego pilkumo. 
Pakelia galvą  
Ir rankas nudėvėtas porcelianinio baltumo  
Aukštyn  
Tarsi mėnulį nuskinti  
Ketinantis paskutinį kartą.  
Šoko širdy ne mirčiai,  
Šoko gyvenimui,  
Šoko vardan laisvės.  
Niekad bailus nebuvo,  
Bet dabar išblyškęs judėjo.
Be šypsenos,  
Be laisvės,  
Tik su likusiu gyvenimu.
Garuoja purvas nuo žiurkių  
Kaukolių, pelėsio ir tylos oro.  
Jis įkvepia tarsi tobulo saulėtekio kvapą 
Ir trypia be garso ir neritmingai.  
Jam atrodė kaip dvigubas piruetas,  
O buvo varganas šuoliukas.

Didelė jėga pelkių kvapo  
Vertė jį nusilenkti.
Minutę pagalvojęs nusprendė,  
Kad, jei gyventų iš naujo,  
Metams į kariuomenę užsirašytų.
Jis šiandien buvo priešpaskutinis. 
Lediniais marių purslais jo  
Kraują nuskalbė,  
Triušių kailiukų šepečiais  
Išvalė ir  
Grindys plieno kaip niekur nieko tuščioje 
Salės šviesoje blizgėjo.
O jis neeilinis buvo. 
Ir pirmąkart per savo gyvenimą  
Už varnėnų skulptūras aukštesnis.

Gelmėse su tarantulais

Vaikai
Saulės išblukintom blakstienom,
Strazdanomis kas antras paklaikęs.
 
Miškai sausi
Su samanų ežerais tylintys
Ir stirnų bemieges naktis vagiantys.
 
Du šimtai penkiasdešimt trys
Pastipusios musės ant
Palangių smėly palaidotos
Su vitražų sutrupėjusių antkapiais.
 
Klajokliai
Lydimi klykiančių žuvėdrų pulkų
Netylančių ir dangaus kraštų nerandančių.
 
Salose gedi
Palikti vėjai našlaičiai.
 
Radijo imtuvai

Lietuvos jaunųjų filologų konkurso laureatė
Vilniaus licėjus, II a klasė, mokytoja Asta KaraliūtėBredelienė
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Gergždžia ant staltiesių nėriniuotų,
Laukiančių ir nežinioj paliktų motinų apraudotų.
 
Nenukeliauti keliai
Ir kalnai nenugalėti
Meldžiasi už mirusius ir sau vietos neradusius.
 
Žemėlapiai margi
Gyventų vietų nukryžiuoti.
 
Nelaimingi žmonės
Daugiau verkiantys nei
Su šypsenom vaikštantys.
 
Klodai aukso
Ir smaragdų rūmai
Nerasti
Žmonių širdyse kitu pavidalu.

Trečias kartas nemeluoja
O tu pabandyk,
Dangus užgesinęs,
Saules sudeginęs,
Tamsoje beribėje,
Užmerkti akis
Ir į save pažiūrėti.
Dangaus kūnų tamsybėje,
Aklai užsimerkus
Juk geriausiai matosi,
Kokia nuoga tavo siela,
Sustirusi ir šiek tiek pamiršta,
Per pilnatis ypač.
 
Ir tu pabandyk toje
Dangaus kūnų tamsybėje,
Vėjus užpūtęs
Išgirst savo sielos
Balsą
Šviesų ir į paširdžius smengantį,
Šnabždantį, ką pamiršai,
Per rėkiančių pamišėlių dejones,
Į tave per daug panašių.
 

O tu pabandyk
Vieną kartą
Sugrįžti namo
Ir į savo gyvenimą,
Nė pusiau nenugyventą,
Dangaus kūnų sudegintų tamsybėj
Ir vėjų užpūstų tyloje šnabždančioje.

Mes–mūsų–mums
Tuščiai degantys
Mes
Trupiniai žmonių bevardžių.
 
Klaikiai tylintys
Mums
Pelenai jūrų žuvimi dvokiančių.
 
Bjauriai šaltas
Mūsų
Dangus amžinybės pritvinkęs.
 
Pavasariais žiemos nesijuokia
Ir vasaroms nesišypso
Speigu.
Mes
Jų nelaukiame,
Bent jau
Mums taip atrodo.
 
Iš pragaro pabėgę,
Namus
Mūsų
Tuščius palikę.
 
Mes ne sielas turime,
O kūnus.
 
Ir mūsų labiau subjauroti
Atrodo.
 
Mes? Ar tik aš ir tu?
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Postmodernizmas. Užrašau ir gal dvidešimt mi
nučių galvoju apie šį raidžių derinį. Nors mokiausi 
meno istorijos ir teoriškai suprantu, ką tas derinys 
reiškia, labai stengiuosi sugalvoti ką nors daugiau, 
negu suprantu ir negu mane išmokė ketveri me
tai Dailės akademijoje. Perskaičiau Ihabo Hassano 
tekstą Link postmodernizmo sąvokos pusiau kaip 
įkvėpimo šaltinį ir nutariau, kad tegul Hassanas 
ilsisi, šiaip ar taip, nuo to teksto parašymo praėjo 
nei daug nei mažai – dvidešimt septyneri metai. 
1987aisiais Hassanui kas nors atrodė vienaip, 
kam nors šiandien atrodo kitaip... Koks skirtumas. 
Pasilieku tik Hassano lentelę su abstraktokomis 
modernizmo ir postmodernizmo priešybėmis. O 
tada... dėl jų abstraktumo išmėtau beveik visas 
priešybes, pasilikdamas tik šias: sintezė/antitezė, 
tikslas/žaidimas ir buvimas/nebuvimas. Turėčiau 
argumentuoti savo pasirinkimus, bet nesu tikras, 
kaip tai padaryti. Kadangi šio teksto tikslas – prie 
priešybių sąvokų pridėti kūrinius ir juos aptarti, 
galbūt šios trys priešybės man (pa)tiko labiausiai. 
Beveik iš anksto žinojau, apie kuriuos kūrinius 
norėsiu kalbėti... Mėgstu prisiminti įvairius įvairių 
autorių darbus, kartais neseku jų kūrybinių biogra
fijų labai nuosekliai, ir jie mėgsta mane nustebinti. 

Karolis Sabeckis

Fotografija ir visokio 
plauko priešybės

Ar derėtų sakyti, kad aš save nustebinu juos nety
čia prisimindamas ir atrasdamas ką nors nauja. Čia 
kalbėsiu apie fotografijas – kūrinius, kurie yra labai 
jauni medijos atžvilgiu, tačiau labai senoviški savęs 
ir pasaulio suvokimo prasme.

Sintezės ir antitezės priešprieša mane suvilio
jo netikėtumu. Antitezė nėra sintezės antonimas, 
nors, žiūrėdamas į Hassano lentelę, jau buvau iš 
anksto numatęs, jog prie sintezės bus kokia nors 
dekonstrukcija ar dar kas nors atskiriančio, ardan
čio. Sintezė apjungia, sujungia, padaro ką nors vie
nu ar bent susieja, o antitezė smogia nosin, apsipi
li krauju ir lieki su visko neiginiu. Antitezė vienu 
metu ir neigia tezę, ir gretina priešingus dalykus, 
artimus prasme emociniam ar loginiam įspūdžiui 
sustiprinti. Taip, taip, man pasufleravo žodynas, ir 
aš nuo jo nusirašiau, bet ne tai esmė. Svarbu, kad 
pačioje antitezėje telpa ta pati sintezės ir antitezės 
priešybė... Dabar man gali susisukti galva, tad aš 
greičiau imuosi kūrinių. Sintezę šio teksto ringe 
atstovauja Andrius Elsbergas su darbu Sekmadienis 
(2010). Tai serija, kurią sudaro trys portretai. Neva
dinsiu triptiku, nes tai nėra triptikas, o atskiros fo
tografijos. Negaliu ir nenoriu prieštarauti autoriui, 

Andrius Elsbergas. Sekmadienis, 2010
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o be to, žodis triptikas yra labai bjaurus. (O tavęs, 
skaitytojau, labai atsiprašau, nes techninės sąlygos 
neleidžia A. Elsbergo kūrinio pateikti kaip serijos, 
tad teko suklijuoti šitaip... Kaip serija jis gali būti 
pamatytas štai čia.) Sintezės sąvoką A. Elsbergo kū
rinys atspindi dėl to, kad tai yra visiškai klasikiniai 
portretai, kuriuose autorius vaizduoja savo tėvą, 
akivaizdžiai „sustatytą“: tėvas sėdi krėsle, su knyga 
ant kelių, akiniuotas, „sušviestas“ nuostabiai. Por
tretas nepriekaištingas. Kyla klausimas, kas čia man 
sintezuojasi. Atsakymas netoliese: tai serija. Klasi
kinis portretas yra klasikinis portretas, o ne serija. 
A. Elsbergo fotografijose tėvas švelniai keičia pozas, 
primena miegui besiruošiantį katiną. Pokytis toks 
švelnus, kad, labai norėdamas, galėtum neatkreipti 
dėmesio ir manyti, kad vis dar žiūri į tą patį por
tretą, bet labai sau meluotumei. Ir tą trejetą tėvo 
atvaizdų vainikuoja autoriaus žodžiai. Tokie apra
šymai taip pat būdingi tikrai ne klasikinio portre
to laikams (XIX a pab.–XX a. vid.), o šiandieninei 
fotografijai. Tie A. Elsbergo žodžiai, beje, visiškai 
pateisina kūrinio pavadinimą, štai kokie jie: „Prieš 
porą mėnesių tėvas pasakė: „pavargau“, ir išėjo į 
pensiją. Tada pirmą kartą gyvenime, niekieno neva
romas, nuėjo pas daktarą ir pasidarė tyrimus. (Čia 
aš labai įžūliai įsiterpsiu… A. Elsbergas buvo rašęs 
„analizus“, bet leidau sau juos pakeisti tyrimais… 
Įžūlaus įsiterpimo pabaiga.) Tada ėmė vietoj sviesto 
tepti margariną, nebepirkti grietinės ir niekur ne
skubėti. Dabar visos dienos yra šiek tiek sekmadie
nis.“ Tai štai kaip gali veikti sintezė fotografijoje.

Dabar pakalbėkime apie antitezę. Dano Ma
cijausko darbas Iškarpa (2010) yra puikus visam 
portreto žanro neiginys. Na, apšvietimo gal ne
neigia, bet komponavimo principai ir pateikimas 
yra ne tik paneigti, bet visiškai sumalti į miltus, 
išpustyti vėjo ir seniai pamiršti. Visos tos dulkės, 
tokios priešingos Andriaus Elsbergo perfekcio
nistiniam interjerui, mane priverčia galvoti apie 
visus portretus, kuriuos prisimenu, ir apie tai, ar 
daug gerų portretų mačiau tokių, dulkėtų… Šitas, 

D. Macijausko, tikrai geras. Vadinasi, vieną tikrai 
mačiau. Prisimindamas tai, ką man sufleravo žody
nas, atkreipiu tavo, skaitytojau, dėmesį, kad darbas 
atliktas analogine fotografijos technika, vadinasi, 
šitas portretas yra ne kur nors kitur, o nukirptoje 
ar nuplėštoje juostoje. Greičiau nukirptoje, nes aš
trumas toks… Girdžiu žirklių „čiaukšt“, kai žiūriu 
į patį nosies galą, ir man beveik suskausta kažką 
viduje. Tai suveikia kaip ta papildoma antitezės 
reikšmė… sulaužytas portretas vis vien yra portre
tas ir vis dar telpa klasikinėje fotojuostelėje. Valio.

Sintezės ir antitezės kovoje laimėjo lygybė. Taip 
norisi tikėti, nors manęs neapleidžia mintis, kad ta 
antitezė prarijo sintezę kaip reikiant ir man dar kartą 
įkyriai primena, jog žanrai – keistų žmonių keistas 
„išmislas“, skirtas tik tam, kad būtų bent truputį 
lengviau susigaudyti nesibaigiančiame vaizdų sraute, 
ir nieko daugiau. Ir visai nesvarbu, ar tai – tapybinis 
XVIII amžiaus portretas, ar skait meninis XXI am
žiaus nuliukų ir vienetukų kūnas kietajame diske.

Žaidimas gali turėti tikslą, o tikslo siekimo pro
cese gali būti žaidimo elementų. Priešpriešų lyg ir 
neįžvelgiu, bet ką gi aš galiu padaryti, kad Hassano 

Danas Macijauskas. Iškarpa, 2010
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lentelėje tokia buvo ir mane sužavėjo. Šiuo atveju 
išsyk žinojau, apie ką kalbėti, nes tai – du vieni 
mėgstamiausių mano autorių ir du vieni mėgsta
miausių fotografijos darbų. Tikslo sąvoką vartosiu 
kalbėdamas apie Marijos Vainilavičiūtės kūrinį 
Things (2009), o žaidimus žaidžia Marijus Bružila 
darbe Viena sekundė – kad išnykti (2008). Abu kū
riniai yra serijos, sudarytos iš daugiau nei penkių 
fotografijų. Labai apmaudu, bet viso M. Vainilavi
čiūtės darbo surasti nebepavyko, tačiau septynias 
fotografijas iš tos serijos turiu. Čia būtų galima ban
dyti kreipti dėmesį į sukūrimo metus, autorių am
žiaus skirtumus, bet, mano galva, visa tai nesvarbu.

Marijos Vainilavičiūtės darbas Things apie tiks
lą ar bent tikslingumą kalba jau nuo pat pradžių. 
Originalią seriją sudaro 11 fotografijų. (Kaip ir 
Elsbergo atveju, teko suklijuoti fotografijas, o sep
tynios prieinamos fotografijos kaip serija gali būti 
pamatytos čia.) Tose fotografijose – dešimt žmo
nių iš šešių skirtingų šalių su vienuolika skirtingų 
daiktų, primenančių namus. Visos fotografijos yra 

savotiški portretai, po kuriais – portretuojamųjų 
rankomis užrašyti trumpi tekstukai. Labai žavi ir 
miela idėja, įgyvendinta be priekaištų, bet tikslų 
čia – gyvas galas. Žmonės fotografuojasi su knyga, 
pagalve, fotoaparatu, kalendoriumi, įrėminta fo
tografija, neįrėminta fotografija, laišku ir t. t. Pats 
fotografavimo(si) aktas jau turi savo tikslą ir nieka
da nebūna šiaip sau. Na, gal ir sugalvočiau išimčių, 
bet kam dabar teršti eterį… O jie fotografuojasi 
ir būna fotografuojami su daiktais, apie kuriuos 
turėjo pagalvoti, prieš atsirasdami prieš objektyvą, 
vadinasi, tikslingai pasirinko kažką vieną, išsirinko 
iš gausybės. Ir pati autorė, akivaizdu, turėjo aiškų ir 
suplanuotą tikslą – sukurti tokią seriją, apie tokius 
žmones ir apie tokius jų daiktus, su tokiu jų hand-
writing’u, su visa ta gyvybe ir šiluma, kuri spindu
liuoja iš serijos.

O Marijus Bružila fotoaparato nustatymuo
se pasirenka vieną išlaikymą – viena sekundė. Jis 
atsisako visų sekundės dalių, kurias paprastai fo
tografai naudoja, ypač prie jūros, ypač mėgėjai, ga
lima pamiršti visas 1/60 sekundės, jei apsiniaukę, 
ir 1/500 sekundės, jeigu saulėta, nes M. Bružilos 
žaidimo taisyklėse viena sekundė įsikala kaip kuo
las į žemę ir niekur neketina trauktis. Tai šešios fo
tografijos prie jūros, kitaip tariant, šešios sekundės 
Marijaus gyvenimo, per kurias kažkas išnyko, kaž
kas atsirado ir vėl išnyko, ir atvirkščiai, kai vanduo 
susimaišė su dangumi ir žmogus pats tapo Nojaus 
laivu, vienoje iš sekundžių net cunamį matau, o 
kokie gi cunamiai Klaipėdoje… Marijaus žaidime 
ir Klaipėdoje gali nutikti cunamis, ir tam užtenka 
vienos sumautos sekundės. Per antrą sekundę gali
ma prisiminti ir meno istoriją, ir merginos su šu
niuku paveikslą… Mėgstu šį M. Bružilos žaidimą, 
nes, kiekvieną sykį jį žaisdamas, keliauju naujais 
pajūrio takais. O toks ir turi būti geras žaidimas – 
kiekvieną sykį džiuginantis. (Marijaus serija čia.)

Kaip ir sakiau, sunku rasti priešybę čia. Bet gal
būt pavyks pritempti nebent šitaip – šių autorių 
serijos yra kardinaliai skirtingos. Visiškai skirtinMarija Vainilavičiūtė. Iš serijos Things, 2009
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gos temos, technikos, atlikimo laikas ne tik metų 
atžvilgiu, bet ir pats procesas – įtariu, M. Bružila 
savo žaidimą sužaidė vienoje juostelėje vienu pa
sivaikščiojimu, o M. Vainilavičiūtei teko padirbėti 
kiek ilgiau. Net ir tikslas skirtingas… Čia nusišyp
sau, nes, atrodo, tikslas simboliškai nugalėjo. Sim
boliškai, nes visai netyčia, bandydamas supriešinti 
ką nors, jį čia įvėliau ir jis tapo lemiamu veiksniu.

Būti ar nebūti, štai kur klausimas. Prisimenu 
visus Hamletus, nors man labiausiai patikęs Ham
letas – Darius Meškauskas, kurio išsprogusias akis 
vis dar prisimenu nuo, rodos, 2010ųjų sezono, 
kai jis, pusnuogis stovėdamas scenoje, klykė kaž
ką panašaus į „pasidaryt sau galą, su paprasčiausiu 
durklu…“. Ryškus prisiminimas. Bet jo neminėti 
negalėjau, nes tai – jo kaltė, kad pasirinkau šitą 
priešybę buvimo ir nebuvimo. Pirmojoje priešy
bėje vyko kova, antroji žaismingai nutarė išsikelti 
tikslą, o čia… čia vyks kažkas panašaus į dialogą. 

Tikriausiai... Dialogo dalyviai – lietuvis Kęstutis 
Pleita ir jo darbas Autoportretas (2010) ir japonas 
Kenji Miura su fotografija Rose dead on a summer 
day (2012). Autorius ir jų darbus rinkausi ne taip 
lengvai kaip anksčiau, tačiau Kęstutį Pleitą buvi
mui priskyriau labai greitai, o K. Miura manęs ty
kojo atokiausiame kampe, tad užtrukau, iš pradžių 
maišęs visokius lietuvių menininkus savo atminties 
puode, kol prisiminiau profesoriaus A. Andrijaus
ko žodžius, jog lietuviai nuo japonų ne taip jau 
daug ir skiriasi. Pamaniau, gal pavyks supriešinti.

Buvimo sąvoka man primena labai tvirtai ant 
žemės gulintį akmenį. Pavyzdžiui, Puntuką. Jis ti
krai būna, nieko kito nedaro, tik būna. Dabar tu 
pagalvosi, kad K. Pleitą lyginu su Puntuko akme
niu… Gal ir lyginu. Truputį. Kęstutis tame auto
portrete būna, labai tvirtai. Ten ne tik autoportre
tas, bet dar ir triptikas. Vėl tas bjaurus žodis. Gerai, 

Marija Vainilavičiūtė. Iš serijos Things, 2009
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kad pats triptikas ne bjaurus, tik žodis. Mano akys 
ir galva taip veikia, kad paprastai, matydamas tris 
vaizdus horizontalėje, svarbiausiu laikau centrinį. 
Neskaitau vaizdo kaip komikso, nors būtų galima 
taip daryti, bet man labiau patinka galvoti apie au
toportretą. Jis yra klaidus žanras, jeigu nesi V. Bu
belytė. K. Pleita yra K. Pleita, ir jam greičiausiai 
autoportreto žanras nėra tas žanras, kuriame jau
tiesi kaip žuvis vandenyje. Kad Kęstutis čia yra 
ar būna, kai į jį žiūriu, mane įtikina štai kas: tuos 
tris skirtingus Kęstučius bandau suvokti kaip tris 
mėginimus. Be fotografavimo, K. Pleita dar groja 
altu orkestre. Pirmasis mėginimas, pats kairiausias 
(aš jau jaučiu, kaip Kenji Miura pyksta ant ma
nęs, kad ne nuo to galo pradedu žiūrėti į fotogra
fiją…), puikiai atskleidžia Kęstutįaltininką, tačiau 

veikiausiai jam nelabai patiko tokia versija – „per 
švelnu, ir galvos nėra“, pagalvojo Kęstutis, ir pa
bandė dar sykį. Štai. Svarbiausias, centrinis, tikrasis 
Kęstutis Pleita – Žmogus. Pavyko. Na, ir kadangi 
dar liko kadras, kodėl gi nepamėginus dar vieno… 
Čia suveikia Kęstučiofotografo aistra, ir jis nubėga 
paskutiniam autoportretui. Bravo. Trečiasis – gry
nas Kęstutisfotografas. Mano manymu, tai vienas 
geriausių autoportretų lietuviškos fotografijos pa
dangėje, bent jau jeigu laikytis tokios gal kiek nai
vokos ir labai asociatyvios maniškės interpretacijos. 
Bet Kęstutis čia yra, jis būna, kai į jį žiūri, jauti, 
kaip jis bėgioja pirmyn atgal, kaip maigo mygtuką 
ir laukia, kol sutiksės visas taimerio laikas ir foto
aparato užraktas pakels veidrodį, atidarys užuolai
dėlę ir įleis autoportretą į mažą dėželęfotokamerą.

Marijus Bružila. Viena sekundė – kad išnykti, 2008

Kęstutis Pleita. Autoportretas, 2010
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Nuo triptiko prie diptiko. Kenji Miura darbus 
mėgstu dėl to, kad jis, kaip tikras japonas, neuž
miršo gamtos, ir jų ryšys jo kūryboje akivaizdus. 
Dar įdomiau yra tai, kad paprastai K. Miura fo
tografuoja kažką panašaus į natiurmortus. Nesi
velkime dabar į graikiškų žodžių dėlionę, bet visi 
žinome, kad natiurmortas tai ir reiškia – negyva 
gamta. K. Miura fotografuoja ne tik nature morte, 
bet tiesiogine to žodžio prasme – negyvus augalus. 
Sudžiūvusį rožių krūmą, šiuo atveju. Nors sakiau, 
kad jis pyktų ant manęs už fotografijos skaitymą 
iš kairės į dešinę, jo fotografiją irgi skaitysiu taip 
pat. Mane jo darbuose visuomet nuginkluoja neu
tralus fonas ir… negyvo augalo šaknų gumulas, 
kuriame dar ir žemių, ir kažkokios gyvybės galbūt 
esama. Negalvoju apie A. Narušytės nuobodulio 
estetiką čia, nors tikriausiai jos nemažai būtų ga
lima čia įžiūrėti, bet man svarbiau tai, kas vyksta 
diptike. Dešinė pusė yra kitas kadras, tikriausiai 
dviguba ekspozicija, bet labai švelni, nematoma, 
ar permatoma… Žinau, kad japonai tiki, jog net 
akmenys turi sielą, ir, kaip tikras vakarietis, blan
kiose fotografijose linkęs pamatyti vaiduoklius ir 
šmėklas, įsivaizduoju, kad čia simboliškai K. Miu
ros rožkrūmis, jau miręs, išleidžia paskutinį kvapą. 
Jo nebūtis tokia nujaučiama. Jis dar ten, K. Miuros 
diptike, kairėje pusėje, miręs, fiziškai esantis, o de
šinėje pusėje jau nyksta ir išsiblaško kažkur ilgoje 
autoriaus ekspozicijoje, išsidalina į dvi, keturias, 

šešias, kiek tik nori dalių, ir šiandien yra 2014ieji, 
ir to rožkrūmio jau seniausiai nebėra. Nežinau, ar 
tu apie tai galvoji ir ar tai jauti, bet man tas jaus
mas kažkuo malonus – nieko nėra amžina, ir rožių 
krūmo Japonijoje irgi, ir tai, kad dabar jo nebėra, 
o aš žiūriu į jį mirusį fotografijoje yra mažas stebu
klas, už kurį tariu tylų „arigato“ K. Miurai, ir dedu 
tašką, nes kai ko nors nebėra, viskas, ką belieka pa
daryti, tai padėti tašką.

Nežinau, ar suprantamas šis Hamleto mono
logas, virtęs lietuvio ir japono dialogu, bet, mano 
manymu, buvimas ir nebuvimas skiriasi, bet yra 
taip arti vienas kito, kad net sunku suprasti ne tik 
kur TA riba, bet ir ar ji apskritai egzistuoja.

Postmodernizmas. Bijau pagalvoti, ką pamany
tų Ihabas Hassanas, perskaitęs visa tai, bet tikiuosi, 
kad, net jei viskas pasirodytų labai blogai, jis bent 
šypteltų. Šyptelėti yra labai nepostmodernu, žinau. 
Galiausiai, koks skirtumas. Post, ne post, man regis, 
svarbiausia yra tai, kad galime džiaugtis tokia galy
be vertingų ir nevertingų kūrinių, į juos žiūrėti, jų 
klausytis, nusivilti, pamėgti ir atrasti iš naujo, ir var
tyti visaip, kaip tik panorėję. Taip postmodernizmas 
tampa maža sąvokėle tarptautinių žodžių žodyne, 
kurį bet kada gali užversti, nugrūsti į tolimiausią 
lentynos užkaborį ir priešais jį išrikiuoti Kobo Abę, 
Ernestą Hemingway’ų, Parulskį (pagal skonį – vie
niems Sigitas, kitiems Ernestas), Alfonsą Andriuške
vičių, ir t. t. Ir gyvenimas tampa daug paprastesnis. 

Kenji Miura. Rose dead on a summer day, 2012
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Vainiaus Bako eilėraščiai į mano sąmonę įsirė
žė 2008 metais, kai per jaunųjų filologų konkur
są tvirto, bet drauge ir švelnaus, melodingo balso 
savininkas Vainius Vilniaus universiteto V. Krėvės 
auditorijoje per vakarinius dalyvių poezijos skaity
mus, kai nė vienas iš jaunųjų filologų nedrįso pir
mas lipti ant scenos ir atrodė, kad poezijos vakaras 
baigsis poezijai neprasidėjus, drąsiai užlipo ant pa
kylos ir savuoju Sergi, mano angele sarge, sergi davė 
startą skaitymams. Iš tų metų konkurso atmintyje 
neliko veik nieko, o Vainius ir jo poezija liko. Pas
kui tapau studente, sužinojau, kad rašytojai bei po
etai skirstomi į jaunuosius (iki trisdešimt penkerių 
metų) ir vyresnius, kad jaunų rašančių žmonių yra 
daug, kur kas daugiau, nei galima sutikti jaunųjų 
filologų konkursuose, ir kad rašo tie žmonės kur 
kas geriau nei jaunųjų filologų konkurso dalyviai, 
susipažinau su kai kuriais iš tų poetų ir su visų ak
tyviau besireiškiančių tekstais, radau patinkančios 
ir mažiau patinkančios, įdomios ir nuobodesnės 
jaunųjų poetų kūrybos, bet iki šiol Vainiaus bal
sas (ir čia turiu omeny ne tik tai, kaip jis skaito, 
bet ir tai, ką rašo) man liko vienas skambiausių. 
Todėl ir šis tekstas bus labiau ne recenzija, o pasi
džiaugimas, kad poetas, kurį vertinu, išleido naują 
poezijos knygą, jau trečią: pirmoji, Lietaus spal-
vos, moksleiviškų eilėraščių knygelė, išleista 2003 
metais, antroji, jau ne eilėraščių, o poezijos knyga 
Pretekstai – 2009 metais. Trečioji – šiemet išleista 
knyga, pavadinta Kas vėjo – vėjui.

Vainiaus Bako vardas man, kuriai poezijoje la
bai svarbu klasikinė, rimuota eilėraščio forma, sieja
si visų pirma su tradicinės formos išlaikymu – bent 
jau per poezijos skaitymus poetas dažniau skaito 
muzikalius, dainingus tekstus. Knygoje iš šešiasde
šimt devynių eilėraščių daugiau nei pusė – ketu
riasdešimt septyni –  rimuoti. Kartą po to minėto 

Rasa Milerytė

Duoklė poezijai, duoklė vėjui

jaunųjų filologų konkurso dalyvavau kitame, kur 
vienas poetas, o gal tekstų skaitytojas su dalyviais 
pasidalino pastebėjimu ar nuomone, kad puiku, 
kai jauni žmonės nualintai eilėraščio formai leidžia 
pailsėti ir rašo verlibru, tačiau kiekvienas rimtas 
poetas, pasak jo, privalo mokėti parašyti sonetą. 
Vainius moka. O kitąsyk, jau daug vėliau, literatū
rologas ir humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus 
universiteto filologijos fakulteto studentų siaubas 
P. V. Subačius kalbėjo, kad poezija yra tada, kai at
simenama. Galiu prisiminti: „Laimingas beprotis – 
vienintelis gali matyti / šį kerintį vaizdą – pasaulis 
mažesnis už bitę. / Jis dūzgia lėtai ir vos telpa į vir
pančią saują, / laimingas beprotis ir vaikas, kuriam 
viskas nauja.“ (p. 128) Dar daugiau – kai kurios 
Vainiaus eilėraščių eilutės turi galią egzistuoti sa
varankiškai, be viso teksto, ir apibendrinti būtį. 
Sakytume, tai tos eilutės, kurias Visata padiktuoja 
poetui su uždaviniu iš jų sukurti eilėraštį. O Visata 
dosniai diktuoja toli gražu ne kiekvienam rašančia
jam, ne kiekvienu rašančiuoju ji pasitiki ir patiki 
savo paslaptis. Ir kai kartais poetas nuvilia Visatą, 

Vainius Bakas. Kas 
vėjo – vėjui. – Lietuvos 
rašytojų sąjungos 
leidykla, 2014
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eilėraštyje palikdamas netvarumo, nugvelbtų eilu
čių, nenatūralių palyginimų ir nežinojimo, ką pa
sakyti tekstu, įspūdį („Gal nesnigs, tik atrodys, kad 
sninga, / gal ankstyvas pavasaris bus. / Visa tai gal 
atrodys prasminga, / o išties – tai visai nesvarbu.“ 
(p. 36); “pasaulis mokosi nebūti“ (p. 34)), greit tai 
kompensuoja kitais eilėraščiais.

Vainiaus eilėraščiai – intymūs išsikalbėjimai ir 
pasikalbėjimai. Keletas jų (jei teisingai skaičiuoju – 
trys) užrašyti su dedikacija mylimajai, dar vienas 
spaudoje publikuotas su ta pačia dedikacija, tačiau 
dedant į knygą, ji nuimta. Ir tuose su paskyrimu, ir 
kituose neišsigąstama atviros erotikos: „Aš kopsiu 
krūtų kalneliais / Sizifo akmens ridenti“ (p. 17), „Ir 
kaip Jėzus aš mirsiu laimingas / ant kryželio tarp 
tavo krūtų…“ (p. 36), „Tu esi man nuoga pasiro
džiusi, / pasilik dar trumpam. Amžinai.“ (p. 65), 
„Begalinė naktis, pilnatis, sniegas, varnos, žiema / 
ir kad šiąnakt ji man atsiduoda // neplikyta kava, 
lietumi ir mėlynių vynu“ (p. 66) (nors pastarosio
se eilutėse kalbama gal ne tiek apie vyro ir moters 
artumą, o apie poeto ir poezijos). Meilės motyvas – 
vienas ryškiausių šioje knygoje. Lyrinis jis nuolatos 
kreipiasi į idealizuotą, žaismingą lyrinę ją, kalbi
na, iškalba švelnumą – „Savo skruostais primena 
madoną, / kai nekenčia, jai atrodo – myli. / Iš jos 
delno žiemą lesa zylės“ (p. 70), lyrinis subjektas ne 
tik myli, bet yra mylimas – „Nudegusi pirštus nuo 
mano skruosto, / slepi rankas į šilko kišenes – / 
pūslėti pirštai lieka nuo manęs, / bet kitądien tą 
patį veidą glosto.“ (p. 75). Taigi Vainiaus poezija 
kupina gyvasties godulio, meilės išgyvenimų, troš
kimo mėgautis gyvenimu – viskas taip, kaip ir tu
rėtų būti jaunam žmogui, jaunam poetui.

Eilėraščiuose kalbamasi ne tik su mylimąja, 
keliuose tekstuose išryškėja pastanga užkalbinti, 
atkreipti į save kitų poetų dėmesį. Eilėraščio Be 
dūmų epigrafu pasirinkta citata iš Maironio kū
rybos, šitaip, matyt, norint parodyti savo santykį 
su poetu, tam tikrų vertybinių nuostatų sutapi
mą – „Tiktai ne ramybės man reikia – vis trūksta 
ugnies / iš degančio žaizdro, rūdijančių žnyplių 
Hefaisto“ (p. 12) – kaip Maironio, taip ir Vainiaus 
lyrinis subjektas trokšta pavojų, nes tik kova ga
rantuoja nemarumą. Eilėraštis Viskas, ką norėjote 

sužinoti apie ją, bet nedrįsote paklausti lyrine savo 
situacija ataidi iš Arno Ališausko eilėraščio Viskas 
apie jį bei Aivaro Veiknio eilėraščio su paskyrimu 
A. Ališauskui Dabar jau tikrai viskas; A. Ališausko 
bei A. Veiknio poetinio diskurso lyrinio jo keitimas 
lyrine ja gali pasirodyti provokatyvus ir sąmoningai 
įžūlus mėginimas įsirašyti į poetų gretas. O štai ei
lėraštyje Miegančiųjų pokalbiai pamatyti jį Vainius 
kviečia Donaldą Kajoką bei Rimvydą Stankevičių, 
žaisdamas šių poetų eilėraščių motyvais: epigrafe 
užrašytos D. Kajoko eilutės „ar mane sapnuosi? 
Būtinai / ką į guolį kviesies? Vis tą patį“, o prieš
paskutiniame posme perrašomos R. Stankevičiaus 
eilutės. Palyginimui: R. Stankevičiaus eilėraštyje 
Agonija Getsemanės sode rašoma – „Mano pirštuos 
jau gęsta šviesos. / Tu jau kelkis, aš jau ilsėsiuos / 
Sniego kąsniais laukuos išbarstytas… / Postą per
duodu, labas rytas… // <…> Tau palieku įpusėtą 
pūgą žodžiais rašytą – / Gražu kuomet sningant 
pamainos mainos iš ryto…“ (Iš R. Stankevičiaus 
knygos Patys paprasčiausi burtažodžiai, p. 99). O 
Vainiaus eilėrašty užrašyta taip: „Tu jau kelkis, 
o aš ilsėsiuos – / keičias pamainos, angele sarge“ 
(p. 131) Paminėtinas ir eilėraštis Legionieriaus 
ruduo, formos trapumo, laikinumo įspūdžiu, o ir 
vaizdiniais – asiliukas, zylės – primenąs D. Kajoko 
eilėraščius. Pasitikiu Vainiumi kaip poetu, tikiu jo 
tekstais, todėl neabejoju, kad minėti dalykai yra ne 
kūrybinės minties sutapimas, kitaip dar vadinamas 
plagijavimu ar kopijavimu, o jaunatviškai drąsus 
žingsnis į poezijos Olimpą, poetų, kuriuos skaito 
ir turbūt vertina, kalbinimas.

Ką dar galima pasakyti apie paskutinį mohika
ną (rimuoti mokantį lyriką) Vainių? Tikriausiai ką 
nors apie eilėraščiuose ryškų tėvo paveikslą, apie 
antikinius motyvus, apie ironišku žvilgsniu fiksuo
jamą buitį, apie subtilumą, švelnumą ir dainingu
mą, apie iš klasikinės literatūros tekstų į poeziją 
atėjusius simbolius, apie kalbėjimą apie tai, kas yra 
poezija, apie savo, kaip poeto, savasties paieškas, 
apie knygos struktūrą, svarstyti, ar knyga išliks, 
arba nieko nebesakyti, atsiversti atsitiktinį knygos 
puslapį, pavyzdžiui, 21ą, ir leisti kalbėti pačiam 
Vainiui, poetui jau be dirbtinai klijuojamos „jau
nojo“ etiketės, o tiesiog geram poetui.
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Įžanga papigiai

Yra tam tikrų klausimų, kurie aktualūs visoms 
žmonių grupėms visais amžiaus tarpsniais.

Pavyzdžiui, kaip reikia gyventi.
Aš nuoširdžiai klausiausi mokytojų per lite

ratūros pamokas, skaičiau straipsnius delfi.lt ir ne 
vien jame, varčiau knygas ir kultūros žurnalus – 
apibendrinant galima pasakyti, jog pasąmoningai 
stengiausi suprasti ir įsigilinti į dvasinį visuomenės 
bei individo pasaulį, tačiau pagrindiniai žodžiai, 
kuriuos aš išgirdau, buvo šie:

1. Krizė.
2. Sumaterialėjimas.
3. Globalizacija.
4. Nuosmukis.
5. Amoralus.
Ir panašiai.
Man dar nebuvo septyniolikos, ir aš norėjau 

paklausti, kaip man reikia gyventi, bet eilinis teks
to suvokimas, išvemtas protingo nežinomo dėdės 
ar tetos, man jau sakė: Tu gyveni blogai, nes šių lai-
kų visuomenė, įstrigusi į besisukantį vartojimo ratą, 
stokoja dvasinių vertybių ir, paveikta globalizacijos, 
nusisuka nuo savo gimto sodžiaus bei žvelgia į bliz-
gančius prekės ženklus ir aukoja savo gyvenimą Die-
vui Vartojimui, kuriam priimtinos vienintelės au-
kos – tik pinigai, pinigai, pinigai. Tu gyveni blogai, 
nes tu gyveni visuomenėje.

Ei, palaukit, palaukit.
O tai ką man daugiau daryt?
O tai ką man daryt, jei aš jau gimiau tokiu 

laikotarpiu, kai žmonės nebegyvena samanotose 

bakūžėse ir, užuot prakaitu laistę gimtąją žemę, 
nusprendžia realizuoti save užsienio šalyje? O tai 
ką man daryt, jei mano šalis pasiekė tokį gyvenimo 
lygmenį, kai dauguma žmonių gali sau leisti val
gyti ne vien juodą duoną, bet smaguriauti vyną su 
pelėsiniu sūriu? Ką daryt, jeigu milijonas Lietuvos 
žmonių po darbo važiuoja į parduotuves ir perka 
pieno, dešros, makaronų ir sviesto? O Dieve, ką da-
ryt, jei žmonės nori valgyt?

Vienintelis logiškas atsakymas, iškylantis man, 
yra ganėtinai paprastas: džiaugtis.

Tačiau teisingas atsakymas, pateiktas teksto su
vokime ir įvertintas 3 taškais, yra toks: Liūdėti ir 
verkti, nes šiuolaikinė visuomenė nusisuka nuo kul-
tūros vertybių ir yra tokia sumaterialėjusi, jog žmonės 
leidžia sau gerti raudonąjį vyną.

Nenoriu moralizuoti, konkretizuoti ir absoliu
tinti – aš neteigiu, kad šių laikų visuomenė nesu

Lietuvos jaunųjų filologų konkurso laureatė
Klaipėdos Ąžuolyno gimnazija, 3d klasė, mokytoja Vilma Du
levičienė

Goda Liutkutė

fucking shopping

Audronės Daugnorienės nuotrauka
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siduria su tam tikromis problemomis ir krizėmis; 
bet aš ir nesakau, jog mūsų amžius – tragiškiausias 
žmonijos laikotarpis (o tokią nuomonę kartais ga
lima susidaryti vien paskaičius žiniasklaidos antraš
tes). Man atrodo, kad koją kiša per visus pasaulio 
istorijos amžius žmogiškąją bendruomenę perse
kiojęs polinkis aukštinti praeitį, žeminti dabartį 
ir svajingomis miglomis nuspalvinti ateitį: juk ir 
Renesanso laikotarpiu tobuliausias idealas atrodė 
prieš gerą tūkstantmetį gyvavusi Antika, o patys 
XVI amžiaus kūrėjai niūriai tapė to meto spalvas. 
Kaip ironiška, kad jau prasidėjusiame trečiajame 
tūkstantmetyje mes žvelgiame į tą patį Renesansą 
ir baksnojame pirštu: va, va kaip buvo gerai.

Todėl vienas labiausiai mane stebinančių reiš
kinių, žvelgiant į šių laikų aktualijas, išlieka didžio
ji menama gyvenimo problema, kuri užgožia kiek
vieno kasdienybę ir verčia atsigręžti į pinigus – tai 
yra Vartojimas. Taip, didžiąja raide.

Vartojimas – tai lyg kažkoks šėtono įsūnis, su 
šakėmis išraunantis iš mūsų sielų paskutinius do
rybės likučius ir paverčiantis mus tuščiomis metalo 
dėžėmis, į kurias su tom pačiom velniškom šakėm 
dar prikraunama tuštybės mėšlo (beje, jo mes patys 
įsigyjame prekybos centruose – rodos, įvaryti ir už
daryti juose lyg žiurkės laboratorijos narveliuose).

Būtent tai mane ir stebina – pribloškiantis pesi
mizmas ir neapykantos pliūpsniai, susiję su preky
bos centrais, kurie ilgainiui tampa lyg tam tikrais 
simboliais, apibūdinančiais šių laikų supuvusią vi
suomenę. Ką veikia sumaterialėję žmonės? Šopinasi!

Ir tai iš tiesų įdomu – nors prekybos centras 
tėra milžiniška dėžė, talpinanti tūkstančius žmonių 
ir generuojanti milžinišką pelną (nes toks ir yra pa
grindinis dėžės tikslas – gauti pelną), kažkodėl pas 
mus egzistuoja nusistatymas ne vien prieš dėžę, kaip 
šlykštų spuogą, iškilusį ant jaunosios, skaisčiosios 
Lietuvos veido, bet ir prieš patį pelną, kuris, nori ar 
nenori to pripažinti, vis dėlto yra esminis ekonomi
kos, taigi ir šalies gerovės, variklis – privatus verslas 
uždirba daugiau pinigų, valstybė surenka daugiau 
mokesčių, žmonės gyvena geriau. Loginė seka aiški.

Aš nekalbu apie pelną kaip apie vienintelę dva
sinio gyvenimo siekiamybę; aš kalbu apie pelną, 

kuris ir kyla iš vartojimo, kaip materialinės būties 
garantą. Turbūt čia ir iškyla priešprieša tarp dviejų 
skirtingų sampratų ir požiūrių: intelektualai smer
kia buką vartojimą, užgožiantį dvasines vertybes; 
šiuo klausimu, žinoma, neketinu priekaištauti jų 
nuomonei, tačiau įžvelgiu kitą aspektą: vartojimas 
kaip ekonominis ir socialinis veiksmas, kuriam ne
suteikiamos atitinkamos simbolinės prasmės.

Lietuvos ir daugumos kitų pasaulio šalių eko
nominė sistema – kapitalizmas – ir yra grįstas var
tojimu, laisvąja rinka, pelno gavimu bei nauju jo 
paskirstymu, ir jeigu sugriauname konkurencinę 
visuomenę, kuri taip smerkiama dėl per didelio 
tempo, ar magišku būdu panaikiname vartojimą, 
iškyla natūralus klausimas: tai kaip mes gyvensime?

Kaip reikia gyventi?
Mano manymu, pasvarstymai apie dvasinę ir 

kultūrinę krizę, nors ir yra iš tiesų nuoširdūs ir rei
kalingi, retkarčiais prasilenkia su tam tikra ekono
mine logika. Jei mes, visi pasaulio žmonės, pajutę 
sielos šauksmą, staiga atsigręžiame į kultūros pa
saulį ir šluojame nuo lentynų knygas bei nustoja
me prieš Kalėdas grobę lygintuvus, kvepalus ar bet 
kokias kitas prekes, kas tuomet nutinka lygintuvų 
ar kvepalų gamintojams?

Kaip jiems reikia gyventi?
Balansas. Saikas. Dvasiniai ir fiziniai poreikiai 

turi būti subalansuoti. Nereikia tenkinti vien kū
niškų troškimų, tačiau nereikia paminti jų reikš
mės ir iškelti dvasingumo, kaip vienintelio galimo 
egzistencijos būvio. Galų gale, jei mes nesugebame 
patenkinti esminių reikmių, t. y. nesame pavalgę, 
neturime stogo virš galvos, jaučiamės nesaugūs, tai 
apie kokį turtingą dvasinį gyvenimą galime kalbėti?

Šių laikų visuomenėje galimybę patenkinti 
pagrindinius žmonių poreikius ir suteikia preky
bos centras. Mes gyvename ne tokiais laikais, kad 
puoselėtume natūrinį ūkį ir prieš šventę skerstume 
savo užsiaugintą kiaulę – atsiradus ūkinei specia
lizacijai, visuomenės nariai pasiskirstė ir užėmė 
atitinkamas pareigas rinkoje. Todėl vieni rūpinasi, 
kad jūsų rankose atsidurtų atspausdintas popie
riaus lapas, kiti skenuoja jūsų prekes, o treti spren
džia, ką pirksite šiandien.
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– Ieškoti įkvėpimo yra tas pat kaip ir vaikščioti 
bėgiais, – sako Augustinas ir išsitraukia rūkomą
jį popierių. Gilų mano atodūsį jis palaiko ženklu, 
kad esu pasiruošusi išklausyti jo ilgus filosofinius 
apmąstymus, todėl tęsia: – Įsivaizduok, bindzini 
paskui seniai nuvažiavusį traukinį, kuriame sėdi 
Dostojevskis, Becketas, Hesse, Škėma ir kiti, jau 
apie viską parašę. Rūko cigarus ir šaiposi iš tavęs, 
kad niekada nepavysi jų su savo menkutėm idė
jom. Ir, lyg to būtų maža, į tave nenumaldomai 
lekia nauji ir dar nežinomi rašytojai, parašę gerą 
kūrinį apie kažką, ką tu praleidai, stebėdamas 
aplinką, apie ką nepagalvojai.

Po akimirkos priduria:
– Velniava, reikia, kad manyje nubustų roman

tikas. Neįmanoma taip gyventi.
Stovime ant platformos, žiūrime į apačioje ant 

bėgių besivoliojantį popieriaus lapą. Mirga raša
luotos raidės.

– Tai galėtų būti meilės laiškas, – vėl pradeda 
Augustinas. – Sentimentali moteris, išvykdama į 
tolimą kelionę, atplėšė traukinio langą ir, iškišusi 
plaštaką, mojavo savo mylimajam laišku kaip balta 
nosinaite. Arba, tarkim, dienoraščio lapas. Mergai
tė, išbėgusi į peroną, draskė ir trypė sąsiuvinį, kūnu 
pavertusį jos skaudulius ir ilgesius.

Pasilenkę pamatome, kad tai paprasčiausias 
prekių sąrašas. Augustiną vėl apima neviltis.

– Man reikia medžiagos eilėraščiui, o potenci
ali galimybė pasirodė esanti tik šiukšlė! Sudėtingas 
poeto gyvenimas. Vaikštai dairydamasis: bene pa

Lietuvos jaunųjų filologų konkurso laureatė
Jurbarko Antano GiedraičioGiedriaus gimnazija, 4Ge klasė, 
mokytoja Jolanta Norkūnienė

Raminta Grybaitė

Bėgiai

matysi ką nors iš kito pasaulio, ką nors su istorija, 
verto plunksnos. Ir...

– Ir prarandi ryšį su kasdieniu gyvenimu. Są
moningai ieškai sukrėtimų ir jautiesi palaimintas 
kančios akivaizdoje. Eime, – sakau, – nusipirksime 
bilietus.

Šiaip ar taip, visi turime savų ydų ir manijų. 
Visi ką nors kolekcionuojame (nes ką daugiau 
veikti šiame pasaulyje): vieni eilėraščius, kiti pi
nigus, dar kiti – vyrus ar moteris. O kartais pa
sitaiko ir keistesnių kolekcininkų. Prieš kurį laiką 
susipažinau su vaikinu, kuris rinko užuojautas iš 
laikraščių. Karpė jas ir klijavo ant sienos. Pačiame 
sienos centre buvo pakabinęs stačiakampį veidrodį 
ir viršutinį jo kampą pažymėjęs juodu kaspinu. Kai 
jis atsistodavo priešais tą sieną, veidrodyje atsispin
dėdavo ironiškai besišypsantis veidas. 

Augustiną buvo užvaldžiusi baimė nespėti. 
Bijojo neįspausti savo pėdsakų į smėlėtą istorijos 
pakrantę, tad vis ieškojo trumpiausio kelio iki jos. 
Kartais ir desperatiškai. Pavyzdžiui, pirkdamas 
krūvas loterijos bilietų. Jis trindavo plonytę netikro 
sidabro plėvelę monetos briauna ir grūsdavo nelai
mingus bilietus po lova. Aš slepiu po lova nelai
mingas dienas ir užmiegu, spausdama delne centą, 
su kuriuo trinsiu naujai išaušusios dienos plėvelę. 
Abiem mums retai pavyksta ką nors laimėti, o jei 
kokį kartą ir nusišypso sėkmė, toji pergalė vis vien 
būna per menka, kad atsvertų ankstesnius pralai
mėjimus.

Kai desperacijos lygis Augustino kraujyje kiek 
nuslūgsta, jis pradeda ieškoti apie ką rašyti. Tiesa, 
rašo, kaip ir laimi loterijose, – retokai, ir dėl to jau
čiasi dar nelaimingesnis.
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Traukinys vėluoja. Mūsų kelionės į Kauną tapo 
ganėtinai dažnos po to, kai susirgo Augustino sene
lis. Jis leidžia dienas pilkoje palatoje ir nedaugelis 
randa laiko jį aplankyti. Augustinas bando kovoti 
su šia neteisybe, apsireikšdamas savo seneliui ma
žiausiai dukart per savaitę.

Jo senelis santūrus ir vertina vienatvę, todėl 
man atrodo, kad tokie vizitai jį labiau vargina nei 
pakelia ūpą. Augustinas mėgsta skaityti jam savo 
kūrybinius bandymus. Senelis tuo metu guli lovoje 
ir klausosi, žvelgdamas į lubas, bet nė karto nėra 
nieko pasakęs apie Augustino eilėraščius. Jis apskri
tai nemėgsta kalbėti, tačiau yra išsilavinęs ir mėgsta 
knygas. Ant stalelio prie lovos kaskart guli vis kitas 
klasikos kūrinys.

Kai pravėrėme palatos duris šį kartą, senelis 
prasimerkė, tačiau nepasikėlė lovoje ir nepasisvei
kino. Palatoje tvyrojo bejėgiškumo ir stiprių vaistų 
tvaikas. Augustinas atsisėdo ant kėdės greta lovos, 
kaip visuomet pasidalijo nuobodokomis naujie
nomis (senelis nė nekrustelėjo), tuomet išsitraukė 
rankraščius ir buvo bepradedąs skaityti, bet senelis 

susiraukė, kilstelėjo ranką ir nusuko galvą į kitą 
pusę, taip jį nutildydamas. Vizitas buvo ne iš ma
loniausių.

Išėjęs iš ligoninės, Augustinas atrodė kiek įsi
žeidęs ir pasipiktinęs. Poetus neretai kankina susi
reikšminimo sindromas.

– Kodėl jis nenorėjo klausytis, m? Ar jie prasti?
– Man atrodo, – sakau Augustinui, – jam gana 

literatūros. Tavo senelis trokšta nebe rašalo, o krau
jo. Škėma rašė, kad literatūroje viskas gražu, net 
bjaurūs dalykai, ir tai – tiesa. Jis trokšta nesume
luoto pasaulio su visu jo bjaurumu.

Augustinas tyli. Tik stotyje pareiškia, kad nori 
pasivaikščioti. Bėgiais. Žinoma, vaikščioti bėgiais – 
romantiška, tačiau perdėtas romantizmas gali tapti 
liga ar lengvabūdiškumo įrodymu. Dėl viso pikto 
paduodu jam spausdintą lapą, kuriame sužymėti 
traukinių grafikai.

Sėdžiu tuščioje kupė ir rašau. Kai liaujiesi rei
kalauti, kad pasaulis būtų romantiškas, jame darosi 
įmanoma ir gyventi, ir kurti.

Kamilė Čelutkaitė. Triukšmo tarša
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***

Niekada nepasiduok. Kad ir kas beatsitiktų. Nie-
kada nepasiduok. Atverk širdį. 

Dalai Lama XIV

Ši citata kiekvieną kartą man primena apie sa
vybę, kurios, manau, labai trūksta šių dienų visuo
menei – drąsos gyventi. Nenuleisti rankų. Nepasi
duoti. Nepulti į neviltį. Nesiskųsti dėl kiekvieno 
sunkumėlio. Nieko nekaltinti. Nebijoti prisiimti 
atsakomybę – už save ir kitus. Ir tuo pat metu – ug
dyti savyje gėrį. Atsiverti pasauliui, kuris kiekvieną 
dieną pateiks tau staigmeną –  galbūt džiugią, gal
būt nemalonią. Nesislėpk! Nei nuo savęs, nei nuo 
pasaulio. Priimk Kitą. Priimk patį save. Galbūt tai 
vienintelis kelias į šviesesnę ateitį, į žmoniją, kuri 
nenaikintų pati savęs... 

Inga Mitunevičiūtė

***

Cedo nulli.
Erazmas Roterdamietis

Frazė „Cedo nulli“ Europoje išpopuliarėjo, kai 
ją kaip savo gyvenimo šūkį pasirinko teologas Eraz
mas Roterdamietis, o į Lietuvą ją atnešė, matyt, 
rašytojas Kazys Saja, 2008 metais išleidęs knygą, 
pavadintą Niekam nenusileisiu. Šiek tiek lyriškuose, 
šiek tiek ironiškuose apsakymuose rašytojas kalba 
apie žmones, vienus – išgalvotus, kaip literatūrinės 
tikrovės dalis, kitus – iš tiesų egzistavusius, kurie 
tam tikru gyvenimo metu turi pasirinkti, ar gy
venti prisitaikant prie nepalankių aplinkybių, to

Niekam nenusileisk

dėl gi – ramiai, patogiai, ar kilti į, kad ir nedidelį, 
maištą, aiškiai nubrėžiant savo vertybinių nuostatų 
ribas. Tie nenusileidžiantieji tampa maištininkais, 
iš tokių Kazys Saja kildina idealistus: „Bet yra 
žmonių, kuriems likimas uždeda kaukę visam gy
venimui. Tokią, kuri galbūt mums nepatinka, bet 
reikalinga mūsų vidui. Iš tokių ir atsiranda kam 
nors pasišventę idealistai, vienuoliai, keistuoliai, 
mokslui ar menui tarnaujantys žmonės.“ Kiekvie
nu liūdnu istorijos momentu tarp mūsų atsiranda 
tokių, kuriems cedo nulli tampa svarbiu priesaku, ir 
kiekvienąsyk laikui pagerėjus jie būna atstumiami, 
pašaipiai nurašomi į don kichotų, kariaujančių su 
vėjo malūnais, gretas, atsainiai leptelint, jog kaip 
yra, taip gerai. Todėl komentaro pavyzdžiu norisi 
skatinti žmones, ypač jaunus, savo širdies klausyti 
labiau nei supančios minios, kovoti už savo ide
alus, net jei ta kova iš anksto atrodytų pasmerkta 
nesėkmei, garsiai kalbėti, kai atrodo, kad kažkas 
klysta. Pabraukti ir paryškinti – cedo nulli.

Rasa Milerytė

***

Mano namai tai – ne vieta. Tai jausmas. 
Jonas Peterson

Man namai – skirtingų dydžių batai prie durų. 
Raktai dubenėlyje su kitais sunkiai įsivaizduoja
mais menkniekiais ant staliuko prieškambaryje. 
Namai – tai vandens ąsotis virtuvėje. Tai stalo 
įrankių skleidžiamas garsas, kai valgai ką tik iš
virtus koldūnus, kurių prieš kurį laiką visi kartu 
prilipdėme gal tūkstantį ir sudėjome į šaldiklį. Na
mai – tai, kai ryte atsikėlęs papasakoji apie blogą 
sapną, o tave bučiuoja į lūpas ir dar kartą, ir dar: 
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„Viskas, viskas. Pasiėmiau visus blogumus, nebe
liko nė vieno.“ Namai – tai paiki magnetukai ant 
šaldytuvo, kurie laiko juokingas nuotraukas, ku
riose tave galbūt jaudina netaisyklingas kadravimas 
ar netaisyklingas svoris, bet namų gyventojai žiūri į 
jas ir sako: „Išprotėti galima! Koks tu gražus!“, nes 
tik namų gyventojai žiūri ir vertina tave vieninteliu 
teisingu žvilgsniu. Namuose manęs paprašo užsi
merkti: „Aš turiu tau gėlių.“ Užsimerkusi užuodžiu 
prieskoninių žolelių kvapą, atsimerkusi matau savo 
mėgstamą baziliką, kuris taip tinka prie makaronų 
su pomidorais ir citrina. Namuose mažasis žmo
geliukas, kuriam bučiuoju skruostus, kai trūksta 
saldumo. Namuose aš padedu sunkią galvą po sun
kios darbo dienos ant tvirto, bet kaip man nulieto, 
peties, ir vėsi ranka apglėbia man kaktą. Tuomet 
lieka jausmas. Žinai, toks labai geras jausmas. 

Julija Velykienė

***

Vasara trumpa ir gyvenimas trumpas, bet kodėl 
jis toks trumpas? Tik dėl to, jog mes žinome, kad jis 
trumpas. Ar katės žino, kad gyvenimas trumpas? Ar 
žino tai paukštis? Drugelis? Jie laiko gyvenimą amži-
nu. Niekas jiems šito nesakė. Kodėl gi mums pasakė?

Erich Maria Remarque 

Galbūt todėl, kad žinotumėm ir vertintumėm 
kiekvieną dieną. Kad svajotumėme ir nuolatos kaž
ko siektumėme. Kad nebūtume paskendę per dide
lėje ir plačioje gyvenimo begalybėje ir suvoktumėm 
laiko trapumą. Kad išmoktumėm vertinti, mylėti, 
užjausti, kad paliktumėm kažką po savęs. Žmogus 
žino, jog jis ne amžinas, todėl kažką puoselėja ir 
saugo, nors tai tikrai labai sunku. Bet sudėtingume 
ir slypi visa gyvenimo esmė. Žmogumi būti – bū
tent tokiu, kuris skiriasi nuo gyvūnų – su savais 
jausmais ir emocijomis, išugdyta morale, užuo
jauta, gerumu ir noru padėti, suprasti, paminant 
egoizmą ir visą naudą sau – pripažinkim, sudėtinga 
užduotis. Gal žmogumi ne gimstame, o tampame? 

Gal to turime išmokti? Gal dėl to ir turime vieną 
gyvenimą ir negyvename amžinai? 

Evelina Pacevičiūtė

***

Kiekviena meilė nori būti amžina ir tai yra jos 
amžina kančia. 

Erich Maria Remarque 

Mylintys žmonės gražūs, tikintys svajonėmis, 
stiprūs ir drąsūs. Meilė – nematoma, bet stumianti 
priekin jėga, ji parodo ir atveria tokius kelius, to
kias galimybes, kokių žmonės neįsivaizdavo esant. 
Galbūt niekada netikėjai amžinybe ir tau visada 
buvo taip kvaila girdėti banalius meilės prisipažini
mus su žodžiais „ visada“ ar „amžinai tavo“, bet nė 
pati nepajunti, kad savo širdyje jauti apsigyvenusią 
meilę, ir supranti, kad dabar jau tu pati tyliai pra
šai, kad tavoji meilė truktų amžinai – vien mintis 
apie išsiskyrimą smaugia ir neleidžia kvėpuoti. Nes 
ji tokia graži, ji tavo, ji tiesiog privalo išlikti. Kas 
dieną ji vis labiau užpildo tavo gyvenimą. 

Kiekviena meilė nori būti amžina, tačiau toli 
gražu ne kiekvienai lemta išlikti. Jos išlikimą arba 
nykimą lemia daug kas. 

Sunku, kai reikia paleisti, suprasti, kad viskas, 
kuo gyvenai, tikėjai nėra amžina. Tada suabejoji 
pati savimi ir gyvenimu, o visi pažadai, tyri prisi
minimai ir šypsenos atrodo taip niekinga ir netik
ra, tolima. Krūtinėje jauti akliną tuštumą, kurios 
niekaip neužpildai. 

Meilė ir kančia, kančia ir meilė...  Regis, tai du, 
neatsiejami dalykai. 

Meilės amžinybės troškimas tolygus kančiai. 
Kodėl? Nejau taip blogai, kai žmogus trokšta lai
mės?...

O gal tiesiog reikėtų susitaikyti, kad visą mūsų 
gyvenimą ir meilę lydi didelis nusivylimas ir tokio 
reiškinio kaip „amžinybė“ paprasčiausiai nėra?.. 

Evelina Pacevičiūtė
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Josteinas Gaarderis romane Mergaitė su apelsi-
nais jam būdinga laiško kaip samprotavimų pertei
kimo priemone apmąsto tokias svarbias žmogaus 
gyvenimo temas kaip meilė, mokslo vaidmuo, 
informacijos gausėjimas, jo poveikis individui. 
Apie tai rašytojas nebyliai kalbasi su dabar jau 
penkiolik mečiu Georgu jo tėvo, mirusio prieš vie
nuolika metų, vardu. Visas laiške užrašytas pasako
jimas veda prie vieno fundamentalaus pasirinkimo 

Kamilė Čelutkaitė

Gyvenimas kaip didysis nuotykis

klausimo, tėvo užduoto Georgui. Šiame trumpame 
tekste tą klausimą ir aptarsiu, nes jis puikiai išryš
kina romane iškeltą problemą, o atsakymas į jį gra
žiai atskleidžia autoriaus poziciją, jo vertybes.

Iš tiesų tėvas Georgui uždavė du klausimus. 
Pirmasis: ar Georgas rinktųsi gyvenimą, jeigu žino
tų, kad galų gale jis „bus iš jo išplėštas“? Performu
lavus Georgo tėvo iškeltą problemą abstraktesne 
forma, išeitų toks klausimas: ar yra prasmė gyventi, 

Aušra Kažemėkaitė (Lietuva), Riccardo Dressadore (Italija). Žemės menas Raudondvario dvaro parke, 2014. 
Miglės Daugnoraitės nuotrauka 
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jei vis vien anksčiau ar vėliau mirsi? Tai pamatinė 
žmogaus egzistencijos problema. Nenuostabu, kad 
tėvas savo priešmirtiniame laiške sūnui uždavė tokį 
klausimą. Apie jį žmonės paprastai susimąsto atsi
dūrę būtent artėjančios mirties akivaizdoje. Pajutę 
grėsmę savo gyvenimui, jie staiga suabejoja, ar šį 
buvo verta nugyventi. Konkrečiai tėvas svarsto, ar 
buvo verta patirti tą džiugiąją gyvenimo pusę, jei 
„netikėtai“ jam tenka ją prarasti. 

Kai pagalvoji, juk visi žmonės žino, kad vie
ną dieną mirs, tačiau dažnas gyvena taip, tarytum 
būtų pamiršęs šį faktą. Retkarčiais jie gyvendami 
tai prisimena, bet tai trunka trumpą akimirką, vė
liau šis klausimas vėl išnyksta rutinoje. Tokio neilgo 
klausimo iškilimo kasdienybėje pavyzdys romane 
gali būti Jano Olavo, Georgo tėvo, žodžiai, vieną 
vakarą ištarti Mergaitei su apelsinais Biugdiojo pa
krantėje: „Mudu gyvename pasaulyje tik šį vieną 
vienintelį kartą. <…> Mąstau apie vakaro šviesą 
tuomet, kai manęs nebebus.“ Bet taip aprašomas 
tik vienas vakaras. Tada Janas Olavas net rimtai ne
ieškojo atsakymo į vėliau sūnui iškeltą klausimą, 
jis tik trumpai išgyveno mirties nuojautą. Prieš pat 
gyvenimo pabaigą išgyventos abejonės tėvui tapo 
nepakeliamai sunkios, nes prieš tai gyvendamas jis 
nebuvo radęs atsakymo į gyvenimo prasmės klau
simą. Todėl manau, kad, jį užduodamas Georgui 
paauglystės metais, tėvas pasielgė teisingai. Įsisą
moninus būsimos mirties faktą ir radus minėtos 
egzistencinės problemos sprendimo būdą, tampa 
lengviau susitaikyti su gyvenimo baigtimi šiai pa
vojingai priartėjus ir apskritai branginti gyvenimą. 
Tačiau vis dėlto kaip romane atsakyta į svarbų gy
venimo prasmės klausimą?

Prieš suformulavus galutinį autoriaus atsa
kymą, derėtų išsiaiškinti paskutinį tėvo Georgui 
parašytą klausimą, nes jis gali būti vertinamas 
kaip vienas iš įmanomų atsakymų į iškeltą pro
blemą. Antrasis klausimas skamba taip: „Ar galiu 
būti tikras, kad po šio gyvenimo nėra jokios kitos 
būties?“ Žmogui, išgyvenančiam akistatą su gali

ma gyvenimo beprasmybe, verkiant reikia šiaudo, 
kurio galėtų nusičiupti ir išgelbėti savo būtį. An
trasis Jano Olavo iškeltas klausimas siūlo viltį, kad 
po gyvenimo baigties nėra visiško išnykimo, kad 
vietoj jo egzistuoja dar viena – pomirtinė – būtis. 
Tuomet žmogus gyvenimą įprasmina tikėjimu šia 
viltimi. Taip jis savotiškai pabėga nuo mirties kaip 
gyvenimo prasmę nuvertinančio įvykio ir pakeičia 
ją stotelės tarp dviejų būčių įvaizdžiu. Tai žmogų 
nuramina.

Vis dėlto toks egzistencinės problemos sprendi
mo būdas nukreiptas į kažką „anapus“, į kitą, tik 
ateityje patirsimą būtį. Romano autoriui tai neat
rodo pakankamas gyvenimo prasmės atitikmuo, 
mat jam norisi surasti tokį, kuriuo būtų galima 
vadovautis dabar, šiame gyvenime. Ne veltui, prieš 
užduodamas sūnui pirmą aptariamą klausimą, Ja
nas Olavas savo laiške taip detaliai aprašo meilės, 
kilusios tarp jo ir Mergaitės su apelsinais, istoriją. 
Taip jis atskleidžia, kad neretai pilnatvė pajuntama 
mylint kitą žmogų, savo didžiąją gyvenimo dalį pa
skiriant kitiems: šeimai, draugams ir pan. Dar vieną 
iškeltos problemos sprendimo būdą autorius pertei
kė per Georgo atsakymą tėvui: „Bet neleisiu šėto
nui, kad jo žodis būtų paskutinis. Nusigręžiu nuo 
nelabojo, kol jis nepasigrobė manęs savo valdžion. 
Renkuosi gyvenimą. Renkuosi mažą gėrio lopinėlį, 
kuris man priklauso. Prasmė atsiskleidžia jau pačia
me apsisprendime pasirinkti gyvenimą, taip atsu
kant nugarą „šėtonui“ – mirčiai, beprasmybei.“ 

Taigi romane Mergaitė su apelsinais Josteinas 
Gaarderis iškelia visiems svarbų gyvenimo prasmės 
klausimą ir pateikia į jį teigiamą atsakymą. Auto
rius sako, kad gyvenimo pilnatvė patiriama paste
bint aplinkinio pasaulio grožį, dalinantis meile bei 
gėriu su kitais žmonėmis, šiuos matant kaip tikslus 
savaime. Tikriausiai galima teigti, kad prasminga 
tai, kas tikra. Pagal Josteiną Gaarderį, tikra tai, kas 
yra dabar, o dabar mes esame dalis pasaulio, kuris 
iš tiesų yra didysis stebuklingas nuotykis. Ir jį pa
tirti verta. 
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Šiųmečio Kino pavasario metu startavo doku
mentinis filmas ir drauge puiki iniciatyva, skirta 
vyrams ir moterims, drąsiai kovojusiems už Lietu
vos laisvę, mėginusiems pasipriešinti Sovietų Są
jungos valdžiai, atminti – Nematomas frontas. „Ne
matomas frontas“ – sovietų valdžios karo pajėgose 
naudotas kodinis pavadinimas partizanų judėjimui 
Lietuvoje įvardyti. Filmą, rodytą Kino pavasario 
metu, o rugpjūčio mėnesį vėl grįžtantį į kino ekra
nus, režisavo Vincas Sruoginis, Markas Johnstonas 
ir Jonas Ohmanas. Filmas paremtas partizano Juo
zo LukšosDaumanto prisiminimais, tačiau pertei
kia ne vien jo, o visų 1944–1953 m. kovojusiųjų 
gyvenimo tragiką. 

Filme pateikiami interviu su dar gyvais partiza
nų ryšininkais, su Juozo LukšosDaumanto broliu 
Antanu Lukša, Daumanto mylimąja Nijole Bražė
naite. Taip pat kalbinami ir tie, kurie kovojo kitoje 
pusėje – sovietinės nomenklatūros tarnautojai bei 
žmogus, išdavęs Juozą Lukšą. Filmo kūrėjai nesto
koja taktiškumo – lietuvių, palaikiusių okupantų 
pusę, nebuvo klausiama jų pasirinkimo motyvų. 
Kalbinamųjų paprašyta papasakoti apie įvykius jų 
nevertinant. Filmo kūrėjai taip pat nesiima teisė
jų vaidmens, Nematomas frontas skaidriai pateikia 
įvykius, nesiekia manipuliatyviai paveikti žiūrovo, 
kaip (kartais gal ir nesąmoningai) pasitaiko filmuo
se, pasakojančiuose apie skaudžiausius istorijos 
momentus. Juozo LukšosDaumanto dienoraštis, 
vienas pagrindinių šaltinių, kuriant šį filmą, tur
būt jau daugelio skaitytas, taigi partizaninio karo 
istorija besidominčių žmonių dienoraščio medžia
ga nenustebins, tačiau kūrėjai pateikia ir dar neži

Rasa Milerytė

Matomas Nematomas frontas

nomos medžiagos, netikėtų akistatų, įdomių po
kalbių su vienaip ar kitaip įvykiuose dalyvavusiais 
žmonėmis – iš saugaus atstumo Rusijos agresiją 
stebėjusiais europiečiais ir į karo sūkurį įtrauktais 
lietuviais.

Nematomo fronto iniciatoriai skatina žmones 
užsimauti ant rankos specialią žalią apyrankę kaip 
pagarbos ir atminimo ženklą.

Labai džiaugiuosi iniciatyva Nematomas fron-
tas, skatinančia atminti ir pagerbti už Lietuvos 
laisvę kovojusius ir žuvusius partizanus. Žinoma, 
galvoti apie juos reikėtų ne tuos kelis mėnesius, 
kol bus aktualus Nematomas frontas, o nuolatos, 
tikiuosi, filmas bus tik sėkminga pradžia ir baigus 
jį demonstruoti partizanų atminimas nenugrims 
užmarštin. Esu išdidžiausias žmogus pasauly, kai, 
eidama per mylimą miestą Vilnių, galiu puikuotis 
žalia apyranke ant rankos. Pastebiu, kad vis kreipiu 
žvilgsnį į praeivių rankas – ar daug yra tokių, kurie 
išdidžiai puošiasi tokia pat apyranke. Vakar bičiulė 
pasidalino gražia mintimi, esą vis įprasčiau klausti 
ne „kaip gyveni“, o „ar turi nematomo fronto apy
rankę?“ Skatinu sąmoningus žmones kuo greičiau 
tokią įsigyti ir parodyti aplinkiniams, kad partiza
nai mums nėra buvę nebuvę.

Tuo tarpu, kol ieškosite tos apyrankės, dali
nuosi poeto, partizano, kurį labiausiai myliu, kurio 
gyvenimo istorija mane sukrėtė ir privertė perkai
noti savo vertybes, istorija. Bronius Krivickas gimė 
1919 metais lapkričio 17 dieną (didžiuojuosi, kad 
mano gimtadienis viso labo viena diena vėliau, 
švęsdama savąjį, visad švenčiu ir jo) Pasvalio kraš
te. Daugeliui jo pavardė galėtų sietis su pavarde 



Esė

34

Vytauto Mačernio, bendraamžio, bendraminčio, 
poeto, kuriam daug dėmesio skiriama mokyklinėje 
literatūros programoje. Ir Mačernis, ir Krivickas 
buvo egzistencialistai, tik Mačernio egzistenciali
mas labiau išmąstytas, atėjęs iš vakarietiškos litera
tūros skaitymo, o Krivickas gyvenimo laikinumą, 
absurdą ir kančią atrado, patyrė pats. Mačernis 
neretai tampa vienu mylimiausių moksleivių po
etų, Krivicko pavardė, deja, moksleivio sąmonėje 
neužsifiksuoja (gali būti, kad šiek tiek nukrypstu 
nuo  tiesos – dabar Krivickas irgi įtrauktas į mo
kyklinę programą, tačiau nežinau, ar plačiai jis ap
tariamas). Gal ir gerai, kad Mačernis žuvo anksti, 
nespėjęs patirti viso karo, priespaudos baisumo. 
Įdomus faktas, kad Mačernis ir Krivickas – abu 
priklausė Vinco MykolaičioPutino globojamai 
literatūrinei Šatrijos draugijai. Per vieną draugijos 
susitikimą Krivickas analizavo Mačernio poeziją, 
ir Putinas pasakė, jog Mačernis bus didis poetas, 
o Krivickas – didis kritikas. Be patoso sakau, kad 
Putinas suklydo – Krivickas buvo tas, kuris tapo 
didžiu poetu ir didžiu žmogumi.

Tuo metu, kai Antrasis pasaulinis karas ėjo į 
pabaigą ir žmonės, pajutę, jog rusų kariuomenė iš 
Lietuvos trauktis neketina, bėgo į Vakarus, iš kurių 
ketino mylėti tėvynę per saugų atstumą, Bronius 
Krivickas 1944 metais prisidėjo prie miško brolių 
ir miške, bunkeryje, kovodamas išgyveno iki 1952 
metų, kai, išduotas bendražygio, buvo nužudytas. 
Krivicko bunkeryje šalia ginklų ir kulkų buvo rasta 
spausdinimo mašinėlė ir pluoštelis ranka rašytų ei
lėraščių. 

Bronius Krivickas buvo ne tik drąsus karys, visą 
tą laiką, kai gyveno miške, tame baisaus karo sukū
ry, jis redagavo partizanišką spaudą ir rašė poeziją, 
noveles, feljetonus ir  t. t.

Man gražiausias jo kūrinys – sonetų ciklas 
Neužmirštuolei, žydinčiai nakty su įrašu epigrafe – 
„Tragiškųjų dienų ištikimajam draugui“, skirtas 
neišsipildžiusiai jaunystės meilei. Dalinuosi vienu 
ciklo eilėraščiu:

Mano sielą žudė jau tiek metų
Nebūties speigai ir tuštuma,
Ir širdis, lėtai apmirdama,
Taip prie šalčio ir tamsos priprato,

Jog nustojo ir kentėt, ir jausti,
Tapdama lyg negyvi kalnai,
Kuriuos piktas speigas amžinai
Nejautriais, rūsčiais ledais sukaustė.

Bet, kai mano tamsumai pažeidus
Jautrią širdį, tau srauniai per veidus
Ėmė plūsti ašaros sriautu,

Pajutau, jog rūstųjį ledyną
Karštas sriautas pamažu tirpina,
Bunda skausmas kapuose ledų.

Broniaus Krivicko poezijoje ir gyvenime man 
gražiausia tai, jog, būdamas netikinčiu, piktai at
simetusiu nuo Dievo, tam klaikiam metui labai 
būdingu sūnumi palaidūnu, metusiu iššūkį, kaip 
atrodė, piktam, žmogaus nemylinčiam Dievui, ti
kėjimą jis atrado per meilę moteriai („Peržvelgiau 
lig dugno tavo sielą, / Nes ji buvo nuostabiai skaid
ri, / Ir mačiau – tu Dievą joj turi / Ir ramybę tokią 
šviesią, mielą.“)

1999 metais Lietuvos genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras išleido Broniaus Krivicko raštus, į 
kuriuos sudėjo visą jo kūrybą ir literatūros kriti
kos darbus. Knygą parengė Virginijus Gasiliūnas. 
Genocido aukų muziejuje šią beveik šešių šimtų 
puslapių knygą galima nusipirkti už tokios vertės 
knygai gėdingą kainą – 15 litų. O Lietuvos rašy
tojų sąjungos leidykla planuoja išleisti B. Krivicko 
poezijos rinktinę.

O baigdama šį tekstą, šį laišką jaunam žmogui 
ar, jei norite, – išpažintį, rekomenduoju pasiklau
syti  jaunos dainuojamosios poezijos grupės 23-as 
ąžuolas dainos pagal Broniaus Krivicko eilėraštį 
Mano dienos nebūtin pasvirę.
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Dvilypį įspūdį paliko neseniai matytas vieno 
geriausiai viešojoje erdvėje atpažįstamo lietuvių 
režisieriaus Emilio Vėlyvio naujausias darbas Re-
directed / Už Lietuvą!. Daugelis (taip pat ir šios 
recenzijos autorius) į šį filmą dėjo nemažai vilčių. 
Tarptautinė aktorių komanda, kurios sudėtyje to
kie grandai kaip Vinnie Jonesas, milijonas kitas 
valstybės paramos ir skambus šūkis: „Redirected / 
Už Lietuvą!“. Ką jau kalbėti apie aktyvią reklamą. 
Redirected / Už Lietuvą! smarkiai kurstė kiekvieno 
žmogaus, ne tik kino bendruomenės, viltis. (Tai iš
imtis tarp lietuviškų premjerų ). 

Pirmosios filmo scenos – kaip atpildas už ilgą 
laukimą. Puikus operatoriaus darbas, montažas, 
spalvos, vaidyba, įtraukiantis siužetas – viskas ta
rytum subalansuota išrankiam kino gurmano sko
niui. Dar daugiau – nejučia prisimeni E. Vėlyvio 
interviu delfi portalui po filmo Zero premjeros: 
„Ateityje tikrai parsivešime iš Kanų Auksinę palmės 
šakelę! Garantuoju!“ Mąstau – galbūt tai jau tas fil
mas, lietuviško kino renesansas, pabudimas iš per 
ilgai trukusio miego, pristatantis Lietuvą Europai 
ir pasauliui su skanios autoironijos doze. Pradžia iš 
tiesų „užkabina“ – nepavykęs gimtadienio pokštas 
ir apiplėšimas, sugriaunantis idilišką Maiklo gyve
nimą, greita įvykių kaita, besikeičiantys Londono 
„kabakų“ vaizdai. Ir pagaliau... Islandijos ugnikal
nio pelenai, sustabdantys eismą Europos padangė
se. Pagarba režisieriui, kad sugeba talentingai pasi
naudoti paprastais įvykiais taip priartindamas filmą 
prie žmogaus ir kasdienių realijų. Flight redirected 
(darbinis filmo pavadinimas) įvyksta – trys drauge
liai atsiduria Lietuvoje, ir ketvirtasis taip pat. Tik, 
deja, ne savo noru. Skrydis į Lietuvą įpučia filmui 

Augustas Kalinauskas

Neblėstantis filmo skrydis

naujos gyvybės. Veiksmo taip pat. Iš paskos atsibel
dusi anglų šutvė pradės nutrūktgalviškas gaudynes. 
Deja, savas kraštas ne tik iki maksimumo sužadina 
lietuvio žiūrovo susidomėjimą, bet ir atskleidžia 
mažiausiai dvi iš silpniausių filmo vietų. Pirma, 
nepaisant gausios profesionaliausių Lietuvos akto
rių komandos, kažkas „buksuoja“... Kartais netgi 
sunku suprasti kodėl? Įgimtas lietuvių, kaip tautos, 
santūrumas, drovumas? Įtaka to, kad pirmasis kino 
aktorių kursas surinktas tik 2009 metais ir kino 
ekrane mes matome savo įprastinių darbo sąlygų 
negalinčių pamiršti teatralų būrį? Kas galiausiai 
trukdo lietuviams atsipalaiduoti? Kad ir kokios 
būtų priežastys ir kad ir kaip jas paslėpti stengtų
si E. Vėlyvis, skirtumai vis dėlto juntami... Antra, 
priežastis Londono mafijai atvykti į „Lithufuc*ing 
what?“ tikrai nėra pakankamai originali. Atrodo, 
netgi gana pritempta ir atsitiktinė, labiau tinkan
ti scenarijaus juodraščiui. Tačiau Goldenas Polas 
(akt. Vinnie Jones) savo pavogto žiedo atvyksta. Ir 
dar kaip! Čia jau E. Vėlyvis žino, ką daro. Prasideda 
valandos trisdešimties minučių trukmės pašėlusios 
gaudynės po Lietuvą. Ir, žinoma, mums be galo 
įdomi... autoironija! Koks gi dar lietuvių režisierius 
bandė tai daryti? Nors gal geriau jau būtų ir neban
dęs. Yra toks posakis: „Jei negali, tai ir nedaryk.“ 
Deja, jis čia kuo puikiausiai tinka. Ironija, o ypač 
autoironija, yra toks slidus ir subtilus dalykas, kad 
jos imtis ir nenupiginti iki rusiškų keiksmų lavinos 
yra labai sunku. Panašiai čia ir atsitiko, nors lie
tuviškų realijų, kurias tokiame filme galima išnau
doti, yra apstu, vis dėlto buvo nueita lengviausiu 
ir, deja, pačiu pigiausiu keliu. Iš esmės režisierius 
gudriai pataikauja plačiajai auditorijai. Taip lieka 
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neišnaudotas galingas filmo potencialas ir 
daugybė pinigų kišenėje. Labiau naudojamas 
rėksmingas groteskas – vienas pagrindinių 
veikėjų partrenkiamas greitosios pagalbos 
automobilio, kuriame prievartaujama mer
gina. Emilis Vėlyvis dažnai nesivargina žaisti 
užuominomis ir detalėmis, kurios galėtų su
žadinti žiūrovo vaizduotę, viską pateikdamas 
kartais tiesiog neskoningai atvirai. O veiks
mas nesustoja, septynmyliais žingsniais jis ri
tasi per Lietuvą. Tačiau juo toliau, tuo labiau 
filmas klimpsta pats savyje, skoningai nufil
muotos scenos nebegelbsti, kelintą kartą iš 
eilės besikartojantys „bajeriukai“ – taip pat. 
O laikas eina... Be to, kai kurios scenos atro
do tarsi tarpusavyje nesulipdytos. Ilgi tarpai 
tarp paraleliai einančių siužetinių linijų kuria 
nenatūralumo, „padarymo“ įspūdį. O nepa
prastai ilgas gulėjimas po lentų krūva atrodo 
tarsi vaikiška „nesukabinto“ montažo klaida. 

Vis dėlto, kad ir kiek būtų galima kibti 
prie atskirų filmo detalių, E. Vėlyvis galiau
siai atveda mus prie filmo viršūnės, kitaip 
tariant – „the Lithuanian wedding!“ Ir sa
kykit, ką norit, tačiau čia jis demonstruoja 
tai, ką gali geriausio. Muštynių, grumtynių 
scenos atliktos iš tiesų profesionaliai. Gali 
tiesiog žiūrėti ir žavėtis. Kad ir kiek minty
je ir siužete būta skylių ir properšų, galima 
pasidžiaugti bent jau tuo, kad lietuvių kino 
industrija juda į priekį, o tokio nemažo „kali
bro“ režisierius E. Vėlyvis nesustos ir po visų 
kritiškų atsiliepimų kurs toliau. Ir taip kurs, 
kad vieną dieną ir lietuviškas filmas galbūt 
suskambės Kanuose. Šis internacionalumas 
turbūt ir yra dalykas, kurio labiausiai reikia 
siekti E. Vėlyviui, – sukurti filmą, kuris būtų 
aktualus skirtingo amžiaus ir tautybių žiūro
vams, bet ir turėtų išliekamąją meninę vertę.

Šis tekstas skelbtas Skalvijos kino akademijos leidinyje 
Čia ir dabar 2013–2014 m.
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Jūsų galerija šiais metais dalyvauja tarptautinė-
je meno mugėje „Art Vilnius’14“. Ką manote apie šį 
renginį? Kokia jo, Jūsų nuomone, reikšmė Lietuvos ar 
Baltijos regiono meno pasaulyje? Ar galėtumėte paly-
ginti praėjusių ir šių metų mugių ekspozicijas?

Manau, kad ji turi būti, nesvarbu, kad vienais 
metais prastesnė, kitais – geresnė, bet ji turi būti, 
nes tai – įvykis Lietuvos ir Baltijos regiono meno 
pasaulyje. Visi suvažiuoja, dalinasi, žiūri vieni kitų 
darbus. Kai pats dalyvauji – tai visų pirma yra di
delis iššūkis. Reikia labai daug drąsos ir pasiryžimo. 
Jauti įtampą, nes tai yra didžiulė atsakomybė: kad 
gerai atrodytum bendrame kontekste – tai toks sa
vęs pasitikrinimas! Dalyvavimas šioje mugėje sutei
kia labai daug patirties. Jautriai bendraudamas su 
daugybe įvairių žmonių, patiri labai daug naujų 
įspūdžių – niekur kitur nėra tokios galimybės pa
matyti kitus menininkus. Šių metų mugė skyrėsi 
nuo praėjusių metų mugės, iš to atsiranda įdomu
mas – o kaip bus kitais metais? Galėčiau pastebėti, 
kad šiais metais jau matomas penkerių metų įdir
bis – viskas vyko sklandžiau, rodomos įdomesnės 
galerijos, įdomesnės ekspozicijos, juntamas profe
sionalesnis menininkų pasirengimas. Šiais metais 
kone kiekvieną darbą buvo įdomu pamatyti, paana
lizuoti. Jei nebūtų Art Vilnius, būtų daug blogiau, 
nes dabar visiems reikia pasitempti, ką nors paro
dyti, pagaliau esi priverstas susipažinti su kitais kū
rėjais. Kai pagalvoji, tiek galerijų apvažiuoti nelabai 
realu, o mugė suteikia puikią progą visus pamatyti 
vienoje vietoje. Taigi tai tikrai gera patirtis.

Kaip vertinate šiuolaikinį meną ar bent šiuolai-
kinės dailės tendencijas?

Įvairiai. Yra ir gerų performansų, ir prastų, 
tas pat su instaliacijomis, apskritai su šiuolaikiniu 
menu. Galbūt pati taip nekurčiau, nes man tai yra 
svetima, bet tai – menininko saviraiškos būdas. 
Vienas pasirenka tapybą, kitas – instaliaciją. Ir jei
gu menininkas sugeba pasirinktomis priemonėmis 

perteikti idėją, sujaudinti – puiku. Labai dažnai iš
girstu žiūrovus sakant, kad instaliacija yra š..., kad 
nejaudina, bet tai yra nesąmonė, tiesiog meninin
kas kažką ne taip padarė, gal ne taip erdvę išnau
dojo, tačiau bet kokiu atveju tai yra jo saviraiškos 
būdas. Šiaip šiuolaikinio meno tendencijas verti
nu pozityviai, nes yra daug labai įdomių dalykų. 
Apskritai kultūra yra būtina. Ji mus palaiko, nors 
atrodo, kad tai nėra gyvybiškai svarbu. 

Ar norėtumėte ką nors išskirti iš menininkų ar 
darbų, kurie pastaruoju metu Jus domina ar yra pa-
darę stiprią įtaką?

Aš neišskiriu nė vieno menininko ar jo darbo. 
Man įdomus kiekvienas. Gali nepatikti menininko 
stilistika, bet vis vien analizuoji, kaip jis padarė vie
ną ar kitą kūrinį. Man net mėgėjai įdomūs. Pasižiū
ri, matai klaidas... Visiems Lietuvos menininkams 

Atkelta iš p. 7.

Kristina Norvilaitė. Ar išmokysi mane važiuoti dviračiu, 
linoraižinys, 50x70cm, 2013
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esu dėkinga, nes, būdama studentė, visus žiūrėjau, 
iš visų mokiausi. Favoritų neturiu, visi yra favoritai 
(šypsosi). Kiek pavyko mugėje Art Vilnius, visiems 
stengiausi padėkoti, nes iš tiesų kiekvienas jau yra 
padaręs įtaką − taip yra, kad žiūri ir jau mokaisi. 
Kai esi studentas, sakai, va, Da Vinci yra nuvalkio
ta, bet kai nuvyksti į Luvrą ir pamatai originalą, 
tada visai kitaip vertini, nes realybėje pamatai, kiek 
iš tiesų įdėta darbo. Taip pamažu dingsta tas kvai
las kategoriškumas „tas patinka, tas nepatinka“, 
man pasidarė daug įdomiau analizuoti. Pamenu, 
Vokietijoje lankiausi parodoje, kurioje buvo eks
ponuojama Muncho, Klee, Miró darbų, vokiečių 
abstrakcionistų kūrinių, paskui teko Maskvoj būti, 
ten pamačiau Kandinskį, Malevičių. Tai buvo taip 
įdomu! Ir tą Malevičiaus kvadratą pamatyti buvo 
super – juk jis pirmas sugalvojo tai! Parodose žiū
ri spalvas, drobių dydžius, ir tai labai daug duoda, 
tas pakitęs vertinimas nuo „patinka–nepatinka“ iki 
rimtesnės darbų analizės. Kartą Briuselyje užėjau į 
belgų siurrealisto René Magritte’o muziejų. Anks
čiau man jo darbai nei patiko, nei ką, bet kai pa
mačiau gyvai, labai susidomėjau. Ten buvo rodo
mas ir dokumentinis filmas, kaip Magritte’as kūrė, 
tai tas kūrinių atsiradimas, tas procesas yra fantas
tiškai įdomus, tai mane asmeniškai labai įkvepia. 
Taip ir lieka viskas galvoje, galbūt vėliau iš to kas 
nors gimsta... 

Kokia Jūsų nuomonė apie meno kritiką Lietuvo-
je? Ar ji Jums svarbi ir ar jos pakanka?

Meno kritikos Lietuvoje tikrai trūksta. Visų 
pirma kritikų nėra tiek daug, šis aspektas kiek ri
boja, nes visi visus pažįsta ir mažiau galima atsi
traukti, apžvelgti platesnius kontekstus. Labiausiai 
trūksta analitinės kritikos, bet tai yra gan natūralu, 
nes visiems norisi greitos žinutės, „patiko/nepati
ko“, visiems įdomiau skaityti, kai kas nors ką nors 
juodai kritikuoja, kaip kas apsirengia... Toks tas 
bendras mūsų kritikos, gal apskritai žiniasklaidos 
lygis. Bet tų analitinių kritikos straipsnių labai no
rėčiau. Aišku, įsivaizduoju, reikia staigiai parašyti 

straipsnį kas savaitę, ir dar kai kritikai labai mažai 
gauna už savo darbą... Būti profesionaliam ir išlikti 
nepriklausomam, matyt, yra labai sudėtinga, nes 
taip įsigysi vien priešų (švelniai nusišypso). Tokia 
jau ta profesija. Kita vertus, kritika turėtų būti kaip 
kriterijus, kaip proceso, laikotarpio, konteksto pa
aiškinimas žiūrovams. Meno kritika Lietuvoje yra, 
juk išeina kultūros žurnalai, esu perskaičiusi labai 
įdomių straipsnių, kai kurie įkvepia, kiti ne. 

Kokią vietą Jūsų gyvenime užima tikėjimas ir re-
ligija? Ar tai svarbu Jums kaip kūrėjai?

Aišku, Dievas man yra labai svarbus. Pati esu 
išauklėta kaip katalikė. Būna tų blaškymųsi, ypač 
jaunystėje, bet paskui vis vien grįžti į katalikybę. 
Tikėjimas labai daug duoda, pavyzdžiui, kartą 
buvau labai pavargusi, galvojau, kad visai neturiu 
jėgų, bet štai per pamokslą kunigas sako: „Ko jūs 
taip susireikšminat, kad nėra jėgų, juk Dievas su
teikia jums jėgų.“ Ir kai pagalvoji, iš tiesų Dievas 
duos tau tų jėgų ir padarysi tuos darbus. Tai labai 
įkvepia. Iš tiesų labai svarbu palaikyti dvasinį gyve
nimą. Kiti medituoja, užsiima joga, o man užtenka 
religijos, nuėjimo sekmadienį į bažnyčią − gauni 
peno pamąstymams visai savaitei. Dievas man pa
deda nesusireikšminti, kad esu vien aš, aš, aš pats. 
Juk kažkas man davė talentą, ne aš pati. Tada ta 
prasmė visai kitokia, nes tu žinai, kad tau duota iš 
aukščiau. Džiaugtis tuo, kad tau davė, ir padėkoti 
už tai – tai man yra svarbu. 

Matyt, tikėjimas padeda išlaikyti tam tikrą pu-
siausvyrą, nes juk neretai menininkas, kiek numa-
nau, yra egoistas, susitelkęs labiau į save.

Taip, religija išverčia smegenis į kitą pusę (juo-
kiasi). Tu atsikvepi, pakyli virš miesto ir tada ki
taip žvelgi į viską, o jei to nebūtų, labai lengvai 
nugrimztum į depresiją. Manęs daug kas klausia, 
kaip tu viską suspėji, o taip paprasčiausiai yra dėl 
to, kad nesusireikšmini ir dirbi tiek, kiek tau duo
ta. Pavyzdžiui, dabar rengiau parodas Klaipėdoje, 
Briuselyje ir čia, mugėje Art Vilnius. Maniau, kad 
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nespėsiu. Nežinojau, kaip tai padaryti, nes kie
kvienai parodai reikia sukurti bent po trisdešimt 
darbų. Aišku, tie skaičiai nesvarbūs, bet sukurti, 
atlikti, pakabinti, kad gerai atrodytų... Bet žiū
ri, vieną padarai, žiūri, sukuri antrą be didesnių 
isterijų. Taigi nusistatai prioritetą – yra Dievas 
ir nesureikšmini savęs pačios. Man regis, tai es
minis dalykas.

Jūsų galerijoje rengiama nemažai koncertų. 
Ar muzika kaip nors dalyvauja Jūsų kūrybiniame 
procese? Ar turite mėgstamą muzikos žanrą bei at-
likėją? Gal pati grojate kokiu nors instrumentu?

Mėgstu dirbti tyloje. Nėra taip, kad muzika 
būtų reikalinga. Man didesnė vertybė yra tyla. 
Kai darau ką nors sudėtingo, tikrai nesijaučiu 
nuobodžiai dėl to, kad esu tyloje. Muzika vis 
tiek turi savo pasaulį, savo jausmus, nuotaiką, jei 
esi jaut resnis žmogus, tam lengviau pasiduodi ir 
tavo kūrybai tai gali padaryti mažesnį ar didesnį 
poveikį. Be abejo, muzika labai įkvepia. Man la
bai patinka klasikinė muzika. Kai jos klausausi, Kristina Norvilaitė. Tuoj pradėsiu skristi, linoraižinys, 50x70 cm, 2014

Kristina Norvilaitė. Klausausi, linoraižinys, 80x60 cm, 2013
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iškart regiu vaizdus, spalvas. Be to, gali daug sy
kių klausytis to paties kūrinio ir kiekvieną kartą jį 
išgirsti vis kitaip. Aišku, klausausi ir popso, visko 
klausau, bet klasikinė muzika reikalauja analizės, 
klausydamasis tu irgi turi dirbti, negali klausytis 
tiesiog šiaip sau, ir tai man labai patinka. Apskritai 
mūsų kasdienybėje muzika skamba nuolatos, nuo 
ryto iki vakaro, bet jeigu esu viena, paprastai nie
ko nesiklausau. Šiaip muzika man yra labai įdomi. 
Todėl ir tuos koncertus galerijoje rengiu, nes atli
kimas gyvai yra dar kitas pasaulis. Gyvai yra gyvai, 
to nepakeis kompaktinės plokštelės, kad ir kokia 
gera aparatūra būtų. Pamenu, vedžiau grafikos už
siėmimus, per juos skambėdavo muzika. Būdavo 
labai įdomu stebėti vaikus, kaip ji juos veikia, pa
vyzdžiui, kaip jie skirtingai reaguoja į Mozartą ir 
Prokofjevą. Taigi muzika yra svarbi, suteikia labai 
daug inspiracijos kūrybai.

Kadaise grojau. Kliapu skambinau. Bet neturiu 
didelių ambicijų. Išmokau, grojau. Bet sukoncen

truoji dėmesį ties vienu dalyku. Dabar dailės už
tenka (juokiasi).

Kas yra menas? Kokia yra Jūsų meno samprata?

Ką aš žinau... (juokiasi) Čia taip rimtai, apibrė
žimo reikia, ar ne? (šypsosi) Man menas yra labai 
reikalingas, be jo apskritai nematau pasaulio. Tai 
yra būtinybė. Be to neegzistuočiau, būčiau nelai
mingas žmogus, jeigu tektų rinktis kitą profesiją. 
Juk kone visą dieną praleidžiu su paveikslais, su 
muzika. Tai yra gyvenimo būdas. Girdėjau teori
ją: kiek laiko praleidi su menu, tiek ir išmanai tą 
meną, jeigu esi dailininkas, tai turi būti maždaug 
devyniasdešimt procentų savo laiko. Tokia teorija, 
ir iš esmės su ja sutinku. Jei tik kartais eini į kon
certą, tai ne su menu gyveni, gyveni su savo pro
fesija ir tik kartais ateini to meno pasižiūrėti. Kai 
kiekvieną dieną kuri, vyksta visai kitokie procesai, 
ir tai yra taip įdomu...

Dėkoju Jums už pokalbį.

Kristina Norvilaitė. Pašto dėžutės, 2011
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Nutilus įvykiams Kijeve, prasidėjo įvykiai Kry
me, o aš vis dar žiūriu į Romos Moskalenko foto
grafijas. Labiausiai man patinka tiesiog „pravažiuo
ti“, lyg kokiu taksi, per Romos fotografijų srautą 
flickr’e, ir pamatau tokį... buvimą. Kalbėdamas 
apie barikadas, džiaugiausi, kad Roma – gyvas ir 
sveikas, o šiandien radau dar naujų jo fotografijų. 
Grįžtant prie „pravažiavimo“, labai įdomu stebėti, 
kas vyksta iki Kijevo apokalipsės ir kas prasideda 
po jos. Roma kaip koks panoptikonas. Gal ir per 
skambiai, bet arti tiesos, aš taip jaučiu, sakyk tu 
man, ką nori.

Gaunu iškalbingą dozę fotografijos. Išsirinkau 
tris, paskutines, kuriose dar nekvepia Maidanu. 
Gal kas ir užuos ką nors, kas daugiau apie tai iš
mano, bet man, paprastam mirtingajam, tai – tik 
paveikslėliai, kurie Romai Moskalenkai tikriausiai 
sukelia kokius nors jausmus. Tu turbūt galvoji, kad 
man nesukelia, kad man tai – tik paveikslėliai. Juk 
žinai, kad ne, iš ankstesnių tekstų suprasti galėjai... 
Nusišypsau, nes tai buvo netiesioginis raginimas 
paskaityti ankstesniuosius, jei dar neskaitei, šiaip 
ar taip, visi jie susiję.

Tunelis, ir tiek. Simbolikos čia galima įžvelgti 
kokios tik nori – kam nors nešviečia šviesa tunelio 
gale, kitam dar kas nors nešviečia, o man tai tiesiog 
gražus tunelis, primenantis šiltnamį ir matematiškai 
tikslus Roma, sudėliojantis geometrijas į vietas be 
jokio vargo. Pamatau žydrus „šiltnamio“ elementus, 
ir pagalvoju – aha, Ukraina. Bet ne, apsišik stačias, aš 
čia pritempinėju, jokia čia ne Ukraina, tiesiog žydri 
elementai ar apšvietimas tunelyje. Labai mėgstu tą 

Karolis Sabeckis

Tyla po audros

ribą, kuri čia matyti – kelias kyla aukštyn ir vėliau 
leidžiasi, ir nematau, kur tunelis nuveda. Gal dėl to 
tau ar dar kam ta šviesa ir nešviečia...

Kai galvoju apie VIP, prisimenu sultis. Jos buvo 
šlykščios. Vienas mano draugas sakydavo, kad jos 
pagamintos iš Pamelos Anderson prakaito. Žino
ma, tai buvo tiesiog juokinga, ir dėl to jos šlykštes
nėmis netapdavo, bet Roma apie jokias sultis čia 
nekalba. Nežinau, apie ką kalba, bet matau žydrą 
megztinį, užmautą ant automobilio sėdynės kaip 

Roma Moskalenko. VIP place II
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Roma Moskalenko. 22 February, Kyiv

Roma Moskalenko. Memorial days, Kyiv, 2014

Roma Moskalenko. Remnants of  barricades, Kyiv, 2014

Roma Moskalenko. Tunnel, 2013

užvalkalą. Įtarimą sukelia ir kažkas 
panašaus į sijoną žemiau, ten kur 
minkštąją vairuotojas padeda. Ban
dau sugalvoti, ar čia apie very impor-
tant person, ar apie very important p... 
Sugalvok, kas tas p, duosiu saldainį. 
Megztinio rankovės, surištos už kėdės 
mane nuginkluoja ir jau beveik rėmi
nuosi šitą fotografiją. Žadą atima ne 
tik surištos rankovės, bet ir apnuogin
tas sėdynės atlošo petys. Labai roman
tiškai nuteikia.

Balionų prikimštas žiguliukas. 
Kas gali būti linksmiau? Maidanu 
čia gal jau ir kvepia kažkodėl, neži
nau kodėl, gal dėl to, kad beveik po 
žiguliuko prasideda vaizdai iš ten. Ži
guliukai, kaip ir moteriškosios mano 
versijos Corollos, yra mano fetišas. La
bai baisus žodis, bet kito nesugalvoju 
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arba nežinau. Vien dėl to jaučiuosi 
prispaustas prie sienos, man į dantis 
sugrūsta šypsena ir aš jau beveik tam
pu party animal, kuris tuoj... stums 
žiguliuką kur nors kitur, nes čia ne
galima stovėti. Nežinau, koks scena
rijus čia tiktų, bet man atrodo toks 
būtų tinkamas. Party animal’izmas 
man ne prie širdies, tad visai norėčiau 
pamatyti tokį gyvulišką party’nėtoją, 
stumiantį vargšą vyšniuką, pilną ba
lionų balionėlių. Romantiškai ne
benuteikia, bet pagalvoju, ar bestu
miant nenusistums tie žydri ir geltoni 
balionėliai į ateitį, per žigulį, kaip per 
kokią laiko mašiną, į keistus kivirčus 
tarp civilių ir kariškių. Kabinėkis prie 
terminų, neskiriu kariškio nuo ka
riškio, nors tu ką... Berkut, kariškis, 
milicija, whatever. Jėgos institucija, 

Roma Moskalenko. Liberty or death, Kyiv

Roma Moskalenko. Obstacle

Roma Moskalenko. UntitledRoma Moskalenko. Brother, 2014
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koks laidotuvių fotografijos atsitiktinumas, kai ge
dinčių kaimiečių, besifotografuojančių prie kapo 
duobės, fone kas nors aria dirvą ar bėga nuo šuns, 
ar dar kokį žaidimą žaidžia. Gyvenimas tęsiasi, iš
tįsta kaip snarglys, ir tas vyriokas ant ledo atrodo 
kaip iš kito pasaulio krašto. Maidanas? Pffff... Kry
mas? Nu nx... Einu aš ant ledo. Pagarba. Tu man 
sakysi, kad čia abejingumas, bet koks gi gali būti 
abejingumas, kai tau metų – ne 20, ir kai viskas, ką 
moki padoriai veikti, tai sėdėti ant ledo ir gaudyti 
menkai valgomą žuvį? Belieka džiaugtis tuo ledu, 
kuris linkęs lūžti, ir žuvimi, kuri užknisa, nes jos 
reikia ieškoti toje mažoje skylutėje, išgręžtoje lede. 
Beveik kaip adatos šieno kupetoje.

Kol kas Romos fotografijos baigiasi nuotrauka, 
kurią sunku suprasti – matau užuolaidą ir kažko
kias žmogaus figūros užuominas. Prierašas sako – 
brolis. Nesinori taip paviršutiniškai interpretuoti 
Ukrainos ir jos žmonių, bet nesusilaikysiu. Man 
visa tai primena susivyniojimą į antklodę, apsikam
šymą iš visų galų, užsidarymą ir bandymą suvokti, 
kas tu, iš kur tu ir kodėl tu, ir ar tikrai tu. Užuolai
da skaidri, už jos augalai, vadinasi, viskas bus gerai, 
ir Romos brolis sužinos atsakymus, jeigu jų ieškos. 
Ir pasakys juos Romai, o tada... tada Romos nuo
traukų sraute atsiras dar geresnių fotografijų. 

Roma Moskalenko. Fisherman, Vyshgorod, 2014

karoče. Tai va, žiūriu ir galvoju, kur nusistums tas 
raudonas žigulys. Po to seka Maidanas, Maidanas, 
biliardas, rimtesnis Maidanas, visai rimtas Maida
nas ir vėliau jau pokarinės barikados, gėlės ir ce
remonijos. Kaip teatre. Niekada nespėji pamatyti, 
kas nutinka viduryje – ateini į pradžią ir išeini su 
daugybe minčių, bet kas ten buvo ir kodėl – ža
lio supratimo nelieka. Dėl to tikriausiai kai kurie 
žmonės, skaitydami mano pasisakymą apie Romos 
barikadas sakė: „Dude, čia tik padangų krūva...“

Tame Maidano spektaklyje  tie besimėtantys 
„Dude...“ irgi neprisimena vidurio. O gal ir ne, gal 
ten koks per anksti pasenęs jaunuolis, labai norintis 
būti daktaru Hausu. Ką gali žinoti... Užtat Roma 
prisimena Maidano spektaklio vidurį ir pradžią, ir 
pabaigą, tik fotografijose rodo, kad tarp jų jis gy
veno ir bandė kažkuo džiaugtis. O dabar, be jokios 
ironijos, – aplodismentai Romai. Bandyti kažkuo 
džiaugtis, kai aplink tave verda pragaras ir sukasi 
šūdų malūnas, yra retas gebėjimas. Šaunu, ne?

Istorija tęsiasi. Staiga po barikadų ir Maidano 
knygų pasirodo poledinė žūklė, kurios nors ir ne
mėgstu, nes ji man atrodo pats pavojingiausias ir 
pats neįdomiausias užsiėmimas (priešingai nei va
sarinėrudeninė), bet ji čia tokia... paprasta? Kaip 
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Pirmame viršelio puslapyje – Indrė Ercmonaitė. Dažų potvynis 
(Paint Flood). Drobė, aliejus, 150x180 cm, 2014

Ketvirtame viršelio puslapyje – Indrė Ercmonaitė. O visa kita 
tik galvos skausmas, drobė, aliejus, 145x175 cm, 2008
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