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Kaip ir pernai, apsilankiau Baltijos šalių jaunų
jų menininkų parodoje „Baltas lapas – trys versijos“, 
kuri vyko Lietuvos dailininkų sąjungos galerijoje 
„Arka“. Kaip ir pernai, nemačiau nė vieno balto 
lapo, o tik vizualia ir konceptualia prasmėmis turi
ningus eksponatus.

Šiemetinė paroda skirta paminėti Baltijos kelio 
25-mečiui. Vieni dailininkai aktyviau reflektavo 
šį istorinį įvykį, kiti ėmėsi tolimesnių asociacijų 
ar net jų atsisakė. Šiandieninis politinis konteks-
tas suaktualina Baltijos šalių vienybės, tautinės 
savimonės, istorijos išmanymo poreikį. Trijų šalių 
solidarumo manifestacija simboliškai atsikartoja 
parodos salėse.

Parodos struktūra neskirsto kūrinių pagal Lie-
tuvos, Latvijos ir Estijos atstovų autorystę. Eks-

Austėja Mikuckytė

Balta balta, kur dairais?

ponatai suliejami į vieną kūrybinę fronto liniją, 
jokiu būdu neatmetant nenuginčijamo dailininkų 
individualumo. Aprašymui vis dėlto nusprendžiau 
pasitelkti parodos kataloge pasirinktą parodos ap-
žvalgos būdą. Ir patriotiški jausmai kviečia pradėti 
Tėvyne...

Geltona, žalia, raudona

Kęstučio Dovydaičio kūrinys Bunda jau Baltija 
tiesiogiai atspindi parodos potemę, tačiau net ne-
dvelkteli nuvalkiojimu. Susikibę žalvariniai žmoge-
liukai, iškirpti iš metalo lakšto, liudija apie tvirtą 
metalinį savo pasiryžimą siekti nepriklausomybės 
ir užsimena apie trapų laisvės pojūčio popierišku-
mą. Origami žirgai pradunda karų istorijos keliais. 

Kęstutis Dovydaitis. 
Bunda jau Baltija 
(žalvaris), 2014
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Mergaitė paleidžia gervę į laisvę ir pati atrodo tuoj 
pakilsianti plevėsuojančiais kaspinais. Atgrasaus 
veido žmogapaukštis traiško gaublį, o gal nekal-
tos aukos kaukolę. „Turbūt – KGBistas“, – spėja 
skulptorius. Aptrupėjęs gyvybės Medis talpina liau-
diškus arkliukus ir, rodos, įžvelgiu Nukryžiuotąjį. 
Jei tai nenuskambės šventvagiškai – protėvių gyvy-
bės, paaukotos vardan laisvės... 

Liaudiški motyvai dar intensyviau išsiskleidžia 
Simonos Žilėnaitės kūrinyje Šaknys. Apie procesą. 
Atidengtas stilizuotai dekoruotas kuparas leidžia 
žvilgtelėti į sukauptą kraitį. Siuvinėtos ir nertos 
staltiesėlės, paveikslėlis, riešinės... O šalia – dru-
gelio metamorfozės paveikslų ciklas. Tai nerūpes-
tingų vaikystės vasarų reminiscencija. Tai kolekty-
vinės sąmonės ir moters sampratos įprasminimas. 
Tikriausiai nosį pakutentų muziejaus dulkės, jei 
kiekvienas eksponatas nealsuotų asmeniškumu.

Visai kitaip ir apie kitokius procesus prabyla 
Simonas Nekrošius. Nufilmuotame performanse 
menininkas neria stačia galva į smėlio dėžę ir ieško 
jos gelmėse visatos. Nežinau, ar S. Nekrošius atra-
do kosmosą, tačiau švokščiantis kvėpavimo vamz-
deliu garsas apvilko mane astronauto kostiumu. „Ir 
aš norėjau būti supermenu“, – prisipažįsta autorius 
kitame videodarbe. Vėl žemyn galva. Besisūpuo-
damas ant skersinio, menininkas ryžtingai skutasi 
plaukus. Paprastai toks veiksmas suponuoja poky-
čius. Bet čia juk viskas aukštyn kojomis. 

Galbūt tas pats kvėpavimo vamzdelis suskam-
bėjo visai kitomis natomis S. Nekrošiaus improvi-
zacijoje-performanse Keletas motyvų. Šis sąlygiškai 
koncertas tamsą pripildė vaiduokliškos pjūklo ir 
spyruoklių vibracijos. Pasitelkus žvakės gesinimo 
gaubtelį primenančias lazdeles, gitaros stygos tapo 
mušamuoju instrumentu. Afrikietiški ritmai per-
augo į liaudišką kankliavimą, o šis – į NSO gaude-
sį. Ir meditacija, ir spiegiančio smičiaus šiurpuliai. 
Pakabintos kompaktinės plokštelės saulės zuikutis 
klusniai apskrieja ratą.

Performanso raiškai atstovauja ir Denisas Ko-
lomyckis. Jo kūrinys Radijas susieja visas audiovi-
zualines priemones. Televizoriaus ekrane regime 
kompiuterio monitorių, šalia gedulingai laikomą 
žvakę. Ausinėmis sklinda iškraipytas balsas, ro-
dos, nacionaline tematika. Prisimenu Amerikos 
balsą ir apskritai žiniasklaidos priemonių reikšmę 

Simona Žilėnaitė. Šaknys apie procesą (medis, drobė, pieštukai, 
mišri technika), 2014

Denisas Kolomyckis. Radijas (videoperformansas; 24:06 min.), 
2014
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informaciniuose karuose. Kastė Šeškevičiūtė drą-
siai nutapo Levituojančio Putino portretą. Norėtųsi 
pacituoti Vilniaus dailės akademijos dailėtyros stu-
dentę Deimą Žuklytę: „Vos pažvelgus į kūrinį, kyla 
asociacija su Leninu, gulinčiu savo mauzoliejuje.“ 
Manau, būtent tokia ir buvo dailininkės intencija. 
Priminti, jog įvykių eiga dažnai yra cikliška – praei-
tis subtiliai beldžiasi į tik iš pirmo žvilgsnio saugią 
šiandieną, apkerėtą patikimų sistemų iliuzijomis.

Psichologinius portretus pateikia Mantas Pet-
ravičius. Eskiziška kasdienybė slegia abejingais 
žvilgsniais. Dar stipresnės psichologinės analizės 
imasi Kristina Kurilionok. Paveikslas Jaunystei at
minti kupinas fantasmagorijos. Skvarbus kraupiai 
persisukusios merginos žvilgsnis, niūriai girgž-
dantis atrakcionas, melancholiški vaikų siluetai. 
Paveikslas kupinas groteskiškos siaubo filmo atmo-
sferos. Drobėje Auka įkūnytas dvasinis skausmas. 
Vidinei būsenai akompanuoja šuns kauksmas ir 
fone išsilieję prisiminimai. Centrinės kompozicijos 
ir kampuotų potėpių nevengianti autorė paveiks-
le Stebėtoja pasodina išsipusčiusią merginą. Keista 

perspektyva ir pakeistos proporcijos tik sustiprina 
emocinį kūrinių paveikumą. 

Ornamentikos meną pristato Indrė Ercmonai-
tė-Jakucevičienė ciklu Aš – fantomas. Pro vaiduok-
lišką miglą ar pūgos sūkurį žvelgiame į preciziškai 
simetriškai ištapytus imituotų runų derinius. Ši se-
rija susišaukia su Joanos Kairienės kūriniu Impul
sai. Bosų stalų meditacinis žaisliukas perkertamas 
papildoma drobe ir laikas sustingsta elektros stulpų 
peizaže. 

Raudona, balta, raudona

Anita Karpinska realizmo maniera šaržuoja du 
totalitarinius režimus. Stalinas buvo DJ’ejus, – pa-
reiškia mergina, o Nacių šokis buvo breikas. Sovie-
tų Sąjungos diktatorius didžėjauja gramofonais, 
nacistinių kareivių dujokaukės maskatuoja repo 
ritmu. Šiuose paveiksluose užprogramuota dvigu-
ba kritika – pašiepiami ne tik kruvini politiniai 
režimai, bet ir šiuolaikinė masinė kultūra. Visa tra-

Simonas 
Nekrošius. 
Keletas motyvų 
(improvizacija-
performansas), 
2014-01-15
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gikomedija vyksta mokyklinėse sporto 
salėse, tad trečiu kritikos taikiniu tam-
pa švietimo sistema. 

Aktualijų kritikos imasi ir skulp-
torių duetas – Agnese Rudzite-Kirilo-
va ir Anatolijs Kirilovas. Akmeniniai 
obuoliai pavaduoja Nieko nematau, 
nieko negirdžiu, nieko nesakau bež-
džiones. Medžių kamienų postamentai 
bei granito skulptūroms užmaukšlinti 
medkirčio akiniai, apsauginės ausinės 
ir respiratorius aiškiai pasufleruoja in-
terpretaciją. Miškų naikinimas ir eko-
loginių padarinių ignoravimas. Ekono-
minio oportunizmo Kaliniai.

Į mišką atsigręžia ir Raitis Hrolo-
vičas. Galiu tik spėlioti, ar autorius re-

miasi empiriniais tyrimais, atskleidžiančiais kokio 
storio rąsto prireikia šalia jo gulinčiam popieriaus 
ritiniui pagaminti. Ištiestame tente kartono skiau-
tė, rodos, negailestingai traiško drūtas šakas. Patri-
cijos Brekte paveiksluose Lietaus elniai plakatišku 
stiliumi žaidžiama raguočių ir medžių motyvais. 
Tarsi kurdama reprodukcijos ir originalo dialogą, 
tapytoja artina ir tolina, photoshopina bene iden-
tiškas figūras. 

Gamtos tematiką plėtoja ir Zane Tuča. Jaunojo 
tapytojo prizo (2013 m.) laimėtoja ir šį kartą tapo 
ant medinio pagrindo. Žemė atrodo derlinga sėjai 
ir svetinga amžinajam atilsiui. Prasišviečia smėlio 
smiltelių kryžkelės. Apdorotą ir inscenizuotą gam-
tą vis dėlto gaubia organiška aura. 

O štai tęsiant vartotojiškumo temą, norisi pri-
siminti Magone’s Šarkovskos triptiką Landšaftas. 
Tiesa, tai subjektyvi asociacija, nes šios tapyto-
jos drobėse kritika nežeriama ir greičiausiai būtų 
klaidinga daryti prielaidą, jog ji yra numanoma. 
Architektūriški „brėžiniai“ iš paukščio skrydžio 
apžvelgia miesto infrastruktūrą. Griežti šešėliai su-
kuria trijų dimensijų įspūdį. Sintetinės spalvos ir 
beveidžiai pastatai.

Agnese Rudzite-Kirilova ir Anatolijs Kirilovs. Kaliniai 
(granitas, apsauginės ausinės, akiniai), 2014

Magone Šarkovska. Landšaftas (drobė, aliejus), 2012
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Veidai tampa Neonillos Medvevos kūrybos 
objektu. Portretuojamos merginos ruošiasi Į va-
karėlį, laukia migdolų medžio žydėjimo. Spalvi-
nės dėmės atsiranda, išsilieja, nuvarva ir išnyksta 
linijiniame piešinyje. Trečiame paveiksle iš aklinai 
juodo fono išnyra protestuoti pasirengusi mergi-
na, apšviesta blyškaus žibinto ir prikaustanti tiesiu 
žvilgsniu. Merginų portretai dominuoja ir Sandros 
Undzenos kūryboje, tačiau ši tapytoja renkasi visai 
kitokią spalvinę gamą. Pasteliniai atspalviai šildo 
atšiaurios žiemos peizažus, karnavalo triukšmas 
aidi minkštoje žiemos tyloje.

Abstraktų (auto)portretą pateikia Oskars Žuks. 
Skulptūra O. Z., išlieta iš lengvo betono, dualizmą 
tęsia ir konceptualioje plotmėje. VDA dailėtyros 
studentė Aurelija Kavaliauskaitė taikliai pastebėjo, 
jog figūra siejasi su Rūpintojėlio įvaizdžiu. Liūde-
sys ir saugumas „po sparneliu“. Binarinės opozici-
jos tampa kūrinio harmonijos pagrindu.

Mėlyna, juoda, balta

Olivia Verev terariume apgyvendina šovinių 
gyvatę. Per vakaro žinias matomi šūviai nekurtina, 
nes, kaip sakoma, svetimo skausmo nebūna. Ta-
čiau Laisvės žaisliukas tyko progos iššliaužti iš savo 
kalėjimo. Roko grupė Antis žaidė revoliuciją, dabar 
mes žaidžiame laisvę. Žaisti ir neprisižaisti. 

Atsiribojusį televizijos spoksojimą nušviečia 
Holgerio Looduso paveikslas iš serijos Dolly. Ne-
oninis ženklas primena striptizo klubo iškabą. Pa-
siturintis verslininkas vairuoja prabangią mašiną, 
o jo mintys dar sėdi rytiniame posėdyje, pusam-
žis vyras spokso kiaurai pro televizoriaus ekraną 
į tuštumą, moteris siurbia kilimą, tik neaišku, ar 
pati tai žino. Visi veikėjai dūsta nuo savo minčių 
įkalinti plastikiniuose maišeliuose. Seriją apjungia 
sunkios aksominės užuolaidos. Tai – farsas. 

Saskia Jarve praskleidžia vangias užuolaidas 
ir taria Sveiki atvykę į morgą. Morgo darbuoto-
ja dangstosi nuo viešumos, monochromija kuria 

Raitis Hrolovičs. Empirinis (asfaltas ir kreida ant popieriaus), 
2014

Oskars Žuks. O. Z. (lietas lengvas betonas), 2014
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gedulingą nuotaiką. Kitame paveiksle stoviniuoja 
rūkantys daktarai. Vėl tas pats atsiribojimas, kurį 
išugdo darbo specifika. Verkianti jauna pilotė. 
Tai – paveikslų serija, dedikuota ekstremalių sąlygų 

profesijoms. Galbūt čia net pasakojamas naratyvas 
apie lėktuvo katastrofą, greitosios pagalbos kauks-
mą ir spengiančią morgo tylą. Kapteli išgyvenusios 
pilotės ašara.

Indrė Ercmonaitė. 
Aš – fantomas (drobė, 
aliejus), 2014

Joana Kairienė. Impulsai (linoraižinys, medžio raižinys, drobė, aliejus), 2014
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Užuolaidos vėl prasiskleidžia, nelauk-
damos aplodismentų. Dabar patenkame į 
Inge’s Gard lėlių teatrą. Gipsiniai veidai pri-
mena papjė mašė kaukes. Mumijų galvos, iš-
kilusios iš drobinio ežero paviršiaus. Aplink 
pabirę aliejinių dažų votai. Aš stoviu, – guo-
džiasi bekūnės figūros. Frakenšteiniškai pri-
dygsniuoti veidai, sekant legenda tapusio 
romano pavyzdžiu, išvadinami monstrais. 
Galbūt ir I. Gard nagrinėja atsakomybės 
už materializuotas idėjas problematiką. Ant 
palangės susodintos Lėlės tikrai nutolsta nuo 
barbiškų etalonų. Pagurklis, šlakai, ūsai – 
odė žmogiškam netobulumui skudurinių 
onučių lūpomis.

Atrodo, minėtąją papjė mašė techniką 
savo instaliacijai panaudoja Mai Soot. Pa-
tenkame į baltų plunksnuočių karalystę, ku-
rią valdo Balandžių tramdytoja Marija. Švč. 
Mergelės paminėjimas skatina atsižvelgti 
į religinę simboliką. Baltas balandis – ne-
kaltybės, taikos, vilties po tvano simbolis. 
Balandžių paleidimas per vestuves man sim-
bolizuoja fantazijos trūkumą, o oficialiai – 
šeimos santarvę. Plunksnų baltumo siena 
pralekia sparnuočio iškamšos, spoksančios į 
pusryčius gaminančią merginą, kadrai. Ne-
svarbu, balti ar spalvoti, jie benamių ir vieni-
šų senolių draugai. Jie – asocialumo štampas 
ir indulgencija, kainuojanti saują sudžiūvu-
sių trupinių. 

Iš baltos Marijos Nurk Sienos be pavadi
nimo kyšo dvi vinys. VDA dailėtyros studen-
tė Ieva Baublytė konstatuoja, kad „svetimas 
stabas jau nukabintas“, bet vinys, rodos, lau-
kia naujos ikonos. Vėl blyksteli mechaniškos 
visuomenės tema. Banda laukia (iš)ganytojo 
instrukcijų, kad ramia širdimi galėtų įsijung-

ti autopiloto režimą. Tas gailus baltavilnių mekenimas iš 
baimės tapti savarankiškomis. O Martos Strackas Mė
nulis ne baltas. Geltonas glajus. Kartais norisi kaukti ir 
išskristi į ištikimą Žemės palydovą, mūsų planetos Sančą 
Pansą. Bet kovoti su politiniais vėjo malūnais būtina.

Prieš akis išnyra Kristi Kongi televizijos programos 
pabaigos apversta užsklanda. Nepakėliau galvos nuo pa
galvės, – pasakoja autorė. Baltijos nykštukų pergalė prieš 
sovietinį grizlį gali priminti palaimingą sapną. Bet tai re-
alybė. Ir trijų šalių susikabinimas teptukais neleis pamirš-
ti, kad laisvės troškimo istorijos lapai seniai nebe balti. 

Neonilla Medvedeva. Tebūnie jūsų strėnos sujuostos ir žiburiai 
uždegti. Lk 12, 35 (kartonas, anglis), 2014
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Vieną vakarą jis – Katinas, kitą popietę scenoje 
skraido ant šluotos, o trečią įsakmiai žvelgia į jauno 
žiūrovo sielą. Spektakliams, kuriuose jis pastaruoju 
metu vaidina, suskaičiuoti neužtektų abiejų rankų 
pirštų. Tačiau ne skaičiai svarbu. Su Simonu Stor-
pirščiu, nuo 2010 m. dirbančiu Valstybiniame jau
nimo teatre, šiek tiek improvizuotai ir, džiugu, ne
planuotai plačiai pakalbėjome ne tik apie atradimus 
ir vargus teatre, kitas veiklas, bet ir scenos kultūrą. 
Kalbino Vaida Matijoškaitė. 

Teatro aktoriaus gyvenimas neretai mistifikuoja
mas. Vieni šio meno atstovai teigia, kad vaidyba – toks 
pat darbas kaip kiti, o kalbos apie „išėjimo iš vaid
mens“ sudėtingumą tėra neprofesionalo tuščiažodžia
vimai. Kiti tuokart atrėžia, jog aktorystė – gyvenimo 
būdas, kad, ir užvėrę teatro duris po spektaklių ar re
peticijų, jie nesikrato vaidmens, kartkartėm išnyran
čio gyvenimiškose situacijose. Kuri iš šių nuomonių – 
racionalesnė ar romantiškesnė – priimtinesnė Jums?

Vaidmuo, ypač pačioje pradžioje, vaikšto su 
manimi, visur ieškau įkvėpimo. Manau, kitaip ir 
negalėčiau gyventi. Kartais iš dalies jaučiuosi kaip 
apsėstas. 

Nepasakyčiau, kad išėjimai po spektaklių yra 
sudėtingi, tačiau žinau, jog pats vaidmuo manęs 
nepaliks visą gyvenimą – jis visada bus šalia. Tar-
kim, kartais net ir gamindamas pastebiu, kad el-
giuosi kaip vienas iš mano kurtų personažų.

Atpažinti save teatre

 Vien Jaunimo teatre vaidinate dešimtyje spek
taklių. Visa paletė: nuo klasikos (Algirdo Latėno 
režisuoti „Vyšnių sodas“  bei „Ledi Makbet“) iki 
šiuolaikinės dramaturgijos (Agniaus Jankevičiaus 
„Nesistebėk, jei kas nors ateis padegti tavo namų“, 
Dariaus Rabašausko „Tamsos žaidimas“).  Taip pat 
svarbu išskirti teatro judėjimo „No Theatre“ spek
taklįprovokaciją „Mr. FLUXUS arba ŠARLATA
NAI?“ (rež. Vidas Bareikis). Kuris vaidmuo lau
kiamiausias, įdomiausias vaidinti, kurį laikytumėte 
reikalaujančiu daugiausia energijos,  fizinių jėgų, o 
kurį buvo itin sunku prisijaukinti? 

Dažniausiai labai laukiu jauniausio spektaklio, 
o dabar tai – Tamsos žaidimas. Beje, jo medžiaga 
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man labai atpažįstama, suprantama. Taip pat visa-
da smagu vaidinti Raganiukėje (rež. Evaldas Jaras), 
A. Latėno Slaptojoje dviratininkų draugijoje  – šia-
me spektaklyje vaidinu Katiną, tai kas gali būti ge-
riau (šypsosi)? Išskirčiau ir minėtą A. Jankevičiaus 
Nesistebėk, jei kas nors ateis padegti tavo namų bei 
Skrydį virš gegutės lizdo (rež. Valerij Griško).

Kol kas sunkiausiai susitvarkau su Vyšnių sodu: 
kaskart einu vaidinti su didele baime – turbūt tai 
irgi kliudo. Lopachinas man vis dar neįminta mįs-
lė. Puikiai tai suprantu ir to neslepiu, nes moku 
stebėti save iš šalies ir vertinti ypač kritiškai. Šis 
spektaklis taip pat nelengvas fiziškai.

Norėtųsi plačiau panagrinėti naujausią darbą, 
apie kurį, neabejoju, pastaruoju metu daugiausia 
galvojate, – tai „Tamsos žaidimas“. O šis žaidimas 
labai klaidus: teko kurti pagrindinio veikėjo Niko 
charakterį, kurio vaizduotėje gimsta dar keli perso
nažai: Reičel ir jos patėvis, turintys esminę reikšmę 
įvykių raidai. Kas kūrybinio proceso metu įsiminė, ką 
vadintumėte atradimu sau?

Visų pirma D. Rabašauską pavadinčiau labai 
teisingai režisuojančiu žmogumi. Be to, pjesė arti-
ma man, joje atradau svarbių klausimų, skaudulių, 
o Niko santykiai su mama man priminė savuosius, 
kai buvau keturiolikmetis paauglys, beje, tikrai la-
bai šlykštus ir nesukalbamas melagis. Todėl iš pat 
pradžių skaitant tekstą atrodė, jog viskas aišku – 
mano vaidmuo,  tačiau, pradėjęs gilintis, supratau, 
kad neaišku niekas, kaip dažniausiai ir būna ku-
riant spektaklį. 

Kitas aspektas, kuo mane žavi Tamsos žaidi
mas – erdvė, kurioje jis vyksta. Mažoji Jaunimo 
teatro salė yra ideali vieta, nes tai labai intymus 
spektaklis. Jis prarastų visą galią ir ypatingą ryšį su 
žiūrovu, jei būtų rodomas dideliu atstumu nuo jo 
erdvioje salėje su scena.

Jau anksčiau esate sakęs, jog jaučiatės dėkingas D. 
Rabašauskui už Jums duotą laisvę kurti savo įsivaiz
duojamą pasaulį. Tačiau pažvelkime plačiau: kartą 

girdėtoje aktorių Nelės Savičenko bei Dariaus Meš
kausko diskusijoje ieškoto atsakymo, ar aktorius yra 
kūrėjas ar atlikėjas. Kokia Jūsų nuomonė?

Šiuo metu, kad ir kaip būtų gaila, įsitvirtinęs 
režisieriaus teatras, kai aktoriui belieka atlikėjo vai-
dmuo. Kartais plakate nematyti pjesės autoriaus 
vardo ir pavardės, o režisieriaus – parašyta didžio-
siomis raidėmis ir per patį vidurį. 

Bet, pavyzdžiui, su Dariumi dirbti buvo iš tiesų 
malonu, nes jis vadovaujasi kitais principais. Mano 
manymu, kai tau suteikiama galimybė vaidinti, kaip 
pačiam atrodo teisinga ir kaip pats nori, gali suvai-
dinti tik geriau, nes viską sau pats išsiteisini. Akto-
rius turi įdėti savo versiją, jokiu būdu nereikėtų va-
dovautis vieno žmogaus interpretacija ir užgaidomis.

Provokuojanti „Tamsos žaidimo“ kalbos forma, 
šiurkštūs žodžiai dar ilgai sklando ore, o kuklesnį 
jaunuolį verčia ir nudelbti akis. Ar manote, jog į jau
ną žmogų, apie kurį spektaklyje daugiausia kalbama, 
šiandien privalu kreiptis tik tiesmukai, hiperbolizuo
tai, siekiant jo reakcijos į vyksmą scenoje?

Didžiausia auditorijos dalis yra paaugliai, tad 
kalbame jiems suprantama ir jų vartojama kalba, 
kad kiekvienas ne tik išgirstų, bet ir įsiklausytų. 
Nieko keista, galbūt jautresnis ir pasijunta nejau-
kiai, bet tai reiškia, jog jis girdi ir klauso. Labai 
svarbu, kad jaunimas po spektaklio diskutuotų tar-
pusavyje, dalintųsi kilusiomis mintimis. 

Rimas Tuminas yra pasakęs: „Šiuolaikiškumas – 
tai tiesiog mąstymas, o ne nuogaliai scenoje ir keiks
mai.“ Jis kalbėjo apie cenzūrą, kurios pasigenda teat
re. Rolandas Kazlas kartą atskleidė, jog nerimauja dėl 
vidinės kultūros scenoje stokos. Jis teigė, kad iš meno 
traukiasi jausmas ir subtilumas. Ar, Jūsų nuomone, 
tai yra problema, o gal manote priešingai?

Pirmiausia teatras ir cenzūra man atrodo kaip 
dvi viena kitai visiškai prieštaraujančios sąvokos. 
Meno cenzūra neįmanoma, bet ribos turi būti. 
Sutinku, dabar labai dažnai norima kuo labiau 
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šokiruoti ir negalvojama apie žinutę žiūrovui. Pa-
prasčiausiai iš nežinojimo, kaip daryti, pridaroma 
galybė banalių nesąmonių. Kai nebežinai, ką dary-
ti, – šokiruok.

 Manau, šiuolaikinį žmogų greičiau šokiruo-
si ne kūno nuogumu, o kažkokiais labai jautriais 
dalykais, kurių žiūrovas galbūt nedrįsta sau pripa-
žinti.

Vis dėlto nuogumas visiškai nekliuvo naujau-
siame V. Bareikio spektaklyje Kaligula. Čia jis pa-
sirenkamas ne kaip pagrindinė priemonė sukelti 
skambų atgarsį ar neva šokiruoti, bent jau tikiuosi.

O jautrus, subtilus teatras man dabar arčiau 
širdies, bet smagu vaidinti ir ten, kur laužomi visi 
teatro stereotipai ir taisyklės, kur gali išsitaškyti, pa-
vyzdžiui, spektaklyje-provokacijoje Mr. FLUXUS 
arba ŠARLATANAI?. Beje, mano nuomone, teatre 
šis spektaklis neįvyktų. Paskutinį kartą jį rodėme 
menų fabrike LOFTAS, prieš tai kultūros bare 
Kablys, Klaipėdos Švyturio menų doke, apleistame 
Druskininkų kultūros centre – šios vietos tam pui-
kiai tiko. 

Trumpai papasakokite apie procesą, kurio žiūro
vas nė akies krašteliu nepamato – tai pati pradžia, 
kai į rankas patenka pjesė.

Pirmiausia laukia daug darbo su tekstu. Pa-
vyzdžiui, Tamsos žaidime Nikas pradeda vaidinti, 
nes, kai sako tiesą, niekas juo netiki. Aš bandau 
išsiaiškinti, kokios priežastys nulėmė tokią jo padė-
tį. Paskui, galima sakyti, kabinėjuosi prie žodžių, 
bandau iš to, kas parašyta apie personažą (kokia jo 
kalba, ką apie jį kalba kiti personažai), susidaryti 
žmogaus portretą ir jį perkelti į sceną.

 Spektaklyje Skrydis virš gegutės lizdo vaidinu 
mikčiojantį jaunuolį, tad dėl to teko konsultuotis 
su profesionalais, tekste žymėtis priebalses, per-
skaityti daug teorijos internete. 

Taigi pirma reikia atlikti darbą prie stalo, 
kruopščią analizę, tada viskas perkeliama į sceną, 
kurioje kyla begalės klausimų. Čia kuriame etiu-
dus, juos jungiame, pykstamės, taikomės, disku-

tuojame ir bandome sukurti kažką, kas būtų įdo-
mu, tikra ir nematyta.

Ar teatro funkcija didaktinė, o galbūt juo reikia 
sukrėsti arba pakylėti žmogų?

Svarbiausia, kad teatras būtų aktualus. Mokyti 
tikrai nereikia, nes žmogus, tik pajutęs, jog bando-
ma moralizuoti, ima to kratytis ir nebenori priimti 
informacijos. Tačiau yra spektaklių, kurie pamoko, 
bet to suvokimas ateina kiek vėliau. Pačiam taip 
yra buvę: esu matęs keletą darbų, apie kuriuos gal-
vojau dar ir kitą rytą maudydamasis po dušu.

Apskritai teatras turi kelti klausimus, priversti 
žmogų mąstyti. Tai įmanoma tik tada, kai ir ak-
torius, ir režisierius turi savo poziciją bei stengiasi 
įvykdyti iškeltą užduotį kuo tiksliau, o režisierius 
ne tik sėdi salėje, bet ir daro namų darbus.

Ar dažnai lankotės teatre kaip žiūrovas? Mėgau
jatės scenoje sukuriamu efemerišku grožiu ar išsamiai 
analizuojate kolegų darbą? Sutiktumėte su tuo, kad 
žmogus, pasirinkęs aktoriaus kelią, yra pasmerktas 
prarasti žiūrovo poziciją, nes paprasčiausiai žino, 
kaip viskas padaroma?

Visiškai pritariu šiam teiginiui. Manęs, kaip 
žiūrovo, nebėra. Stebiu, analizuoju vaidybą, reži-
sūrą, scenografiją ir kitus dalykus. Žiūriu kaip ko-
lega. Be abejo, stengiuosi lankyti draugų, artimųjų 
premjeras. Tačiau dažnai vaikščioti į teatrą žiūrėti 
spektaklių manęs netraukia. 

Esate dirbęs teatre, kine, televizijoje (serialas 
„Kriminalistai“), įgarsinote keletą animacinių fil
mų herojų, o ne per seniausiai nusifilmavote profe
sionaliai sukurtame Marijono Mikutavičiaus dainos 
„Drąsių nieks nežudo“ vaizdo klipe. Kokie įspūdžiai 
liko po šio projekto? Kokios patirties norėtumėte įgyti 
daugiau, kas šiuo metu domina?

Vaizdo klipas, mano manymu, kokybiškas. 
Darbas su režisieriumi Ričardu Marcinkumi vyko 
sklandžiai, o M. Mikutavičių gerbiu kaip muzikan-
tą ir asmenybę.
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Esminis sėkmingo darbo veiksnys yra 
geri žmonės ir jauki atmosfera. Aišku, noriu 
ir toliau aktyviai dirbti teatre, bet man labai 
įdomi kino industrija. Artėja filmo Dėdė, Ro
kas ir Nida (rež. Justinas Krisiūnas) premjera. 
Filmavimus galiu laikyti pavykusiais jau vien 
dėl to, kad teko vaidinti kartu su savo tėčiu 
(aktorius Arūnas Storpirštis – V. M.). 

Į tėvo nuomonę įsiklausote? Dažnai aptari
nėjate, kas pavyko ir ne?

Taip, man ji labai svarbi. Su tėčiu kalba-
mės kaip geri draugai, pasišnekame apie vie-
nas kito darbus. Bet po kiekvieno spektaklio 
torto ir vyno neperku ir nevažiuoju iki pary-
čių diskutuoti apie scenos stebuklus.

Kaip vertinate daug konfliktų ir diskusijų 
sukėlusį neseniai pristatytą  LR teatrų ir koncer
tinių įstaigų įstatymo projektą?

Jauniems aktoriams gal būtų net ir len-
gviau įsilieti į skirtingų teatrų pastatymus, ta-
čiau neigiamai vertinu žvelgdamas iš vyresnių-
jų perspektyvos. Kaip galima su menininku 
sudarinėti terminuotas sutartis iki 5 metų? Jei-
gu po 5 metų bus nuspręsta nepratęsti sutar-
ties, o žmogui, tarkim, 52 metai, – ką jam to-
liau daryti? Keisti specialybę? Girdėjau kalbų, 
kad norima skaičiuoti aktoriaus darbo valan-
das pagal tai, kiek laiko jis praleidžia scenoje 
spektaklio metu. Juk nepagalvota apie didelę 
laiko dalį, kurią aktorius praleidžia dirbdamas 
su savimi namuose, repeticijų salėse. 

Kalbėjome apie Jus kaip apie žiūrovą. O da
bar norėčiau paklausti, koks, Jūsų nuomone, yra 
šiandien teatre apsilankantis žmogus.

Aš, pavyzdžiui, gerbiu tuos, kurie turi 
aiškią nuomonę ir viduryje spektaklio išeina. 
Dėl to visai neišgyvenu. Kur kas labiau iš vė-

žių išmuša pirmoje eilėje sėdintis žmogus, atsiliepiantis į 
garsų telefono skambutį ir kalbantis tuo metu, kai sakau 
monologą. Galbūt žmonėms atrodo, kad mes, aktoriai, 
stovėdami scenoje nematome, kaip tamsoje šviečia plan-
šetės ar telefonai, tačiau yra priešingai. Viskas turėtų būti 
daug paprasčiau: patinka – žiūri, nepatinka – išeini. Rei-
kėtų kartais pamėginti einant į salę išjungti telefoną. Aš 
kartą bandžiau – sunkiai, bet išgyvenau.

Stebiu ir tai, kaip po spektaklio žmonės reaguoja. 
Malonu išvysti degančias akis, emociją, girdėti plojimus, 
kurie nėra pagrįsti tuo, kad ploti tiesiog reikia. Gera jus-
ti, kad žmogus su manimi, kad jis eina išvien. 

Dar studijuojant Akademijoje, iš pradžių plodavome 
kursiokams po kiekvieno etiudo, bet greitai dėstytojas 
A. Latėnas pasakė, kad plojimus reikia užsitarnauti. Tai-
gi, plojimai teatre turėtų būti nuomonės išraiška, o ne 
įprotis.

O ar dar tikite mada tapusiu žiūrovų atsistojimu po 
spektaklio?

Nebetikiu. Teatras – ne bažnyčia. Pats vadovaujuosi 
principu, kad stotis reikia tik tada, kai lieki sužavėtas, 
nustebintas, kai ši reakcija gimsta natūraliai, o ne paska-
tinta aplink tave esančių.

Akimirka iš Dėdė, Rokas ir Nida filmavimo. Tautvydo Rasiulio nuotrauka
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Monika Repčytė

//(at)verti

krenta naktys
ant tavo žydinčių akių
nuraudusiais skruostais
aukso dulkėm
nupinu tavo drovius žodžius
aš juos ištariu ir pamirštu
o tu vis prašai naujų
iškvepintų vanile
rimtų
bet netvirtų

o tu vis žaidi
tuo degančiu azartu
mane gaivini
tamsa ir geismu šnabždantis
tavo žvilgsnis
aš susvyruoju
krentu į patalus minčių
be valios
atiduodu tau raktą
nuo visų mano paslapčių
tokių naivių

//instrukcija

kaip parašyti sau instrukciją
kaip suderinti pustonius
išsukti varžtą ir atgal jį įsukti
vieną režimą pakeisti kitu
peilio ašmenys perskrodžia mintis aš ne robotas
tik neefektyvus mechanizmas
instrukcijos neegzistuoja
formulės tik iliuzija
ir pasidaro

gaila
kodėl visas mano džiaugsmas
jausmų talpyklos
tokios nevaldomos ir
per daug turtingos
jos aprėpia pasaulį ir tekančias upes
peržengia dėsnius ir pačios
juos paneigia tačiau
kas man iš jų
jeigu valdyti negaliu
neįkainojamos vertės rezervuaras
toks nepraktiškas
taip ir gyvenu
laukdama tos dienos
kai bus užkariautas
mano vidinis okeanas
ir nurims visos audros, blaškančios mane
jų mano rezerve
gerokai per daug

//barokas

pro užuolaidos plyšį pilnatis srūva
ant tavo rankų
smaigsto mažom adatėlėm mano kaklą
šviesos pjūviai, nuslopsta
net mano visos mintys
besileidžiantys dažniai pranyksta tamsoje
pamažu viskas nurimsta
tik tyloj girdžiu 
kaip virpa širdis
kažkur ten



Proza

13

Nedrąsūs pirmieji saulės spinduliai nušvietė 
jau rudenėjančiame daugiabučio namo kieme sto-
vinčius medžius. Šie apgailėtini betono blokų ap-
supti augalai gėdingai kratė savo šakas mėtydami 
pageltusius lapus į darbą ar mokyklą skubantiems 
žmonėms ant galvų ir po kojomis. Praeiviams ne-
rūpėjo nei kylanti saulė, nei krintantys lapai, jie 
tarsi nematė kitų praeivių, nejautė lengvo vėjelio, 
kuris šiuo metų laiku galėjo būti ir žvarbesnis, bet 
kažkodėl nusprendė palepinti šiuos susiraukusius 
ir skubančius žmogėnus. 

Naktį lijo, tad visur telkšojo balos, vienos vi-
sai negilios, kitos gilesnės, vienos vos pastebimos 
ir nereikšmingos, kitos siaubingai trukdančios 
žmonėms, mat kerta jų kasdienį maršrutą. Varg-
šės balos. Jose šokinėja išdykėliai vaikai, kelnių 
apačią sušlapę stileivos keikia jas. Viena tokia bala 
telkšojo prie bažnyčios. Joje galėjai matyti dangų. 
Giedrą, mėlyną ir begalinį dangų. Netikėtai balu-
tė ėmė raibuliuoti. Pasigirdo keiksmai ir nevilties 
kupini riksmai: 

– Šūdas, savaitės senumo telefonas buvo… Da-
bar neveiks… Ką man tėvai pasakys?

Nevilties ir siaubo apimtas Simas desperatiškai 
spaudinėjo jau nebeveikiančio naujausio iPhono 
mygtuką, braukė pirštu per ekraną ir jau buvo arti 
ašarų, kai prie bažnyčios vartų pastebėjo merginą. 
Juodaplaukė pamojo jam prieiti, Simas sutriko: 
„Ar ji viską matė? Gal ji tyčiojasi? Kas ji tokia? Ar ji 
nori man blogo?“ Tokios ir panašios mintys sukosi 
paauglio galvoje.

Simas buvo simpatiško veido rudaakis, jo kaš-
toniniai plaukai, šonuose nukirpti gana trumpai, 

Niko Šošič

Maršrutai ir balos

bet ties galvos viduriu senokai neliesti. Jaunuolis 
nebuvo nei stambus, nei liesas, nei stiprus, nei silp-
nas. Jis be galo pasitikėjo savimi, o gal savo tėvais, 
mat jie buvo teisininkai ir, nors mažai laiko būdavo 
su savo sūnumi, tapo savotišku Simo užnugariu, 
mat visi bijojo įtakingų šio abituriento gimdytojų. 
Tikriausiai dėl tokio savo stogo jaunuolis visad elg-
davosi drąsiai ir nieko nebijojo. Šis visada žinantis, 
ką daro, dvyliktokas dabar buvo sutrikęs. Juoda-
plaukė mergina sujaukė jo mintis. Jis ėmė pamažu 
prie jos artintis, tačiau, kai priėjo arčiau, juodaakė 
pabėgo tolėliau ir vėl pamojo jam prieiti. 

– Gerai, galime pažaisti, – nusprendė Simas.
Mergina bėgo vis arčiau bažnyčios, o Simas ją 

sekė ir sekė. Jam visad patiko bepročiai, jie buvo 
savotiškai žavūs, būtent tokia jam pasirodė paslap-
tingoji vedlė. Kiek luktelėjusi tamsiaplaukė šmurkš-
telėjo į bažnyčios vidų, stabtelėjęs Simas galų gale 
įžengė į didingą šventovės tylą. Durys jam už nu-
garos užsidarė. Vaikinas iškart suprato, kad iš šios 
bažnyčios neišeis. Jį slėgė šventųjų žvilgsniai, jis jau-
tė bažnyčioje kažkokią šventą arba pragarišką aurą.

Mergina sėdėjo ant altoriaus, po Nukryžiuo-
tojo kojomis. Ji plėšė puslapius iš Šventojo Rašto 
ir svaidė juos į visas puses. Simui priėjus arčiau, 
pakėlė į jį akis ir atsistojo ant altoriaus. 

– Kas tu, kodėl kvietei mane čia?
Juodaplaukė, nieko nesakiusi, sugriebė Simo 

ranką. Tai nebuvo paprastas suspaudimas. Demo-
niška jėga pulsavo iš šio padaro, ji ilgu nagu įbrėžė 
vaikinui ranką nuo alkūnės iki smiliaus. Keista, ta-
čiau gili žaizda nekraujavo. Simas nežinojo, kaip 
elgtis, norėjo bėgti, slėptis, bet pajėgė tik stovėti, 
stovėti ir žiūrėti merginai į akis. Jam svaigo galva, 
rodėsi, kad juodos akys pamažu raudonavo, jos Vasario 16-osios gimnazija, 12 klasė, Vokietija 



Proza

14

tiesiog traukė Simo gyvastį vidun, kol jis pasijautė 
kabąs ore, virš kažkokio miesto. 

Nedrąsūs pirmieji saulės spinduliai nušvietė 
jau rudenėjančiame daugiabučio namo kieme sto-
vinčius medžius. Šie apgailėtini betono blokų ap-
supti augalai gėdingai kratė savo šakas mėtydami 
pageltusius lapus į darbą ar mokyklą skubantiems 
žmonėms ant galvų ir po kojomis. Praeiviams ne-
rūpėjo nei kylanti saulė, nei krintantys lapai, jie 
tarsi nematė kitų praeivių, nejautė lengvo vėjelio, 
kuris šiuo metų laiku galėjo būti ir žvarbesnis, bet 
kažkodėl nusprendė palepinti šiuos susiraukusius 
ir skubančius žmogėnus.

Simas visa tai regėjo ir, regis, suprato kiekvieną 
šio keisto spektaklio detalę, viskas atrodė paaiški-
nama ir logiška, kol tarsi iš niekur išdygo Raudoni 
Burbulai. Jų buvo daugybė. Šie dariniai leidosi že-
myn, pastojo kelią praeiviams. Pastarieji kiek nu-
stebę, bet nešokiruoti, trankė tuos Raudonus Dari-
nius portfeliais ir kuprinėmis, kol keistieji burbulai 
sprogdavo. Iš jų išsiliedavo raudonas skystis, užlie-
jantis visą žemę, slepiantis medžių lapus ir balas. 
Žmonės nusiavė batus, metė šalin kojines ir braidė 
po raudonąjį skystį. Staiga raudonojo vandens lygis 
pakilo, siekė žmonėms maždaug iki juosmens. Pas-
kui, lygiai taip staigiai, kaip atsirado, visas skystis 

dingo. Žmonės ėmė klykti, jie liko be kojų, tačiau 
nepasiduodami šliaužė į darbus, mokyklas ir uni-
versitetus. Neilgai truko, kol sumaniausi žemės pa-
darai pradėjo vaikščioti tiesiog ant rankų, žemyn 
galva, jie rimtais veidais, nekreipdami dėmesio į 
savo išsigimimą ir apsipratę su nauja dangaus ir 
žemės, pragaro ir rojaus sąvoka lėkė savo įprastais 
maršrutais ir keikė balas, besipainiojančias jų kely.

Simas ėmė kristi. Krito ilgai. Nebijojo žūti, 
nenorėjo gyventi tokiame išsigimusiame pasaulyje, 
jis prakeikė minutę, kai nusprendė pasekti juoda-
plaukę merginą. Kaip gerai, kad žemė jau čia pat. 
BUM! Tamsa. Visiška tuštuma. Beorė erdvė. Ne 
rojus. Ne pragaras. Ne skaistykla. Vakuumas.

Drebančioje rankoje ką tik iš balos ištrauktas 
naujausias iPhonas. Simas sumirksėjo ir vėl išmetė 
telefoną. Jam tik pasirodė? Čia buvo tik haliuci-
nacija? Miražas? Pokštas? Jis pažiūrėjo į savo ranką 
ir nustėro. Nuo alkūnės iki smiliaus pūpsojo ran-
das. Vaikinas taip ir sustingo. Krito lapai. Saulė, 
jau drąsiai išlindusi iš horizonto, šildė rudenėjantį 
miestą. Ant bažnyčios bokšto stogo sėdėjo juoda-
plaukė juodaakė mergina, aplink ją sklandė Rau-
donas Rutulys. Jos niekas nepastebėjo, visi skubėjo 
kasdieniais savo maršrutais keiksnodami balas, pa-
sipainiojusias kasdieniam kely.
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Indrė Gegeckaitė

***

Tik ką grįžau iš lauko, 
Kuriame susišaudymas, 
Rimtas susišaudymas iš dangaus pusės, 
Lašai varpo asfaltą kaip kulkos, 
Gerą dvidešimt metų ieškojau tų žodžių, 
Varpo asfaltą kaip kulkos, 
Stotelėje moterys išmaniai šnekasi, 
Varpo asfaltą kaip kulkos, 
Sako, tas susišaudymas truks iki vakaro. 
 
Stiklai apduję nuo karo. 
Kare nieko nebūna skaidraus. 
Ir taip iki vakaro.

***

Kaip trečiąją žvaigždę užstoja gamyklų gaminami debesys, 
Gerokai toliau už šviestuvų nutrenkę asmeninį rūką, 
Pabudę išžiebti mėnulio, kuris gal atrodęs kaip degantis, 
Nuo mūsų didžiausios žvaigždės spindulių 
Pabudęs galvojau – esu sužalotas akmenkasių, 
Į mano upes tais kastuvais primėčiusių ledo, 
Kuris laikinai apmarino visas žuveles, 
Ir jos puolė plaukti į krantą tikėdamos gelbėtis 
Kiek pamenu savo pradines tikybos klases 
– mes turėdavom nuostabią moterį, 
Kuri visada mus priversdavo savo valia patikėti, 
Kad esama šio to daugiau nei gamyklų nugainioti debesys, 
Nei tuščios bevielės mašinos ir mūsų pačių suaklėjimas 
Ir gal ir dėl to aš kadaise su savo gyvenimo moterim 
Į gražius kryželius smalsiai dėdavom mintį ir jie mus sujungdavo, 
Gal net šiandien todėl užsidėjau rožančių, 
Siekdama tos bebalsės bežodės konekcijos, 
O jei ne, tai bent Dievo pašventinto skausmo



Poezija

16

***

Ji ir mano įkvėpis – 
ir mano atokvėpis. 
Mano tylos suvokimo viršūnė, 
spengimas, 
pušų viršūnės, 
apačios, 
pačios žemiausios apačios, 
skardį ir žemę sujungianti virvė. 
Gali leistis žemyn, 
gali leistis aukštyn, 
nešamas, 
nešamas srovių tavo upėje, 
nešamas švelnių pavasario temperatūrų, 
pats netyčia iš tūrio pavirsdamas dūmu, 
labai sodriu dūmu, 
dūmu, kuris užtrunka savaites 
įkvėpdamas, 
iškvėpdamas, 
atsikvėpdamas 
esi čia, 
prie šio laužo, 
kūrena jį tavo mintis, 
tavo mintelės, 
ir jų mintelės 
joms kartkartėm užmena 
pačią tvariausią mįslę, 
ištvėrusią amžius, perkūniją, 
akmenis, laužus ir žvėris, 
ištvėrusią kojas 
ir jų negalėjimą 
kelti šio kūno, 
prikelti šio kūno iš prarajos, 
ištraukti jį skęstantį nerime, 
nemokantį plaukti, 
esantį ir įkvėpimuose, 
ir atokvėpiuose, 
nebežinantį, 
ar jis yra, 
ar ne tik, 
nežinantį, kokios čia natos, 
ir kokios čia gairės, 
nežinantį kelvinų ir ekspozicijos, 

bet jaučiantį, 
ranką priglaudusį prie 
šifono užuolaidų, 
lyg už jų matydamas nuogą moterį, 
priglaudusį ranką, 
ir jaučiantį kaip 
girdintį kaip 
 
atiteka rytas

***

Aistei
myliu tave ir visą tavo gentį
visus genty užaugusius tave aprūpinančius vyrus
kurie dar nekrenta kare
ir visa dar neaišku

myliu tave ir visą tavo gentį
taip nestokojančią tylaus švelnumo
taip nestokojančią švelnių tylėjimų
ne ką mažiau vertų už pokalbius
ne ką mažiau vertų už tūsus

tai genčiai šiąnakt nepaliauja šviesti žvaigždės
nerimsta vėjas kilniai apkabindamas
tave ir visą tavo gentį

myliu tave ir visą tavo gentį
iš jūsų palapinių rūksta dūmai
užuodžiu ką rūkai ir ką užuodžiu
yra kilniausias kada nors patirtas nerimas
kilniausias bepatirtas nuoširdumas
apkaišiotas kitų genčių linkėjimais

išsaugoti visus karius

myliu tave ir visą tavo gentį
tokius beprotiškai viens kitą bekartojančius
tokiom identiškomis nosim
tokiais identiškais tikrumais

gentis nekrito
visa dar neaišku
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I

Buvo šeštadienis, kai Henrikas išlipo traukinių 
stotyje. Vakarėjo ir nešikas pasakė, kad vertėtų pa-
siskubinti, kol visai nesutemo. Dabar čia šviestuvai 
gatvėse beveik nebedegė taupumo sumetimais. 

– Žinau, manęs atvažiuos pasiimti, – atsakė ne-
šikui Henrikas.

–  Ooo, tai jūs tikriausiai Jakštų sūnus? – pasi-
domėjo nešikas ir užsirūkė.

– Taip. O kodėl aš jūsų nepažįstu? 
– Neseniai įsidarbinau, – atsakė ir pasitaisė ža-

lios uniformos apykaklę.
– Mmm... Gal galite pridegti?
Nešikas pavydžiai nužvelgė Henriko išsitrauktą 

cigarą ir pridegė. 
– Kubietiškas, labai geras, – pasakė Henrikas ir 

įgrūdo nešikui į ranką dėžutę.
– Oooo! Labai jums dėkoju! Tiesiog... Žinot, 

daug apie jus girdėjau. Žmonės kalba, kad jūsų 
žmona kubietė, labai graži.

– Taip, labai.
– Bet aš čia jau dirbu penkerius metus, nesu 

matęs jūsų apsilankant. 
– Sakėte, kad neseniai įsidarbinote.
– Tai taip ir išeina.
Žiemos vėjas pūtė jiems į veidus ir jie atsisuko 

nugaromis į gatvę. Laukė automobilio. Retai galė-
jai kaime L. pamatyti automobilį.

– Bet Jūs kalbate be akcento. Labai gerai kalbat.
– Niekada nepamiršau lietuvių kalbos. O kur 

senasis nešikas, Ludvigas?

Juta Zinkevičiūtė

Undinė

Neringos vidurinė mokykla, 12 klasė

– Numirė. Tada aš atėjau. Buvo jam kažkoks 
vėžys. Suėdė skersai išilgai.

Į raudoną stoties šoną daužėsi nuo stogo atply-
šęs skardos gabalas. Henrikas apsidairė. Tikrai, vos 
vienas kitas šviestuvas degė pakelėj. Nesimatė Jakš-
tų dvaro rytinėje pusėje, kelias išnyko tamsiame 
miške. Nesigirdėjo ir automobilio.

– Nedaug dabar L. belikę žmogelių. Girdėjau, 
Jakštų ekonomė į miestą važinėja dažnai. Čia net 
padoraus muilo nusipirkti negali.

– Taip, – išsiblaškęs atitarė Henrikas.
Jis stebėjo jauną mėnulį ir jo apšviestas pusnis. 

Jos žibėjo mėlynai, ir Henrikas pagalvojo, kad pa-
siilgo šito mėlynumo. 

– O aš jus įsivaizdavau kitokį, – plepėjo neši-
kas, – žinot, Jakštai... Toks stambus vyras turėjot 
būti, kaip jūsų tėvelis. Visi Jakštai buvo stambūs. 
Bet, matyt, jūs ten visų tų papajų ir kitų niekų pri-
valgėt ir sukūdot. 

– Mmm...
– Žinot, kartą aš valgiau papają. Buvo tokia 

keistos formos. Kaip verpstė plokščiu dugnu. Ir 
viduje geltona. O kaip lūpas apgraužė!

– Tai gal jūs ananasą valgėt?
– A, velnias žino tas peklas. Gal ir ananasą, – 

pritarė nešikas, – kur tas jūsų transportas? 
– Nežinau. Dar palaukim truputį. 
– Aš tai neskubu niekur. Man visa naktis prieš 

akis. Dar ateis traukinys po valandos iš Vilniaus ir 
po to dvyliktą iš Kauno pro Maskvą. Bet tikriausiai 
tik sustos porai minučių. Tai kurioj vietoj ten jūs 
gyvenot?

– Kuboj.
– Mmm... O tai... M. Geri cigarai. Praskaidri-

not man naktelę.
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– Nesurūkykit tik visų cigarų per vieną naktį. 
Stiprūs ir geri.

– Žinoma, žinoma, – sutiko nešikas ir pasitry-
nė nosį, – žinot, aš gal nueisiu, užsivilksiu kaili-
nius iš kontoros. Labai šalta ir tada palauksim jūsų 
transporto.

– Gerai.
Henrikas liko vienas stovėti prie apsnigtų bė-

gių, prieš kalvotą plotą, žibantį pasiilgta šviesa. Jam 
irgi buvo šalta. Bet viską nustelbė kažkoks keistas 
grįžimo į namus laukimas. 

– Štai ir aš. Ūhū, dabar daug geriau, – sutratėjo 
jo kompanionas.

Ir jie laukė. Nešikas pritilo ir tik retkarčiais pa-
klausdavo kažko apie Kubą, pabambėdavo dėl žie-
mos. Praėjo dešimt minučių, ir jie išgirdo atvažiuo-
jantį automobilį. Šviesos perskrodė juodą mišką ir 
trumpam jį pabudino. 

– Štai ir transportas! – šūktelėjo nešikas ir pakė-
lė Henriko lagaminą. – Tai sunkumas! Matyt, daug 
tokių kubietiškų cigarų prisikrovėt. 

Automobilis sustojo, ir Henrikas įsėdo padėko-
jęs nešikui, vilkinčiam nušiurusius bebro kailinius. 
Dar ilgai nešikas stovėjo ir mojavo, džiaugdamasis 
kišenėje gulinčia brangenybe iš kito pasaulio krašto.

– Sveiki, Henrikai, – pasisveikino ūkvedys, – 
džiaugiuosi, kad grįžote, nėr ten ko jums trūnyti. 
Net pavalgyti tikriausiai padoriai negavot.

Henrikas nieko neatsakė ir žiūrėjo į pralekian-
čias egles. 

– Kaip mamytė?
– Gerai, labai džiaugiasi, kad jūs grįžot. Taip 

ir likom dabar: aš, jūsų mamytė, Elena ir Jonas. 
Judam po truputį. Žinokit, mamytė jūsų norėjo 
ir nuomininkus leisti, bet kai sužinojo, kad par-
vykstat, apsigalvojo. 

– Taip, ji man laiškuose rašė.
Automobilis važiavo pro pavienius sodžius, kur 

languose degė vienišos spingsulės ir kur ne kur su-
stiręs šuo sulodavo. Pastatai buvo įsiterpę tarp me-
džių, kelias irgi vingiavo mišku. Ūbavo pelėdos, ir 
Henrikas galvojo, kad jų irgi pasiilgo. 

Būdavo, mažas jis su tėvu eidavo medžioti kiš-
kių, ir jiems ūbaudavo pelėdos. Ir eglių viršūnės 
šnarėdavo, nenorėdamos atiduoti kiškių. Jie bris-
davo per pusnis, šunys viauksėdavo užuodę žvėrį. 
O kai juos paleisdavo, iš po šunų padų kildavo 
sniego pūga. Jauni šunys dažnai atnešdavo pusiau 
sudraskytą nušautą zuikį. Bet po to išmokdavo.

– Žinai, pasiilgau aš namų, – pasakė Henrikas 
ūkvedžiui.

– Kur čia nepasiilgsi. Mūsų žiemos kokios, 
Henrikai. Tu pažiūrėk: virpančios lempelės ir visur 
apsnigta, kur pasižiūrėsi. 

– Taip. Gražu žiūrėti į namus.
Tada automobilis pakilo įkalnėn ir atsivėrė nak-

tinis kaimas L. Žvaigždės spingsėjo savo akutėm į 
žemę, o šioji švytėjo joms savo baltumu. Henrikas 
žiūrėjo į savo vaikystės lauką. 

Automobiliui įsukus į Jakštų dvaro kiemą, juos 
pasitiko apšarmoję krūmynai apie įvažiavimo ratą 
ir vidury jo. Padangos tratėjo ant sušalusio žvyrke-
lio, o ūkvedys įsitempęs suko vairą, bijojo paslysti. 
Dar automobiliui nesustojus, Henrikas iššoko ir 
užlėkė laiptais. Tyliai atidarė duris ir pašaukė:

– Motin! Motin!
Tamsoje sušlamėjo ir žybtelėjo švieselė. Pro kai-

rėje sienoje esančias duris išėjo Henriko motina ir 
iškėlė žibintą aukščiau.

– Henrikai?
– Čia aš, mama.
Jis pajuto, kaip šiltos rankos apglėbė jo veidą ir 

motina pabučiavo į žandą.
– Einam, Elena ko nors duos užvalgyti. Džiau-

giuosi, kad tu čia.
Jie ėjo tiesiai, pro plačias raižytas (to tamsoje 

nesimatė) ąžuolines duris, šaltu koridoriumi, kur 
vis dar žibalinės lempos mirkčiojo ant sienų ir kili-
mai dulkėjo, pro šiltesnę svetainę ir įsuko į virtuvę. 
Prie plačios viryklės stovėjo Elena ir maišė sriubą. 

– Sėsk, – pasakė ir staigiu judesiu pripylė dube-
nėlį, – dar neatsisukusi matau, kad visas sudžiūvęs. 

Ji švaistėsi po virtuvę kaip ir anksčiau. Jos plau-
kai buvo tvirtai susukti į kuoduką, pati truputį su-
simetusi į kuprą. 
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Henrikas pavalgė ir su mama nuėjo į svetainę. 
Ten degė židinys, ant jo krašto stovėjo nuotrau-
kos rėmeliuose: Henrio tėvų vestuvių nuotraukos, 
Henrio tėvas medžioklėje, Henrio sesuo prie forte-
pijono, Henris ant arklio.  

Jo mama nuvalė pirštu dulkes nuo stikliukų ir 
pasakė:

– Taip, apsileidau. Tai kaip ta kelionė?
Henrikas atsisėdo ant sofos ir įsižiūrėjo pro 

langą. 
– Gana sunki. Daug visokių žmonių sutikau, 

ne visi malonūs. Kaip tau sekasi?
– Žinok, gerai. Praėjusią savaitę Alseikis Rami-

gijus buvo užvažiavęs, visus patikrino, nė recepto 
neišrašė. Aš dar šiandien sugebėjau zuikį nušaut su 
mūsų seniu.

– Kokiu?
– Nagi Bėriu. 
Ir jo motina nuleido akis, nebeturėdama ko pa-

pasakoti. Ji norėjo kalbėtis su sūnumi.
– Aš manau, kad galėtume užsisodinti kitą ru-

denį bulvių, grūdų gal. Ir derėtų nusipirkti žirgų, 
karvių. Gal net kiaulių, – pasakė ji.

– Taip, – atsakė Henris, žiūrėdamas į tamsą, – o 
Bėris dar gyvas?

– Taip. Sakau, šiandien gerai pajodinėjom.
– Smagumėlis. O tai kiek jų belikę?
– Tik jis. 
– Mat kaip, – ir Henrikas palingavo, vis dar 

žiūrėdamas į tamsą, – aš eisiu miegoti. Pavargau, 
mam.

– Gerai, būtiniausiai. Jonas sakė, kad paklojo 
lovą, viską sutvarkė, išvalė, židinį pakūrė.

Ir Henrikas išėjo iš svetainės, kai jis slinko kili-
mais išklotais koridoriais ir lipo į antrą aukštą, au-
liniai dusliai bumbsėjo. Ten buvo aštuoni kamba-
riai. Jis tyliai pravėrė pirmojo duris ir uždegė žvakę 
ant komodos. Pagalvojo, kad niekas nepasikeitę. 
Tai buvo sesers kambarys. Fortepijonas dūlavo už-
dengtas balta marška. Henriui pasirodė, kad gir-
di švelnią jos muziką, girdi ir mato jos žingsnius, 
skambančius koridoriais, kaip ji praveria duris ir 

ateina pas jį, skaito jam knygas ir jos veidas nu-
rausta nuo židinio liepsnos. Tada Henrikas uždarė 
duris ir nuėjo į savo kambarį. Jis buvo šiltas ir rau-
donas nuo židinio ugnies. Henris nusiavė aulinius, 
nusivilko drabužius ir atsigulė į lovą. Slogus miegas 
užgulė liesą jo krūtinę, ir jis sapnavo savo seserį, 
skaitančią Lobių salą. 

Kai Henrikas pabudo, buvo pirma nakties. Jis 
pagalvojo, kad nešikas tikriausiai užmigo pasitikęs 
traukinius, ir pakilo iš lovos. Lango rėmas girkšė-
jo kaip į dausas išsiruošusi senė. Ir Henriką apėmė 
baisus klaikas ir liūdesys. Ugnis nebedegė, ir jis no-
rėjo ją užkurti, bet neprisiminė, kaip. Tik užžiebė 
lempelę, bet ji dar labiau jį nuliūdino ir išgąsdino. 
Tada jis greitai ją išjungė ir vėl įlindo po antklode, 
užsidengė galvą ir gulėjo kaip stabas. 

Ir vėl slogus miegas užgulė krūtinę, ir vėl jis 
sap navo savo seserį. 

II

Rytas išaušo skaidrus ir šaltas. Keliu važiavo 
kaimietis, pasikinkęs arklį, kuriam nuo kūno kilo 
garas. Henrikas pagalvojo, kad nieko gražesnio pa-
sauly nebūna. Tokio gražaus dalyko kaip kaimiečio 
arklys, bėgantis keliu. 

Nors naktis buvo bjauri, Henrikas nusprendė 
nepasiduoti ir eiti medžioti, o gal šiaip pasivaikš-
čioti. Be to, jis žadėjo iš vieno medžiotojo šuninin-
ko nusipirkti skaliką. Kitą savaitę – miesto turguje 
arklį. Henrikas atsisėdo ant kėdės prie rašomojo 
stalo ir pasirėmė rankomis galvą. Tada į duris pasi-
baladojo Elena ir pasakė:

– Leiskis žemyn, kava, žinok, yra geriama karš-
ta, o ne šalta. Bet velniai žino, ką jūs ten tuose ba-
nanų kraštuose geriat.

Henris nespėjo nieko atsakyti. Elena tuojau pat 
grįžo į virtuvę ir vėl sukosi apie puodus. 

Kai Henris nusileido žemyn, jo motina sėdėjo 
prie stalo ir žiūrėjo į puodelį. Po Henriko tėvo mir-
ties jie pusryčiaudavo virtuvėje, o ne valgomajame. 

– Labas rytas, – pasisveikino Henris. 
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– Labas rytelis, sūnau. Ką šiandien veiksi?
– Daug planuoju: eisiu pas Faševičių, užsipra-

šysiu šuniuko, pasiteirausiu, kur galėčiau padorių 
arklių gauti. Tada nueisiu pas veterinarą... Ar dar 
tas pats? Gerai. Tai pas jį nueisiu. Pasakysiu, kad 
jei kokia kaimiečio kumelė vaikuosis, man užpra-
šytų kumelį. 

– Gerai, aš irgi galvoju. Puiku būtų porą arklių 
laikyti. Žemę susitvarkyt. Samdinių turėt. Reikia.

– Reikia. 
– Henri, o tu daug pinigų parsivežei? Aš turiu 

šiek tiek. Arkliams užteks, bet...
– Tu, motin, nesijaudink. Daug parsivežiau.
– O. O aš galvojau, kad tu nieko neuždirbai ten.
– Ten kitaip. Daug daugiau pinigų cirkuliuoja. 
Jo mama nuleido galvą ir pamaišė kavą. Tada 

Henrikas greitai papusryčiavo ir išėjo į kaimą.
Ir jis galvojo, ką darys, nes visai neturėjo pi-

nigų. Gal porai arklių užtektų, bet ne samdinių 
atlyginimams. 

Ir leidosi jisai pakalnėn, į kaimą. Šerkšnas 
treškėjo po batais, ir žemė, ir dangus buvo balti. 
Žmonės jau judėjo savo kiemuose, kaip niekad ir 
nemiegoję, smalsiai žiūrėjo į Henriką. Kiti, atsimi-
nę jį, sveikinosi. 

Praėjęs kaimo L. centrą, Henrikas pasuko į kai-
rę ir ėjo į rytus. Už poros kilometrų stovėjo me-
džiotojo namas. 

Henrikas ėjo tuo keliu ir žiūrėjo į nusmailėjusias 
nuo šalčio eglių šakas. Šitam miške jis vaikščiodavo 
būdamas vaikas. Jam labai patiko eglių šlamesiai ir 
tyla. Jis visąlaik eidavo šituo taku pas medžiotoją, ir 
visada eglės būdavo tos pačios, ir dangus dažniau-
siai baltas. Tolumoje matėsi užšalęs ežeras, ant jo 
čiuožinėjo dvi figūrėlės. Jos sukosi, sukosi, ir Hen-
rikui net suraibuliavo akyse. Ir jis ėjo toliau.

Tada pamatė medžiotojo vienkiemį. Šunys 
lakstė kieme: gražūs kurtai, laikos, skalikai ir tų 
veislių mišrūnai. Iš kamino kilo dūmelis, ir Henri-
kas tikėjosi, kad visi Faševičiai bus namuose. 

Kai jis įžengė į kiemą, tik jauni šunys puolė 
skalyti. Jie šoko ant jo iššiepę jaunus dantis, su 
žiburiukais akyse it sagutėse, trypdami letenomis 

sniegą. Jų buvo devynetas. Ir šie devyni, galima 
sakyti, šuniukai, tuojau pat buvo sugėdinti senių, 
pažinojusių Henriko kvapą nuo pat tada, kai buvo  
maži ir akli. Henrikas pakasė susigėdusiems jauni-
kliams pakakles, šie atkuto, ir Henris nuėjo ieškoti 
šeimininko. Troboje jo nebuvo. Nieko troboje ne-
buvo. Bet, išėjęs laukan, Henrikas pamatė iš sandė-
liuko pareinantį Faševičių.

– Henrikai, – sušvargždė jis prarūkytu balsu, – 
aš taip ir galvojau, kad šiandien ateisi. Matai, kokių 
šuniukų turiu. Gražūs?

– Labai. Labas, Jonai.
– Labas, labas. Einam į vidų. 
Kai jie įlindo į virtuvę, medžiotojas paklausė:
– Kaip gyveni, Henrikai?
– Gerai. O kur visi? Kur Motiejus, kur jūsiškė?
– Tu ir nežinojai. Mano močiutė numirė per-

nai. Motiejus išvažiavo į Vilnių, bus advokatas.
– Nežinojau. Nežinojau. Gaila, tikriausiai rei-

kėtų Motiejui laišką parašyti?
– Nežinau, Henri, jis buvo supykęs, kai tu taip 

greit išvykai. Žinok, tikrai labai supykęs.
Ir senis ištiesė sudžiūvusius pirštus, koja pakasė 

vienai atslinkusiai laikai pakaklę ir užsikosėjo. 
– Žinot, atėjau... Galvojau, gal šuniuką man 

parduotumėt?
– Imk, Henri, kurį nori. Man negaila, – senis 

išsišiepė ir jo akys sublyksėjo, kaip visada, kai bū-
davo kalbama apie šunis. – Turiu dabar tris grynus 
kurtus. Bus geri.

– Ačiū.
– Nėr už ką. Aš tau patarčiau imt patelę. Bet 

tu žinai viską apie tuos šunis, juk dar nepamiršai? 
– Ne, kur jau čia pamirši. Ir ten turėjau šunį.
– Kokį?
– Kurtą. Bet jam būdavo karšta ir jis greit pa-

dvėsė. Buvo senas, pirkau gal penkerių.
– Mmm... Gaila. Šitas jau žinok nepadvės 

greit. Bus tvirtas. 
– Gerai.
Ir jie išėjo pasižiūrėti šuniukų. Jie dar buvo ma-

žiukai, gulėjo dėžėje, išklotoje šienu, šalia mamos. 
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Mama žiūrėjo į juos gailiai, lyg žinodama, kad vis 
tiek du reikės atiduoti. Henris apžiūrėjo savo būsi-
mą šunį ir džiaugėsi, kad šis toks gražus ir, akivaiz-
du, grynakraujis. Tada medžiotojas paklausė:

– Henrikai, o savo žmoną parsivežei?
– Ne. Ji, Jonai, numirė.
Senis pažiūrėjo gailiom, kaip ir tos šuniukų 

mamos, akimis ir pasakė:
– Matai, kaip mums vienodai supuolė.
– Taip. 
– O tai kodėl mirė?
– O jūsų kodėl?
– Tiesa. Gal geriau ir nekvaršinti galvos dėl to. 

Tai tada ateik savo šuns po gero mėnesio. Matai, 
dar visai kūdikėliai jie.

– Ačiū darkart. Ateisiu gal ir anksčiau, aplan-
kysiu.

– Nėr už ką. Ateik.
Senis išlydėjo Henrį iš savo neaptverto kiemo, 

o šunys madaravosi jam apie kojas ir skalijo. 
Henrikas ėjo vis atsisukdamas, o medžiotojas 

tebestovėjo su savo draugais ir kosėjo.  
Henris negrįžo į kaimelį L., bet pasuko į egly-

ną, kurį buvo praėjęs prieš apsilankymą pas Joną ir 
dar daug kartų prieš tai. 

Miškas nebuvo labai tankus, ir Henris žinojo, 
kur eis. Į vietą, kur pirmą kartą nušovė zuikį. Tai 
buvo laukymė, dabar turėjusi būti sustingusi ledu, 
kurioje būdavo smilgų ir kiškiai sustodavo pasi-
klausyti, ar neateina medžiotojai. Ten ir pykštelėjo 
Henris pirmą kartą. Ir pataikė. Jo auka buvo zui-
kienė, tėtis sakė, kad laukėsi zuikučių. Ir jie abu-
du tada ėjo namo nusiminę, net nesinešė žvėrelio 
namo, o užkasė prie upės. 

Henris pagalvojo, kad jo tėvas buvo jautrus 
žmogus. 

Tik staiga sušlamėjo eglės, ir Henrikas užuodė 
garus. Jis pasuko to kvapo link nustebęs ir jaus-
damas nepatogumą pilve ir kojose.  Tačiau kažkas 
traukė ten, kur kilo garai. 

Tada jis pamatė ežerą, kurio, atrodo, anksčiau 
čia nebuvo. Nors dabar jis nebebuvo toks tikras. 

Gal tas ežeras ir buvo. Toks tikroviškas, tik neuž-
šalęs. 

Dalelė Henriko priminė, kad žiemą ežeras turi 
užšalti. 

– Bet gal čia karštoji versmė? – sumurmėjo sau. 
Henrikas ėjo karštosios versmės link, lėtai, nes 

žemė aplink buvo pažliugusi. Nuo jos kilo garai 
kaip nuo arklio, matyto rytą. Henrikas pagalvojo, 
kad žemė ir yra tokia pat graži kaip arklys. 

Ežeras galėjo būti ir laukymės vietoje. „Gal lau-
kymė buvo užsitraukusi pelkė, o dabar atsileido.“ 
Tokios ir panašios mintys sukosi Henriko galvoje. 
Eglės iš tikrųjų supo ežerą šimto metrų spindulio 
ratu ir lingavo. Viskas atrodė kaip paveikslas su 
violetiniu dangumi ir mėlynais garais. 

Henrikas stovėjo eglių rato pakrašty ir nesiryžo 
žengti toliau, nes pažliugusi žemė galėjo tolėliau 
virsti pelke. Jam sukosi galva, todėl jis suspaudė 
rankomis kaktą ir toliau žvelgė į plyną šiltą ežerą. 
Ir tada jis pamatė kažką žibantį švystelint vandens 
paviršiumi. Nors pro garus nelabai gerai įžiūrėjo. 

Bet jį pagavo dar didesnis klaikas ir liūdesys 
negu naktį, ir jis apsisukęs pasileido bėgti. Jam at-
rodė, kad žibanti ranka iš ežero tiesiasi į jį, todėl 
Henris pasilenkė į priekį, kad ji negalėtų jo pagau-
ti. Jis bėgo per eglyną, jam rodės, kad visą valandą. 
Įsivaizdavo save kaip šuoliuojantį miškų elnią, ir 
jam keistai nuo to palengvėjo. 

Kai Henrikas sustojo, buvo ten, iš kur matė 
medžiotojo sodybą. Bet baimė vis tiek buvo gyva, 
todėl jis vėl bėgo, tik jau laisviau, kad žmonės tie-
siog galvotų, jog jis išėjo pasimankštinti. 

Bet nubėgęs iki L. centro, kur stovėjo bažnyčia, 
jis taip užduso, kad turėjo sustoti ir kvėpuoti ledi-
niu oru tol, kol visos ertmės suledėjo. Jis ėmė ste-
bėtis savo baime ir pamatė, kad buvo pametęs savo 
paltą. Pradėjo drebėti, todėl teko vėl kone bėgti. 

Henrikas tikrai negalėjo atsistebėti savo baime. 
Kodėl ji kilo? Juk tai tik vaizdinys, pasivaidenimas 
išvargusiam po kelionės kūnui, tai yra jam, Hen-
rikui. Juk kelionė tokia sunki ir per vieną naktį 
neįmanoma to kūno atgaivinti. Henrikas ramiau 
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atsikvėpė. Ir anksčiau juk būdavo, kad miške kažko 
labai išsigąsdavo, bet tada su juo kas nors būdavo 
ir ta baimė tuojau pat išnykdavo. O dabar jis buvo 
vienas.  Ir dar pavargęs. 

„Vienintelė problema, ką pasakyti apie paltą. 
Gal pasakysiu, kad jaunas Jono šunėkas įsikibo ir 
sudraskė. Taip bus logiškiausia.“ Taip galvojo Hen-
rikas, eidamas į svetainę. 

Motina sėdėjo prie židinio ir skaitė laikraštį. 
– Sveiki, mamyte, – pasisveikino Henrikas.
– Labas Henri, nusivilk paltą ir nusiauk batus, 

nemindžiok kilimo, nes išvalytas, – pasakė jam 
motina.

– Taip, taip.
Ir Henrikas nusiavė aulinius ir padėjo arčiau 

ugnies, bet ne per arti, kad ugnis nepakenktų odai. 
– O kur paltą padėjai, sūnau? – pakėlė ji akis.
– Vienas iš šunėkų suėdė.
– Ojojoj. Teks pasiimti kažką iš tėvo senų, nes 

dabar, žinok, nėra parduotuvės kaime.
– Bet nieko, neinu  aš kažkur, kad labai reikėtų 

naujo. 
– Aš irgi taip manau. Gavai šuniuką?
– Taip, po mėnesio galėsim pasiimti.
– O kokį?
– Gryną. Kurtą, – pasakė Henrikas išdidžiai.
Motinos akys sužibo ir ji suplojo delnais:
– Tikrai? Dievas žino prieš kiek metų turėjom 

grynakraujį! 
– Taip... Pakvieskit, kai bus pietūs gatavi. 
– Gerai, sūnau. 
Henrikas išėjo iš svetainės ir sustojo koridoriu-

je, galvodamas, kur galėtų nueiti. Vis dėlto niekur 
nenuėjo, tik atsigulė bibliotekoje ant kušetės ir už-
migo.  

Jis sapnavo, kad pro bibliotekos langus skver-
biasi sausmedžio šakos. Visos apsižiedavusios ir 
žalios. Henrikas stovėjo vidury pražydusios biblio-
tekos ir keistas virpesys stelbė jo džiaugsmą. Kažkas 
nedavė ramybės, maišėsi viduje kaip pragaro derva. 
Ir tada jam atrodė, jog mato save iš šalies, tokį liū-
dną ir išsigandusį, kaip ta šuniukų motina. O šakos 

ir lapeliai lėtai treškėjo ir lindo jam į ausis. Žiedai 
sprogdami pokšėjo.

– Henri, Henri, – tai jo mama purtė jį, – einam 
vakarieniauti.

– O, – pasakė Henris, – sapnavau, kad biblio-
teka apžėlė. Visokie sausmedžių lapai pradėjo pok-
šėti.

– Maža, ko gali prisisapnuoti.
– Taip.
Bet vis dėlto sapnas nedavė Henrikui pailsėti, 

nuolat sukosi jo mintyse ir net privertė pamiršti 
įvykį miške.

III

Kitą dieną Henrikas buvo kaip nesavas ir nieko 
nevalgė. Iki pietų jam labai sopėjo galvą ir jis iki 
to laiko pragulėjo lovoje, priešindamasis motinos 
siūlomiems kompresams. 

Vis dėlto popiet jam pasirodė, kad privalo kel-
tis iš lovos. Jis apsirengė, pastovėjo prie lango, nu-
sistebėjo, kad saulė jau antrą valandą dienos nori 
leistis. Galvą sopėjo smarkiai, bet jis ramino save, 
tardamas, kad šaltas oras išvaro visus nepatogumus. 

– Sūnau, geriau neitum į tą lauką, aš manau, 
kad tau gali būti peršalimas, – pasakė motina.

– Ech, man dažnokai skauda galvą, tai – ne 
peršalimas, – nuramino ją Henrikas. 

Ir tada, užsivilkęs senus bebro kailio kailinius, 
išėjo laukan. Nė pats nežinojo, kur eina. Tik atsi-
dūręs prie takelio, vedančio į Jakšto sodybą, atsi-
kvošėjo. „Ko aš čia atėjau“,  – pagalvojo. Keistas 
jausmas, kankinęs nuo pat tada, kai pabudo grį-
žimo namo naktį, sustiprėjo. Henrikas nusprendė 
nueiti į laukymę, kur vakar dieną regėjo garuojantį 
ežerą. „Kad įsitikinčiau, jog viskas gerai“, – taip jis 
pasakė sau. 

Eglynas buvo kitoks negu vakar. Vietoj sniego 
kupetų, dengusių šakas, buvo varvekliai ir įvairūs 
raštai. Matyt, naktį kilo vėjas, nupūtė sniego kepu-
res, sušildė orą, o jam nurimus šaltukas paspaudė 
ir sustingdė šakas į stiklą. Henrikas grožėjosi ir ne-
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galėjo patikėti, kad šitas eglynas galėjo kelti tokią 
baimę. Juk jis buvo toks pažįstamas, bemaž toks 
kaip namai. 

– O vis dėlto bijojau, – sumurmėjo Henrikas. 
Bet tada jis pamatė anuos garus, vėl kylančius iš 

už eglių. Henrikas nusirengė kailinius, nes pasidarė 
labai karšta. Jis brovėsi pro šakas, o garai gobė jį. Jis 
ėmė pasišokinėdamas bėgti. Šakos braukė jam per 
plaukus ir jis ūkčiojo nuo jų prisilietimų. Tada jo 
batai slystelėjo minkštoje žemėje.

Ežeras pasitiko Henrį puikiu violetiniu blizge-
siu. Henris nusivilko ir vilnonį megztinį. 

– Negali juk žmogus pirtyje būti su megzti-
niu! – sušuko.

Jam rodėsi, kad čia pirtis. 
– Gražuole, išlįsk! – sušuko jis dar kartą.
Eglės sukosi aplinkui, o violetinis vanduo darė-

si mėlynas, po to vėl violetinis ir galiausiai juodas. 
Henrikas priėjo prie vandens ir nusiavė batus bei 
kojines. Vanduo buvo šiltas, tirštas ir tuščias. Jis 
pasilenkė ir pamakalavo jame ranka. Ir tada grakšti 
rankelė nutvėrė jam už rankos. 

Henrikas krūptelėjo ir apsidairė. 
– Pažiūrėk į vandenį.
Jis pažiūrėjo į vandenį ir jame pamatė labai 

gražią moterį, tokią gražią, kad visi dalykai, anks-
čiau laikyti puikiais, išnyko. Moters kojos buvo 
padengtos žvynais kaip žuvies, ir ji turėjo slidžius 
pelekus iš šonų. Jos plaukai dengė visą žmogiškąją 
kūno dalį, ir Henrikas gėrėjosi visu tuo mirgėjimu 
prieš akis.

– Ką manai? – pasakė moteris.
– Jūs esate labai graži. Jūs tikriausiai Undinė?
– Taip.
– Ar Jūs turit vardą? 
– Ne. Aš esu Undinė. 
– Gerai. Ar galėčiau paliesti Jūsų plaukus... 
– Taip.
Undinės balsas buvo kaip vandens teliūska-

vimas, ir Henris prisiminė kažkada tokį girdėjęs. 
Matęs kažkada tokius plaukus.

– Aš Jus jau esu sutikęs, galiu garantuoti...

– Taip.
Undinės uodega vinguriavo po vandeniu ir 

Henrikas pabandė sučiupti jos galiuką. Undinė 
pradėjo spygauti.

– Jūs esate pats gražiausias daiktas, kokį kada 
nors mačiau.

– Taip.
Jos didelės akys vartėsi kaip lėlės arba žuvies, 

ir ji čepsėjo. 
– Ar Jūs sakote ką nors be „Taip“?
– Taip. 
– Pasakykite ką nors! 
– Taip. 
– Kur Jūs gyvenate?
– Och... Aš nežinau. Jei nori galiu parodyti.
Henrikas atsistojo ir sušuko:
– Tai nelogiška! Jūs prieštaraujate pati sau! Taip 

negali būti ir neatsitinka tokiems žmonėms kaip aš!
– Taip.
Pasirodo, Undinė visą laiką buvo po vandeniu, 

tik jo ranka kyšojo išorėje. Dabar moteris išnėrė ir 
Henrikas pamatė, kad ji visa žalsva, labai pažįsta-
mos žalsvos spalvos. 

– Nagi ateik pas mane, duok man savo ranką, – 
pasakė ji.

Jis vėl pritūpė ir Undinė pradėjo gnaibyti jo 
pirštus.

– Ar skauda? – paklausė.
– Ne. 
Tada ji smarkiai truktelėjo, ir Henrikui teko 

atsigulti ant ežero kranto. Undinė pradėjo žnaibyti 
jo kojas ir veidą ir vis klausinėjo, ar skauda. Tada 
Henrikas panoro atsistoti, nes pamatė moters aky-
se kažką negero:

– Aš privalau eiti. Jūs neturite jokios teisės ši-
taip skaudinti manęs ir varyti man nevilties.

– Aš turiu tokią teisę. Visada ir visur turiu tokią 
teisę!

– O, Jūs kalbate! Esate labai graži, bet žinau 
gražesnę už Jus! Va taip! Prašau mane paleisti.

– Ne. Nepaleisiu, nepaleisiu! Ar aš graži tau? 
Atsigulk gal vėl, aš tavęs nebežnaibysiu.
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– Bet... Jūs turite tokią teisę. Kodėl?
– Taip. Yra tokia teisė, ir ji bus mano.
Henrikas vėl atsigulė, ir Undinė prišliaužė prie 

jo veido. Jis pajuto bjaurų kvapą, sklindantį jai iš 
burnos.

– Jums smirda iš burnos. Negi Jūs nevalote 
dantų?

– Ne. Niekada to nedariau. 
– Aš esu jau kažkur jus sutikęs. 
– Taip, o kaipgi. Dėl to mes ir susitikome. 
– Aš norėčiau, kad Jūs mane paleistumėte.
– Ne. Ar aš graži?
– Taip.
– Bet yra gražesnė... – jos balsas suvirpėjo, ir ji 

nusuko savo veiduką nuo jo.
– Ar Jūs verkiate? 
– Taip, – sukūkčiojo ji.
– Neverkite! Neverkite! 
– Gerai, jeigu leisi man atsigulti ant tavo krū-

tinės.
– Gerai.
Tačiau Undinė nesigulė jam ant krūtinės, o tik 

įsitempė Henrį į vandenį ir ėmė kandžioti jo veidą. 
Jis jau nieko nebegalėjo pasakyti, tik jautė, koks 
vanduo šiltas ir kokia nemaloni Undinės uodega 
ir jos plaukai, lendantys į burną. Prieš ateinant 
tamsai, jis pagalvojo, kad vis dėlto buvo gražesnė 
už Undinę, bet ji nelaimėjo. Pats nesuprato savo 
minčių ir todėl greitai užsimerkė. 

***

Ankstų rytą Faševičius ėjo treniruoti savo jau-
nųjų medžioklinių šunų. Išėjęs iš jam priklausiu-
sio keliuko, pasuko dešinėn ir patraukė eglyno 
link. Šunys viauksėdami šokinėjo po pusnis arba 
nurūkdavo tolyn, pamanę, kad pačiups žvėrį. Me-
džiotojas vis sukviesdavo juos aplink save, kad šie 
nepasiklystų.

– Vaikeliukai, vaikeliukai, – sakė jis, – nebėkit 
toli, nenaudėliai jūs. 

Eglynas buvo labai gražus, ir Faševičius prisi-
minė, kaip jis, jo sūnus, Jakštas ir mažasis Jakštas 
eidavo medžioti. Dabar jau kelios dienos, kaip jau-
nasis Jakštas dingęs. Seniui ištryško kelios ašaros, ir 
jis piktai jas nubraukė. 

Dabar eglynas jo taip nebedžiugino kaip anks-
čiau. Senatvė darė savo. 

– Bet ką reikės Jakštienei daryt... Nuprotėt ga-
lima, – pasakė jis vienam senam skaliko ir laikos 
mišrūnui.

Šis pažiūrėjo didelėm traiškanotom akim ir se-
nis pasilenkė jų pavalyti. Tada mažėliai ėmė skalyti.

– Ei! – suriko senis. – Ei, po galais!
Šunys neklausė ir lojo toliau. Senis pasiėmė laz-

dą, kad būtų patogiau klibikščiuoti, ir ėmė sparčiau 
eiti. Išėjo į laukymę, saugojusią dar daugiau prisi-
minimų (čia jis pirmą kartą pabučiavo savo Adelę). 

Jauni šunys šokinėjo, susispietę aplink kažką, 
o vyresni ir protingesni tupėjo atokiau ir unkštė. 
Faševičius sušuko:

– Nu, bemaž jau ėsti negaunat, dvėsenas dar 
kažko...

Ir tada jis nutilo, pamatęs ant krūmo senus 
Henriko tėvo kailinius. 

– Traukitės, traukitės, – jis ėmė bėgti, nepaisy-
damas skaudančių sąnarių. 

Šunys atsitraukė, ir jis pamatė pusnuogį Henri-
ko kūną, sušalusį į ledą. Senis nulėkė prie kailinių, 
pačiupo juos, užmetė ant negyvėlio. Dar spėjo pa-
matyti negražų pjūvį, einantį tiesiai per gerklę ir 
pirštus, nugraužtus lapių. 

– Nesuprantu, kodėl neištampė visiškai tos sut-
rės, – pasakė senis savo veteranui, stovinčiam prie 
kojos. 

Tada ašarodamas grįžo į miestelį ir tiesiu tai-
kymu nuėjo pas kleboną. Viena davatkėlė stovėjo 
kampely, o stojus tylai, sukvaksėjo:

– Bus čia ko važinėtis į užsienius. Mafijos viso-
kios. Viskas... Panašiai.

Tada senis suriko:
– Per jus čia viskas, bobos, per jus! 
Kunigas nuėjo išvirti arbatos. 
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***

Kas yra meninė kūryba: noras pakeisti, papuošti 
pasaulį, noras amžinai ieškoti savyje vis naujų, indi
vidualių pasaulio atspindžių ir taip jį geriau pažinti, 
praturtinti savo pasaulėvaizdį, noras sukurti origi
nalų, nepakartojamą meninį pasaulį, noras nugalėti 
mirtį – ar tiesiog poilsis nuo monotonijos, pramoga?

 Mindaugas Tomonis

O kas man yra meninė kūryba? 

Viename iš knygoje Manau, kad... publikuotų 
interviu Tomas Venclova, kalbėdamas apie neigia-
mą totalitarizmo poveikį, tvirtina, kad „<...> lite-
ratūrą gali nužudyti ne tik socialistinis realizmas 
<...>. Kur kas labiau paplitęs socialistinis siurrea-
lizmas. Leidžiama rašyti ką nori ir kaip nori, ir kuo 
keisčiau, tuo geriau, jei tik nenagrinėji esminių, 
svarbių dalykų <...>. Manau, lietuvių poezijai tai 
kelia kur kas didesnį pavojų nei socialistinis realiz-
mas. Negalima žaisti su kalba, lygiai kaip negalima 
žaisti su metafizika. Tai labai pavojinga, kiekvienas 
kunigas tatai patvirtins. Lygiai taip pat ir geras po-
etas pasakys, kad pavojinga kalbą paversti žaidimu. 
Tai veda į tuštumą ir mirtį.“ (p. 61)

Ar ne šia pavojinga simptomatika – keistais 
savitiksliais kalbos žaidimais, kuriuos Antanas Ma-
ceina vadino kultūrinio snobizmo išraiška – pa-
ženklinta ir nemaža dalis pirmųjų nepriklausomy-
bės dešimtmečių kūrybos, ypač debiutų? Galbūt 
būtent požiūrio į kalbą keitimas atneštų lietuvių 
poezijai ir apskritai literatūrai patį stipriausią atsi-
naujinimo impulsą? 

Tomas Taškauskas

Per meną į save

***

Aš esu. Mano siauras šešėlis
naktimis, lyg tiltas per nušviestą gatvę
tau ir kitiems.

 Liūnė Sutema

P. S. Šiek tiek nusikaltau ir pats pakoregavau 
Liūnės Sutemos eilėraštį. Bet galbūt to nieks ne-
pastebės. 

Šios eilutės – iš Liūnės Sutemos eilėraščio Tebū
nie tarytum pasakoj, bet tai nelabai svarbu. Kartais 
į galvą įsminga ne tik sparnuotos frazės, kurios jau 
priverčia susivemti, bet ir eilėraščio eilutės, kurias 
vis sau kartoji ir kartoji mintyse. Po kurio laiko 
taip susigyveni su eilėraščiu, jog jis tampa kažkokiu 
slaptu tavo gyvenimo palydovu, tavo elgesio prin-
cipu, kurio tu nematai ir neatpažįsti, bet gyveni 
pagal slaptus jo norus. Ir laikui bėgant šie žodžiai 
pavirsta mano žodžiais, o ne poetės (ar poeto), ir 
stiprus nusisavinimo ir noro turėti jausmas priver-
čia elgtis taip, tarytum būčiau vaikas. Tuomet aš 
SAU sakau ir teigiu savo gyvenimo vertybes. Tuo-
met tuo pat metu esu ir suaugęs, ir vaikas, kurį mo-
kau gyvenimo tiesų. 

Vaidotas Montrimas

***

Išauklėti kultūringą žmogų padeda dvi jėgos: me
nas ir mokslas. Abi šios jėgos susijungia knygose.

Maksim Gorkij

Gyvenimo keliu einame kiekvienas, tik kiekvie-
no mūsų kelrodžiai skirtingi. Ne vieną šimtmetį 
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pasaulio išminčiai suko galvas, ieškojo atsakymų 
į nuolat iškylančius klausimus. Kokia mūsų gyve-
nimo prasmė? Koks mūsų buvimo žemėje tikslas? 
Kaip galime pakeisti pasaulį?

Ne vienas girdėjome aforizmu tapusį teiginį: 
„Gyvenimas – neperskaityta knyga.“ Šis žodžių 
junginys gali atrodyti visiškai tuščias ir nieko ne-
reiškiantis tam, kuris garsiai šaukia nekenčiąs kny-
gų, nemėgstantis skaityti. Jis niekada nesupras jau-
dulio, kuris apima verčiant puslapį po puslapio, o 
kartais tą patį sakinį skaitant keletą kartų. Daug 
paprasčiau taukšti apie savo individualybę, nors 
gyvenime dažniausiai žengiame koja kojon su mi-
nia, bijodami bent kuo išsiskirti. Juk pusė pasaulio 
gyvena aukštyn kojom, tad kodėl turėtume vieno-
dai mąstyti? Jei mus traukia burtis krūvon, kodėl 
giname slapčiausias savo mintis ir jausmus? Kad 
labiau suprastume kuria kryptimi eiti, patirties ir 
žinių galime semtis knygose. Gal vieną dieną, atsi-
vertus knygą, nušvis gyvenimo tikslas, kurio tikrai 
nerasi spoksodamas į televizorių. Gal jau tvirtai ži-

nosi ar bent nujausi, ką veiksi gyvenime, tuomet 
drąsiai žygiuok į priekį.

Atsiversk knygą, atrasi naujų, visiškai nežino-
mų, negirdėtų dalykų, paslapčių ir pastebėjimų 
kaip ir gyvenime, kuris mus žavi ir traukia.

Rūta Liutkutė

***

Kas yra tie, kuriems žmonės nori patikti, ir kodėl, 
ir dėl kokių darbų? Kaip greitai amžinybė viską nu
sineša ir kiek jau nusinešė.

 Markas Aurelijus

Ši trumpa Antikos mąstytojo, stoiko, Romos 
imperatoriaus Marko Aurelijaus citata slepia mintį 
apie individo ir visuomenės santykio problemą, ak-
tualią ir šiais laikais. Filosofas klausia: kam ir kodėl 
žmonės nori patikti? Jam atrodo, kad siekis visiems 
įtikti yra beprasmiškas, nes ,,amžinybė viską nu-
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sineša“. Juk tokie dalykai, kaip nuomonės, 
simpatijos ir antipatijos, gana greitai keičiasi 
ir beveik niekada nėra taip, kad visi būtų pa-
tenkinti vieno ar kito asmens veikla. Markas 
Aurelijus antruoju citatos sakiniu pabrėžia 
pirmojo sakinio iškelto reiškinio – noro vi-
siems patikti ir įtikti – absurdiškumą amžiny-
bės akivaizdoje. Nuo filosofo mirties praėjo 
keli tūkstantmečiai, bet akivaizdu, kad yra 
dalykų, kurie per tą laiką nepasikeitė...

Valentinas Kulevičius

***

Kai filosofas sustoja, menininkas eina to
liau.

Jean-Paul Sartre

Ir nueina ten, iš kur (deja ar dėkui Die-
vui) negrįžtama: į tamsias, niūrias savo gel-
mes, apgyventas tik demonų, nuo kurių (li-
kimo išdaiga) visą laiką bėgo.

Tyčios Vaikas

***

Būti patenkintam tuo, ką turi, yra didžiau
sias ir saugiausias turtas.

Markas Tulijus Ciceronas

Stengiamės įtikėti, kad laimei pasiekti 
pakanka vienkartinių dozių pasitenkinimo, 
naujumo, pergalių. Kodėl nepavyksta? Nes 
laimė yra tęstinumo vaisius, galutinė suma 
mūsų kasdienybių, galinti turėti pliuso ar 
minuso ženklą. Laimė yra užgyvenama. Jei 
palygintume su ežeru, laimingumas – tasai 
gilusis sluoksnis, kurio nesujudina ratilai 
paviršiuje, neįpjauna irklų dūriai – jie taip 
giliai nesiekia. Vaikui, regis, pakanka porci-

jos ledų, kad švytėtų šypsena. Bet šis gebėjimas džiaug-
tis smulkmenomis vaikystėje iš tiesų turi tvirtą pamatą: 
saugumo pojūtį, ramybę, žinojimą: kad ir kas nutiktų – 
bus išspręsta (tikėjimas tėvais ir namų tvirtove). Neretai 
painiojam džiaugsmingumą, kurį atpažįstam iš juoko, ir 
laimę, kurios gali nepastebėti, nes dabarties akimirką liū-
dnas žmogus gali būti laimingas bendrąja prasme. Tai yra 
neskiriame emocijų nuo bendrosios sielos būklės.

Tikiu, kad gebėjimas būti laimingam atsinešamas dar 
genuose (psichinė sveikata, charakterio polinkiai) kartu 
su tėvų auklėjimu išsiugdomas drauge su savo filosofi-
nėmis pažiūromis (suvokimas, kas tave, kaip individą 
įprasmina, ir tikėjimas pačia gyvenimo idėja). Talentas 
tikėtis mažiau, kad gyvenimas galėtų nustebinti. Lūkes-
čių ir tikrovės skirtumas. Su pliuso arba minuso ženklu. 

Svarbu ir tai, kas dienų paviršiuje, svarbu naujumas, 
pasitenkinimas ir pergalės, nes su kasdiena jos sėda į tą 
gilųjį sąmonės sluoksnį. Atidžiai įsižiūrėti į savo ežero 
gelmę – ar ten tyku, ko prikaupta – lobių ar šiukšlių... Ir 
dažniau apsidairyti. Į abi puses. Ne tik didesniąją, ko tu-
riu siekti, ką įsigyti, numesti ar priaugti (čia mūsų žvilgs-
nius kreipia marketingas, žadantis naujausią ir efektyves-
nę beta ultra mega laimės versiją), bet ir mažesniąją – ką 
turiu, ką pasiekiau, kas esu ir ką galiu pasiūlyti. Tokia tat 
paprasta toji laimės ekonomika.

Kamilė Asadauskaitė

Alisa Rūta Stravinskaitė. Šrifto kompozicija



Apie knygas

28

Ši istorija prasidėjo 2008 metais, kai interneti-
nėje kūrybos svetainėje radau eilėraštį Valtelė skęsta 
(„Diena, palijo, miesto vidury / Valtelė skęsta, ir 
imi galvoti, / Kad štai valtelė skęstanti, kuri / Iš-
ties tėra pasąmonės ligoti // Vaizdai...“). Ritmingas 
tekstas neištrinamai įstrigo į atmintį. Kiek vėliau 
jau kitoje internetinėje kūrybos erdvėje ėmiau 
skaityti vartotojo, pasivadinusio slapyvardžiu GLP 
(autoironiška šifruotė – geriausias Lietuvos poetas) 
tekstus. Dar vėliau per literatūrinius skaitymus Ra-
šytojų sąjungoje klausą kliudė jaunas, iki tol ne-
girdėtas poetas. Kol visus tris atrastuosius susiejau, 
prabėgo dar šiek tiek laiko.

Ši istorija prasidėjo prasidėjo 1983 metų sausio 
9 dieną, kai gimė Aivaras Veiknys. Rašyti, kaip daž-
nai nutinka, pradėjo dar mokydamasis mokykloje. 
2007 metais išleido pirmą eilėraščių knygą – R ak
tai, tačiau su šia knyga poetas savęs nesieja. Iš tiesų 
svarbi ir todėl, galima sakyti, – pirmoji poezijos 
knyga Paukštuko liudijimai išleista baigiantis 2014 
metų vasarai. Aivaras Veiknys literatų ir literatūra 
besidominčiųjų bendruomenei pažįstamas iš įvai-
rių poezijos festivalių bei publikacijų kultūrinėje 
spaudoje. Žanro reikalavimai verčia bent trumpai 
aptarti autoriaus biografiją, tad, apeinant tokius 
įprastus faktus kaip žurnalistinis darbas (A. Veik-
nys kurį laiką dirbo dienraštyje Respublika), norisi 
minėti poetams, rašytojams nebūdingus užsiėmi-
mus – gyvybės draudimo konsultanto pareigos, 
darbas lentpjūvėje, trumpalaikė emigracija uždar-
biauti į Norvegiją. Visa tai miniu neatsitiktinai. 
A. Veiknio poezijoje gausu biografinių faktų, ne tik 
būties, bet ir buities patirtys užantspauduojamos 
eilėraščiu. Todėl Paukštuko liudijimus norisi vadinti 
autobiografine poezija.

Pirmoji apie šią knygą prabilo literatūros kri-
tikė Virginija Cibarauskė. Savaitraštyje Literatū
ra ir menas publikuotoje griežto tono recenzijoje 

Rasa Milerytė

Ką liudija paukštukas

A. Veiknio poezija vertinama kaip neoriginali ir 
klišinė, įvaizdžiai ir temos, pasak kritikės, primena 
kitus poetus, o kaip viena didžiausių Veiknio pro-
blemų įvardijama negebėjimas suvaldyti klasikinės 
eilėraščio formos. Toks vertinimas atrodo perne-
lyg radikalus ir nepagrįstas. Be abejo, A. Veiknio 
tekstuose yra kitų poetų atspindžių. Kaip tokių 
atspindžių yra ne vieno poeto tekstuose. Pvz., žo-
dis „miegelis“ kasdienei kalbai per daug neįprastas, 
todėl išsyk susiejamas su R. Stankevičiaus tekstu 
(eilėraščiu Perdegus lempa), vėjo įasmeninimas irgi 
gali susisieti su R. Stankevičiaus tekstais, tačiau tai 
veikiau pasąmoningi sąskambiai, netyčinis atkarto-
jimas nei sąmoningas bandymas kopijuoti. Tiek ir 
tėra to panašumo. Originalumo stoka A. Veiknys 
apkaltintas, matyt, neteisingai pasirinkus raktinius 
poezijos žodžius. O originalių temų vargu ar ap-
skritai galima kur nors rasti. Poetai, rašytojai, kitų 
sričių menininkai, ko gero, yra patys neoriginaliau-
si žmonės, nes visi kalba tomis pačiomis temomis, 
tik renkasi skirtingas kalbėjimo formas. Kalbam 
apie tai, kas nusėda atmintyje, kas mus formuo-
ja, kas skauda, kas verčia kelti klausimus ir ieškoti 
atsakymų. Psichologai apie tai galėtų pasakyti dau-
giau, o mums užtenka suprasti, jog A. Veiknys kal-
ba kaip bet kuri mąstanti asmenybė. Tai nėra yda 
(nebent polinkį mąstyti apie savo vietą pasaulyje 
imtume laikyti yda).

Tad ką liudija paukštukas? Liudija visų pirma 
poezijos atėjimą per skaudžias vaikystės patirtis, 

Aivaras Veiknys. 
Paukštuko liudijimai. – 
Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 
Vilnius, 2014
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liudija nepakeliamą, vos ištveriamą tikrovę. Vai-
kystės ir paauglystės išgyvenimai – A. Veiknio 
poezijos dominantė. Nuolat atkartojamas girto 
tėvo, skurdžių vaikystės namų vaizdinys, kalbama 
apie žiaurius vaikų žaidimus, apie smurtą (ir ne 
tik psichologinį) šeimoje: „baisiai trenkta durimis 
prieš nosį / kad pasakyta: gal dabar žinosi, / kiek 
tai kainuoja – – – / jau žinau – nebūtina.“ (p. 56) 
Eilėraštyje užšifruota poezijos formulė: „Įkvėpimas 
naivus / padiktuoja eilėraščio pradžią, / tėvo kumščio 
kieta išmintis / pabaigoj moko taikliai smūgiuoti.“ 
(p. 101) Rašymas tampa savotiška terapija užsimir-
šimo siekiančiam iš suaugusio pozicijos vaikystės 
patirtis prisimenančiam subjektui: „Dūmai / šitam 
eilėrašty / reikalingi, / kad visko neprisiminčiau.“ 
(p. 25) Tam tikru aspektu (akcentuojant vaikystės 
patyrimus)  A. Veiknio poeziją būtų galima anali-
zuoti iš psichoanalitinės kritikos žiūros taško. Tam 
tikru aspektu ji pasiduotų ir biografinei kritikai. 
Pats Veiknys kalba apie negatyvias patirtis: „Plius 
nelaimingos pirmosios meilės patirtis, neapgintas 
bakalaurinis darbas Vilniaus Gedimino technikos 
universitete, alkoholikai tėvai, močiutė bei krikš-
tatėvis, su kuriais kažkaip reikėjo sugyventi ankš-
tame dviejų kambarių butuke man, broliui bei 
šuniui Džekiui. Visa tai mane labai veikė, jaučiausi 
it Hermanno Hesse’s romano Po ratu pagrindinis 
herojus – daug žadantis šviesios sielos jaunuolis, 
savo gyvenimą baigęs tamsioje upėje.“1 Autobio-
grafiškumą liudija ne tik vaikystės patirčių įliejimas 
į eilėraštį, bet ir dabarties akcentavimas. Po dažnu 
eilėraščiu nurodoma parašymo data ir vieta, dabar-
ties gyvenimo aplinkybės minimos eilėraščiuose 
(pvz., eilėraščiai Lentpjūvė (A. Veiknys trejus me-
tus dirbo lentpjūvėje) arba Vandžiogala (miestelis 
Kauno rajone, kuriame poetas gyvena)). Apiben-
drinus – ką išgyvena Paukštuko liudijimų lyrinis 
subjektas? Esamybė jam – skaudi, praeitis neteikia 
paguodos, ateitis irgi nežada ramybės, tikrovė – 
gniuždanti.

Paukštukas liudija kalbos nenugalimumą, kal-
bą kaip vienintelę objektyvią siektiną tiesą. Lyrinis 

1 http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-09-16-aivaras-
veiknys-gyvenk-kad-rasytum-man-svarbiau-nei-rasyk-
kad-gyventum/121869

subjektas apleidžia namus ir šeimą ir kopia į kalbos 
olimpą – vietą, kur negalioja žudančios tikrovės 
dėsniai (eilėraštis Kalbos terapija). Kalba – pirmoji 
ir svarbiausia subjekto mylimoji: „– Mylėjau kal-
bą kaip mylėti dera / vaikus bei žmoną senstančią, 
kuri / many poeto nekentė. / – Ko gero, // ji bus 
teisi, nes, amžiams išduota, / vaikus supavo“ (p. 120) 
Pasak A. Marčėno, Veiknio tekstuose „savo dar-
bą jau dirba kalba, o tai reiškia, kad čia kalbame 
apie tikrą poetą“. Poetas čia – nuolankus kalbos 
tarnas. Kalbos svarbą rodo dėmesys eilėraščio for-
mai. A. Veiknys įvaldęs klasikinę eilėraščio formą, 
ko gero, vienas artimiausių žanrų jam – sonetas. 
Todėl liūdna matyti, jog į Paukštuko liudijimus 
pateko nedaug klasikinės formos tekstų. Poetinė 
kalba svarbi jau ne kaip bėgimo nuo tikrovės for-
ma, o kaip komunikavimo su kitais poetais būdas. 
Šitaip knygoje atsiranda eilėraščių su paskyrimu 
R. Stankevičiui, A. Ališauskui, epigrafuose cituoja-
mi to paties Ališausko bei J. Brodskio žodžiai. Taigi 
A. Veiknys pabrėžia poetinę giminystę ir, kai kurių 
skaitytojų pykčiui, įžūliai akivaizdžiai nurodo, ko-
kie poetai jam daro įtaką, kokius autorius skaito. 

Tiesą sakant, liudija paukštukas ir apie įtakas. 
Vienas svarbiausių knygos tekstų – CV. Į jį sudė-
ta viskas, kas fragmentiškai išmėtyta kituose eilė-
raščiuose. Poezija čia dar tik kaip žaidimas („kol 
kartą pabandai / ir pats ką nors reikšmingo para-
šyti“ (p. 60)), ironiškas santykis su tuo vaikystės 
žaidimu, eilėraščio rašymas kaip poza – svarbu būti 
pavadintam poetu, bet nesvarbu rašyti, ir poezi-
ja jau kaip patirties ir atminties fiksavimas, kaip 
skausmingas būties užrašymas. Toji įtaka, kurią 
liudija paukštukas – šiame tekste jau aptarta sun-
kiai ištveriama tikrovė. Kaip ir kiekvienam poetui 
(čia svarbi skirtis tarp rašančiojo ir poeto), taip ir 
Veikniui didžiausią įtaką daro gyvenimas – dažnai 
nepalankus jį gyvenančiam, bet palankus poezijai.

Paukštuko liudijimai – kartais šiurkštoka, bet 
daug dažniau jautri poezija, persismelkianti per 
odą, kaulą, kraują, kupina skaudžių asmeninių pa-
tirčių, bet turinti galią apibendrinti, atliepti skaity-
tojų patirtis. Tai kaip reta vientisa ir brandi knyga. 
Už Paukštuko liudijimus A. Veikniui įteikta Jauno-
jo Jotvingio premija. 
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Įsigali nuomonė, kad XXI a. jaunimas, vadi-
namoji Z karta, užaugusi technologijų laikais, yra 
sparčiausiai regresuojanti ir mažiausiai patriotiška 
karta. Baiminamasi, kad socialiniai tinklai netru-
kus pakeis gyvą bendravimą – nebeliks akių kon-
takto, tik erzinantis klavišų spragsėjimas, knygų, 
anksčiau buvusių pagrindiniu savišvietos atributu, 
skaitymas jau dabar pateikiamas kaip visiškai ne-
naudingas dalykas, o tautinė savimonė, kaip nieka-
da, silpna. Ar tikrai situacija tokia sudėtinga? Kas 
dėl to kaltas ir kaip tai pakeisti?

Tai nėra pačios kartos kaltė, tai yra neišven-
giama tinginystės, prieš tai buvusios pagrindine 
progreso varomąja jėga, kulminacija. Noras, kad 
gyvenimas būtų patogesnis, reikalaujantis mažiau 
pastangų, atsisuko prieš mus – padaryta ir sukurta 
tiek daug, kad mums belieka tik mėgautis darbo 
vaisiais. Prigimtinis žmogaus instinktas tobulėti 
visiškai išseko, nes kirmyti lovoje ar girtis, kiek 
savaitgalių iš eilės linksminaisi klube, yra kur kas 
maloniau nei atsiduoti dažnai nuviliančiai ir skaus-
mingai kūrybos idėjai. 

Akivaizdu, kad, augdamas tokiomis sąlygomis, 
jaunuolis neužaugs kūrybingas ir sugebantis susi-
taikyti su nesėkmėmis, todėl ilgainiui jis taps tik 
pilkosios masės dalimi, kuri, neiškentusi sunkaus 
gyvenimo tarpsnio, vienintelę išeitį, kaip išsigelbėti 
iš keblios padėties, atras emigraciją į kitą pasaulio 
kraštą, kur spalvos ryškesnės, kvapai stipresni, upė-
mis teka ambrozija, o ant medžių auga eurai. Taip 
yra dėl to, kad  dabar žmogus, iškilus problemai, 
kaltina viską aplinkui, o ne pats ieško būdų tai pro-
blemai spręsti

Rokas Bilotas

Nesusivokusi karta ir... K. Donelaitis

Deja, ypač opi ši problema yra Lietuvoje, kur 
emigracija grėsminga ne tiek savo mastais, kiek lie-
tuvių tapatybės praradimu. Mūsų tėvai ir seneliai 
vertino gimtąją kalbą, papročius ir tradicijas, nes 
suprato, kad tai – vienintelis būdas, leidžiantis iš-
sikovoti laisvę, o mes, jau gimę po Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimo, tokio reikalo neturime, nes 
nejaučiame grėsmės būti okupuoti (neduokdie, Pu-
tinas) ir vėl prarasti galimybę laisvai reikšti nuomo-
nę. Mes tik teoriškai žinome, kad tautos išlikimui 
svarbus lietuviškas žodis, kad mūsų savitumas – tai 
mūsų kultūra, kad jeigu netausosime ankstesnių 
kartų padaryto darbo, vadinasi,  negerbsime patys 
savęs, o tauta, negerbianti savęs, nenusipelno ir 
kitų tautų palankumo.

Nebūsiu originalus, sakydamas, kad šalies isto-
rijos ir kultūros studijos yra būtinos saugant savo 
tautos tapatybę. Kartojama tai dažnai, bet man ši 
tiesa tapo akivaizdi po mūsų gimnazijoje įvykusio 
susitikimo su kultūros istorijos tyrinėtoju, visuo-
menės veikėju, VU docentu Dariumi Kuoliu ir 
aktoriumi, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureatu Rolandu Kazlu. Renginys buvo 
skirtas K. Donelaičiui, mes kalbėjomės apie pa-
dėtį, susiklosčiusią Prūsijos karalystėje XVIII a., 
kai lietuvybė turėjo susitaikyti su neapykanta ir 
diskriminacija. Tuo laiku Karaliaučiaus universi-
tete iškilo du intelektualai, vėliau pagarsėję viso-
je Europoje, – Immanuelis Kantas ir Kristijonas 
Donelaitis. Vienas jų ieškojo patikimų filosofinių 
atramų žmogaus savarankiškumui ir pasaulio tautų 
amžinai taikai, kitas rūpinosi nykstančios tautinės 
bendruomenės išlikimu. Pasak Dariaus Kuolio, 
pastarasis yra mums tiek svarbus, kiek svarbus 
Dante italams – nebūtina būti skaičius, užtenka Vilniaus Žemynos gimnazija, III b klasė
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žinoti ir didžiuotis, kad tauta turi tokį šviesų žmo-
gų. Nors žymiausias K. Donelaičio kūrinys Metai 
pavaizdavo Rytų Prūsijos lietuvninkų valstiečių 
gyvenimą, tačiau iš tiesų poema yra politinio po-
būdžio tekstas, turintis aiškiai išdėstytą tautinio ir 
kultūrinio pasipriešinimo programą, o tai, kad visą 
kūrinį yra persmelkusi tautos likimo ir išlikimo 
idėja, leidžia daryti prielaidą, kad be K. Donelaičio 
vargu ar mes iš viso būtume. Keistai darniai derėjo 
gūdus XVIII a., asketiškasis K. Donelaitis ir mes, 
kosmopolitišką pasaulį išpažįstantys lietuviai. Dėl 
dviejų talentų – poeto K. Donelaičio ir aktoriaus 
R. Kazlo – poveikio Metų hegzametras, nevengiant 
hiperbolizavimo, satyros, burleskos ir humoro, at-
rodė savas, suprantamas, aktualus. 

Ne kiekvieno kultūrinio renginio sukeltas 
įspūdis lieka taip ilgai. Ypač kai vienai progai skir-
tų renginių organizuojama daugybė. Minėto susi-
tikimo sėkmę lėmė, žinoma, svečių asmenybės ir 
svarbiausia – jų pasirinktas kalbėjimo būdas: ne 
bandymas įtikinti, o žinojimas, kad mums svarbu 
išsaugoti tautiškumą, pasitikėjimas mumis, kad 
mes suprantame situacijos sudėtingumą ir esame 
atsakingi. Gal tas pasitikėjimas ir yra kelias į Z kar-
tos širdį?

 

Darius Kuolys

Rolandas Kazlas

Vilniaus Žemynos gimnazijos moksleiviai
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Goda Gurinskaitė

***

puiki popietė persekioja mintis
kad viskas greit baigsis neramu
nes metų laikai keičiasi 
nesuspėju susirinkt visų 
                                            daiktų
išvažiuoti prie jūros  

***

aš klausausi tu miegi 
aš nuogas tavo kūnas 
atsimuša signalai į naktį 
žvilgsnis į drėgną voką 
nebekalbėk
tu miegi ir teki
iš delnų į delnus

***

viskas pro tamsą žindo
kūdikį nešasi naktį supa
o aš norėčiau užmigti
užsimiršti ir sapnuoti
kaip upė mane neša į jūrą

***

šviesos per daug nebūna 
rudens laike įstingus
rodau subtilų gestą 
nes prašo pakartoti 
skiemenis tik rankomis 
liesti negalima rudens 
niekada nebuvo
per daug

***

kai grindys iš aukso nugulėto į sidabrą
gelia šonus per šaltį neperbrisi iš sapno
jei ką tik jei tik tik nubudai
nėra ką paliesti gal net nemoki šito
žodžio kalbėti išvis sunku horizontaliai
rytais baigiasi ir visa kita yra tik
atsiprašau aš dabar negaliu kalbėti
tėti jau per vėlu skambinti 
aš ruošiuosi miegoti niekas nežino
kad mano grindys iš aukso kažkada buvo 
nes aš mokėjau kalbėti
bet nutylėjau
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Živilė Nedzinskaitė – lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto Senosios literatūros skyriaus vyr. 
mokslo darbuotoja, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys
tės literatūros tyrėja. Susidomėjusi Baroko epocha ir 
jos kūryba, šių metų Vilniaus knygų mugėje ji pri
stato knygą „Kaip jėzuitai žemaičių mylias trumpi
no. 1695 m. Kražių rankraščio prozos fragmentai“. 
Tik ilgi moksliniai žodžiai neturėtų gąsdinti – su ja 
kalbėjomės apie tai, kaip gimsta tokios knygos, kuo 
pasižymi barokiniai tekstai ir ko galima pasimokyti 
iš šios epochos.

Kalbino Unė Kaunaitė.

2011aisiais išleidote mokslinę knygą apie Sar
bievijaus kūrybos recepciją XVII–XVIII amžiuje, o 
šiemet pristatote knygą apie to paties laiko Kražių 
kolegijos retorikos studentų kūrybos rinkinį. Turbūt 
ne sutapimas, kad Sarbievijus kurį laiką dėstė Kražių 
kolegijoje. Kaip Jūsų moksliniai tyrinėjimai pasisuko 
į šią vietą?

Atrodo, kad Kražiai yra be galo svarbi vieta Lie-
tuvos kultūrai. Kai 1616 m. jėzuitai čia įsteigė ko-
legiją, joje išsilavinimą gavo ne tik labai daug ano 
meto jaunuolių, bet dirbo ir vėliau žymiomis as-
menybėmis tapę žmonės. Žinoma, pirmiausia mi-
nėtinas visoje Europoje lotyniška poezija išgarsėjęs 
Motiejus Kazimieras Sarbievijus (1595–1640), 
kuris Kražiuose pradėjo savo, kaip pedagogo, ke-
lią. 1617–1618 m. jis Kražių kolegijos studentams 
dėstė poetikos kursą, iš kurio beveik po dešimties 
metų išaugo žymusis jo literatūros teorijos veika-
las Apie aštrų ir šmaikštų stilių. Vėliau Kražiuose 
(1641–1642) retoriką dėstė dar vienas Lietuvai 
nusipelnęs žmogus – Kazimieras Vijūkas Kojala-
vičius, retorikos vadovėlių autorius ir garsiojo Al-

Studentiškas Baroko epochos 
paminklas

berto, parašiusio pirmą spausdintą Lietuvos istoriją 
(1650), brolis.

1694–1695 m. Kražiuose retoriką studijavo 
ypatingas kursas. Tai aštuoni jėzuitų kelią pasirinkę 
15–19 metų jaunuoliai, vėliau tapę svarbiais baž-
nyčios atstovais, dėstytojais, pamokslininkais. Jie 
formavo ir auklėjo Lietuvos akademinį elitą, turėjo 
įtakos politiniam ir dvasiniam gyvenimui. Taigi, 
tuo metu Kražiuose atsidūrė nepaprastai talentin-
gi, išradingi, gabūs ir smalsūs studentai. Jie paliko 
savo literatūrinių talentų įrodymą – didžiulį, 700 
puslapių rankraštį, kuriame rasime daugybę labai 
aukšto meninio lygio prozos ir poezijos kūrinių.

Kaip šis rankraštis pateko į Jūsų rankas ir kaip 
nusprendėte, kad jis vertas knygos? Juk į mokslų dak
tarų rankas patenka ne viena retenybė...

Šis rankraštis nebuvo nežinomas, po ilgų klajo-
nių atsidūręs Krokuvoje, Čartoryskių bibliotekoje, 
jis visada traukė mokslininkų akis, nes... yra be galo 
gražus! Tad pirmiausia ir patraukė tas vizualinis 
grožis. Tačiau rimčiau šiuo rankraščiu taip niekas 
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ir nesidomėjo, nebandė aiškintis, kas tiksliai jame 
užrašyta, kokios vertės jo kūriniai. Rimtesniems 
tyrimams trukdė tikriausiai ir tai, kad beveik visi 
rankraščio tekstai parašyti lotyniškai, o lotynistų 
kas metai pasaulyje vis mažiau...

Taigi pradėjus išsamius rankraščio tyrimus, pa-
sirodė, kad jis slepia nemažai su Lietuva susijusių 
dalykų. Bendrame XVII–XVIII a. Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės kontekste tai – didžiausia 
retenybė. Kolegijų studentai buvo rengiami dva-
sininkų gyvenimui ir krašto realijos ir aktualijos 
dažniausiai likdavo beveik nepaliestos. O čia mūsų 
laukė pats didžiausias atradimas – net 4 kalbos lie-
tuviška tematika. Dar įdomiau – išskirtinai žemai-
tiška. Todėl ir buvo nuspręsta šiuos kūrinius išvers-
ti į lietuvių kalbą ir pristatyti Lietuvos skaitytojui.

Kodėl, Jūsų nuomone, šį rankraštį vertinga skai
tyti plačiajai auditorijai?

Pirmiausia dėl to, kad XVII a. studentų kūryba, 
ypač tų, kurie kūrė tik mokydamiesi, o vėliau užsi-
ėmė kokia nors kita veikla, Lietuvoje beveik netyri-
nėta ir niekaip nepristatyta. O ji tikrai verta dėme-
sio, nes geriausiai reprezentuoja XVII a. pabaigos 
Lietuvos švietimo sistemos pasiekimus, rodo lite-
ratūros teorijos įtaką individualiai kūrybai, Baroko 
pasaulėjautos įprasminimą grožiniuose tekstuose. 

Be to, studentų kūrybos Lietuvos tematika likę 
ypač mažai, tad kiekvienas toks kūrinys jau savaime 
yra vertybė ir lobis. Knygoje skaitytojai ras nuos-
tabiai pagirtą netoli Kražių buvusį, bet dabar jau 
išnykusį Greitiškės kaimą, kuriam nemarų pamin-
klą pastatė lenkas jėzuitas, apdainavęs šį Žemaitijos 
kaimelį kaip gražiausią ir ramiausią vietą atokvėpiui 
nuo darbų ir minčių sumaišties, išaukštinęs ten 
buvusį statinį kaip puikiausią vilą, niekuo nenusi-
leidžiančią garsiausių Antikos turtuolių ar XVI a. 
Italijos humanistų rūmams. Be galo įdomus tarsi iš 
dviejų kalbų sudėtas kūrinys apie Žemaitijos mylių 
trumpinimo naudą ir žalą, kuriose ryškus Lietuvos 
istorinis, kultūrinis ir religinis kontekstas. O knygą 
karūnuoja iš Žemaitijos kilusio studento Jono Horo-
deckio kūrinys apie Žemaitijos herbą – lokį. Tai, ko 
gero, vienintelis kūrinys senojoje Lietuvos raštijoje, 
skirtas Žemaitijos herbui, o kartu ir visai Žemaitijai. 

Apskritai šis rankraštis yra Baroko epochos pa-
minklas. Visi kūriniai parašyti įmantriu XVII a. 
pabaigai būdingu barokiniu stiliumi, banguojan-
čiais, tarsi į sunkias gėlių girliandas supintais saki-
niais, tema plėtojama pasitelkiant vieną pagrindinį 
įvaizdį, metaforą ar alegoriją, o toliau tekste žai-
džiama įvairiomis to įvaizdžio variacijomis. Tekstai 
tirštai prisodrinti Antikos mitologijos, istorijos ir 
kitų realijų, jėzuitiško gyvenimo atspindžių, religi-
nių, politinių ir kultūrinių XVII a. gyvenimo deta-
lių. Todėl šie tekstai ne tik literatūros kūriniai, bet 
ir visą epochą atspindintys liudijimai.

Minite kūrinį apie Žemaitijos herbą – lokį, kurio 
kilmė apipinta legendomis. Kuo šis tekstas ypatingas ir 
gal jame atradote anksčiau istorikams nežinotų detalių?

XVII a. buvo paplitusi tradicija pašlovinti ar 
pasveikinti kokį nors asmenį viena ar kita proga 
pasitelkiant jo herbe esančius simbolius: gyvūnus, 
gėles, daiktus. Išradingas studentas pritaikė šią tra-
diciją ne asmeniui, o visam kraštui – Žemaitijai. Tas 
užsispyręs vaikinukas turėjo atlikti milžinišką tiria-
mąjį darbą: perskaityti kalną grožinės ir mokslinės 
tuo metu prieinamos literatūros, kurioje minimas 
lokys. Mums, kurie viską randame paspaudę vieną 
kompiuterio klavišą, tai jau net sunku suvokti... 
Tada atsirinkti, kurios lokio savybės yra svarbiausios 
ir geriausios. Būtent dėl jų, teigia studentas, lokys ir 
atsiranda Žemaitijos herbe. Istorikai iki šiol tiksliai 
nežino, kada ir kodėl lokys pasirenkamas Žemaitijos 
herbui. Šis tekstas taip pat jų nepaaiškins, bet atskleis 
labai platų europinį kontekstą ir lokio, kaip simbo-
lio, tradiciją. Žemaičiai tikrai turėtų didžiuotis, kad 
XVII a. Kražiuose atsirado toks tekstas, kuris per Že-
maitijos simbolį lokį giria ir šlovina visą kraštą.

Sakote, kad rankraštis yra paminklas Baroko 
epochai, kuri dabar lietuviams siejasi su K. Saba
liauskaitės romanais ir jos rašymo stiliumi. Ar kaip 
literatūrologė galite palyginti originalius to amžiaus 
tekstus ir „Silva rerum“ knygų ciklą?

Palyginti būtų gana sunku, nes K. Sabaliaus-
kaitės stilius nėra tikrąja žodžio prasme barokinis. 
Barokinis sakinys ne tik ilgas, banguotas, bet ir pai-
nus, prisodrintas aliuzijų į visą Antikos ir vėlesnių 
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epochų palikimą, kupinas metaforų, alegorijų ir dar 
šimtų kitokių dalykų. Reikia pasitelkti visas proto 
galias, kad jas iššifruotum, o kartais ir suvoktum, 
kas norima pasakyti. Sabaliauskaitės sakinys, kad 
ir ilgas bei banguotas, bet labai aiškus, verčiantis 
bėgti paskui mintį, tikrai nestabdantis jos šifruoti. 
Manau, kad šios rašytojos romanai ne barokiniai, 
o apie Baroką. Iš čia ir tas didžiulis susidomėjimas 
jos kūryba. Juk nemažai istorikų tyrinėja įvairius 
Baroko epochos aspektus, tačiau jų kūriniai nie-
kada nebus tokie populiarūs kaip grožinės literatū-
ros tekstai. Svarbiausia atskirti mokslo veikalą nuo 
grožinės literatūros. Jie visi yra svarbūs, praturtina 
ir papildo, o ne prieštarauja vienas kitam. Man tie-
siog džiugu, kad Sabaliauskaitės romanai paskatino 
mus iš naujo pažiūrėti į Baroką, į savo istoriją ir 
kultūrinį palikimą, kuris toks turtingas.

Kai kuriems istorikams sunku skaityti grožines 
knygas apie tam tikrą istorinę epochą, nes jie negali 
pakęsti netikslumų. Ar tai pažįstamas jausmas?

Labai pažįstamas. Bet reikia pripažinti, kad ir is-
torikai, ir menotyrininkai, ir literatūrologai yra taip 
panirę į savo tyrinėjamų epochų detales ir objektus, 
kad jiems kartais labai sunku iš to išsivaduoti. Taip, 
mokslo monografijose ar studijose, kurios rašomos 
remiantis faktais ir dokumentais, pasitaikantis ne-
tikslumas yra yda. Tačiau grožinės literatūros tiks-
las nuo seniausių laikų yra visai kitas – kurti įsi-
vaizduojamą pasaulį, atspindėti idėjas, analizuoti 
žmogų, jo jausenas, būtį. Tad piktintis, kad romane 
yra kokių nors istorinių netikslumų, ko gero, būtų 
nesąžininga. Istorinis romanas – dar kitas žanras. Jei 
pradėtume netikslumų ieškoti Alexandre’o Dumas 
ar Walterio Scotto romanuose, manau, jų rastume 
apsčiai. Tik ar dėl to jų romanai labai nukenčia? Ar 
dėl to mūsų nejaudina muškietininkų draugystė ar 
istorija su karalienės deimantais? Sutinku, kad apie 
tam tikrą epochą rašantis žmogus turi gerai ją iš-
manyti, nenuklysti visiškai „į pievas“, tačiau kaip 
tik minėtos Sabaliauskaitės (nepamirškime, kad 
ji – diplomuota meno istorikė) romanai yra puikus 
Baroko epochos atspindys. Juk joks istorinis doku-
mentas nebus toks įtaigus kaip Sabaliauskaitės ap-
rašytas maras ar gaisras Vilniuje.

Grįžkime prie rankraščio. Jis atspindi ne tik stu
dentų kūrybą, bet, matyt, ir Baroko epochos požiūrį 
į retorikos meną, kuris buvo išaukštintas kur kas la
biau nei šiandien. Ką iš rankraščio galima pasakyti 
apie to laikotarpio retorikos dėstymą?

Retorika buvo svarbi išsilavinimo dalis jau nuo 
pačių seniausių laikų. Antikos mąstytojai suformu-
lavo pagrindinius šio mokslo tikslus: pamokyti, pra-
džiuginti, įtikinti, jaudinti. Juos perėmė Renesanso 
humanistai, o Baroko epochoje, be šių, į pirmą vietą 
iškilo dar vienas – nustebinti. Ano meto švietimo 
sistemoje retorika buvo viena svarbiausių disciplinų, 
ja dažniausiai baigdavosi studijos kolegijoje, ku-
rios atverdavo kelią tolyn – į filosofijos ir teologijos 
studijas. Be retorikos nebuvo įsivaizduojama jokia 
politinė ar akademinė karjera. Todėl ir ano meto raš-
tuose dažnai rasime retoriką pavadintą regina arba 
magistra – karaliene ar mokytoja. Ant jos pamatų 
buvo statomas tolesnis mokslo rūmas. Dabar žodis 
„retorika“ yra įgavęs neigiamą atspalvį, dažnai tapa-
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tinamas su gražbylyste ar tuščiu kalbėjimu, tačiau 
XVII a. buvo visai kitaip. Įvaldyti ir valdyti žodį, 
išdėstyti mintį taip, kad ji pasiektų kiekvieno šir-
dį, kad neįkyriai, pasitelkiant istorinius pavyzdžius 
būtų pamokyta, o išsakytos mintys džiugintų sub-
tilumu, sakiniai stebintų grožiu ar netikėtu žodžių 
žaismu – toks buvo retorikos tikslas, tam buvo skirta 
visa sudėtinga sistema, rašomi vadovėliai.

Jėzuitų vienuoliai yra įkūrę ne vieną mokyklą, jų 
rūpesčiu atsirado ir Vilniaus universitetas. Ne veltui 
ir šioje knygoje kalbate apie jėzuitų švietimo sistemą. 
Ko dabartinė Lietuvos universitetų sistema galėtų pa
simokyti – ar, greičiau, prisiminti – iš Baroko epochos 
švietimo sistemos?

Pirmiausia – pastovumo. Tikriausiai dauge-
lį mokinių, studentų ir pedagogų jau nukamavo 
kasmet besikeičiančios mokymo programos, rei-
kalavimai, tvarka. O štai visos jėzuitų mokymo 
įstaigos visoje Europoje turėjo bendrus mokymo 
nuostatus, vadinamuosius Ratio studiorum (Moky

mo nuostatai), kurie buvo išleisti 1599 m. po ilgų 
diskusijų ir pasitarimų. Jie liko beveik nepakitę iki 
pat Jėzaus draugijos uždarymo 1773 m. ir labai aiš-
kiai apibrėžė, ko ir kaip turėtų būti mokoma. Kita 
vertus, dėstytojas tų nuostatų nebuvo suvaržytas, 
remdamasis jais jis turėjo su mokiniais pasiekti tam 
tikrų rezultatų. Ir pasiekdavo. Stebėtinai greitai.

Dar – metodiškumo ir tvarkos. Vienas vokiečių 
mokslininkas vaizdžiai pajuokavo, kad geriausiai jė-
zuitų švietimo sistemą simbolizuotų mokytojo, ran-
koje laikančio lotynų kalbos vadovėlį, figūra. Tačiau 
šiandien mums belieka tik stebėtis, kaip puikiai ta 
metodiškumu paremta sistema veikė. Nuo lengves-
nių dalykų pamažu buvo pereinama prie sudėtin-
gesnių, išmokstamas valdyti žodis, tada – mintis, 
tada – mąstymas. Baziniai buvo keli pagrindiniai 
dalykai, aplink kuriuos spietėsi visi kiti.

Ir galiausiai – kūrybiškumo. Apie jį labai daug 
šnekama, tik nelabai aišku, kaip jį skatinti ar ugdy-
ti. O jėzuitų studentai varžėsi ir kūrybiškumą rodė 
įvairiausiais būdais: per viešus egzaminus, mokyk-
lines šventes, disputus, teatro vaidinimus. Jie iškil-
mingiems renginiams rašydavo ir deklamuodavo 
sveikinimus ar panegirikas, pagaliau – kūrė įvai-
riausių žanrų kūrinius, kurie tikrai yra puiki proto 
mankšta ir pasirengimas bet kokiai – politiko, tei-
sininko ar akademiko karjerai.

Jei vienas mokslinis darbas atvedė prie kito, ar 
jau nujaučiate, kur link keliausite su kitu savo dar
bu? Ar tyrinėdama šį rankraštį atradote kažką kito, 
kam norėtumėte ateityje skirti daugiau laiko?

Lotyniška Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
raštija labai gausi ir įvairi. Jos medžiagos užteks dar 
ne vienai mokslininkų kartai. Man pačiai 1695 m. 
rankraštis atskleidė, kad studentų kūryba buvo ir 
yra svarbus mūsų kultūrinio ir literatūrinio gyve-
nimo faktas. Iš jėzuitiškos mokyklinės tradicijos 
išaugo didieji ano meto poetai ir rašytojai. XVII a. 
Vilniaus universitetas išgyveno savo aukso amžių. 
Labai įdomūs ir to laiko Vilniaus universiteto 
profesorių, kurie buvo ir nemenko talento poetai, 
kūriniai. Jų tyrimams ir norėtųsi ateityje skirti dau-
giau laiko. Dar yra daug vardų ir kūrinių, kuriuos 
tikrai verta įrašyti į Lietuvos literatūros istoriją.
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Barokas – tai meno ir kultūros epocha, prasidė-
jusi XVI a. pabaigoje ir trukusi iki XVIII a. pirmos 
pusės. Paprastai yra išskiriami trys baroko dailės ir 
architektūros etapai: 1) ankstyvasis barokas (1585–
1625 m.); brandusis barokas (1625–1675 m.); vė-
lyvasis barokas (1675–1715 m.). Toks skirstymas 
remiasi Italijos baroko raidos pavyzdžiu; kitose 
Europos šalyse šios chronologinės ribos šiek tiek 
skiriasi, tačiau skirstymas į ankstyvąjį, brandųjį ir 
vėlyvąjį baroką išlieka. 

Tiksli paties baroko termino kilmė nėra žino-
ma, tačiau egzistuoja įvairios hipotezės, bandan-
čios paaiškinti šio žodžio kilmę ir reikšmę. Žodis 
siejamas su italų architekto Giacomo Barozzi ir 
tapytojo Federico Barocci pavardėmis; kildinamas 
iš portugališko žodžio barroco, reiškiančio netai-
syklingą perlą; itališko žodžio barocco, kuris Re-
nesanso metu buvo vartojamas komplikuotiems 
reiškiniams apibūdinti arba net iš italų kalboje 
viduramžių metu vartotos baroccio sąvokos, reišku-
sios ne visai sąžiningą sandėrį prekyboje. XVIII–
XIX a. meno tyrinėtojai ir filosofai išskyrė ir api-
brėžė Baroko epochą kaip Renesanso priešingybę, 
neretai savo veikaluose suteikdami Barokui nei-
giamą vertinimą, manydami, kad šio laikotarpio 
meno kūriniai yra keisti, netaisyklingi, neskoningi, 
pernelyg puošnūs, per daug prabangūs ir t. t. 

Barokas atsirado Italijoje kaip Katalikų Bažny-
čios surengto Tridento susirinkimo (1545–1563 
m.) rezultatas. Šis susirinkimas skelbė katalikų ir 
protestantų kovos pradžią; po jo barokas ilgainiui 
tapo nauja Europoje dominuojančia meno kryp-
timi, kurią Katalikų Bažnyčia ir įtakingi didikai 
naudojo kaip savotišką „propagandinę“ priemonę 

įvairiems savo tikslams siekti. Bažnyčia siekė su-
kelti stiprų dievobaimingumo jausmą, o didikai 
norėjo pademonstruoti savo turtingumą, valdžią 
ir galią. Atsiradęs Italijoje, barokas netrukus išpli-
to ne tik visoje Europoje, bet ir Lotynų Amerikoje 
(Ispanijos dėka). XVII amžius, pasižymėjęs eko-
nominiais ir socialiniais sunkumais, destruktyviais 
karais, sukilimais, revoliucijomis, maro epidemijo-
mis ir badmečiais, buvo baroko klestėjimo amžius. 
Ir tai tikrai nėra atsitiktinumas, nes pagrindinis 
XVII a. – baroko aukso amžiaus – posakis buvo 
„memento mori“ (lot. „atmink, kad mirsi“), turėjęs 
nuolatos priminti žmogui apie jo egzistencijos tra-
pumą, laikinumą ir mirties neišvengiamybę. Baro-
kas išryškėjo architektūroje, skulptūroje, muziko-
je, literatūroje, teatre, poezijoje ir, žinoma, dailėje. 
Baroko tapybai, kaip ir kitoms baroko paveiktoms 
meno ir kultūros sritims, buvo būdingi tie patys 
esminiai idėjiniai principai. Sudėtingumas, didin-
gumas, teatrališkumas, įmantrumas, keistumas, 
jausmingumas, impulsyvumas, tapybiškumas, mo-
numentalumas, dinamiškumas, dramatiškumas, 
dideli kontrastai, šviesos ir šešėlių žaismas, religin-
gumas – visa tai buvo būdinga to meto menui ir 
kultūrai; tai gerai atspindėjo to meto žmonių pa-
saulėžiūrą, savęs ir pasaulio suvokimą. 

Tapyba Baroko epochoje itin suklestėjo ir pa-
siekė dar aukštesnį nei Renesanso tapybos lygį. 
Nieko jau nebebuvo įmanoma nustebinti pieši-
nio tikroviškumu, kurio dailininkai mokėsi nebe 
kopijuodami meistro kūrinį, bet studijuodami 
anatomiją ir plastikos teoriją bei piešdami gyvus 
modelius. Pirmą kartą ši mokymosi naujovė atsi-
rado Bolonijos dailės akademijoje, kurią Italijoje 

Valentinas Kulevičius

Baroko tapyba 



Dailė

38

1585 m. įkūrė trys broliai Carracci. Būtent nuo 
šios Akademijos prasideda barokinės tapybos is-
torija. Barokinė tapyba pasižymi kraštutinumais, 
sudėtingais perspektyviniais efektais ir daugeliu 
kitų jau anksčiau minėtų barokui būdingų bruožų. 
Šiai tapybai būdingi įvairių žanrų kūriniai (prade-
dant buitiniais, baigiant mitologiniais siužetais), 
nors dominavo daugiausia religinio turinio kūri-
niai. XVI a. pagal siužetų temas pradeda formuo-
tis įvairūs tapybos žanrai. Toks skirstymas pradėjo 
formuotis dar Renesanso pabaigoje. Jo tikslas buvo 
atskirti aukštinamą „aukštąjį žanrą“ (istorinius, 
mitologinius, alegorinius, religinius ir literatūra 
paremtus siužetus) nuo niekinamo „žemojo žanro“ 
(natiurmortų, peizažų, buitinių, papročių temų). 
Žemajam žanrui atstovavę tapytojai laužė aukštojo 
žanro taisykles ir buvo už tai įvertinti: kai kurių 
darbų kaina XVII a. vis augo, kol Nyderlanduose 
pasiekė brangiausių Tiziano (vieno geriausių Rene-
sanso dailininkų) drobių kainą. XVII a. pradžioje 
Roma pagarsėja savo lubų tapyba, kuri prasidėjo 
1597 m., kai Lodovico Carracci išvyksta į Romą 
tapyti Farnese’ių rūmų skliauto. Apie 1620 m. Ro-
moje susiformuoja savita barokinė italų lubų tapy-
ba. Rūmų ir bažnyčių lubos ištapomos sakraliniais, 
mitologiniais ir kitais siužetais. Lubos paverčiamos 
tarsi langu, atvertu į dangų, nes jos ištapytos taip, 
kad sukurtų gilumos, kilimo į viršų, begalybės iliu-
zijas. Šviesios, mirguliuojančios freskų spalvos su-
kuria figūrų judėjimo pojūtį. 

Vienas svarbiausių baroko tapybos atstovų yra 
Caravaggio, kuris, nors ir nuėjo kitu kūrybos keliu 
nei Bolonijos menininkai, bet taip pat, kaip ir Aka-
demijos dailininkai, savo kūryboje stengėsi neigti 
Renesanso pabaigoje egzistavusį manierizmą. Ca-
ravaggio gyveno ir kūrė panašiu laiku kaip ir Bolo-
nijos dailės akademijos nariai, tačiau meno istori-
joje jam buvo skiriama daugiau kritikos ir mažiau 
dėmesio nei barokinei Bolonijos mokyklai. Nepai-
sant to, šis dailininkas suformavo gana originalią ir 
savitą mokyklą – karavadžizmą (kuri atsirado po jo 
mirties), kuriai būdingas žemojo ir aukštojo žanrų 

derinimas, t. y. realistinis ir psichologizuotas religi-
nių arba mitologinių scenų kūrimas jose naudojant 
tipiškus Baroko epochos veikėjus, aplinkas ir daik-
tus, atmosferą. Italų dailininkas Caravaggio išgar-
sėjo dėl savo itin realistiškos tapymo manieros; jau-
nystėje dailininkas nepakentė nieko antgamtiško. 
Netgi vėlesniuose, jau religiniuose paveiksluose, šis 
natūralizmas išlieka. 1606 m. Caravaggio netyčia 
nužudė savo draugą ir todėl jam teko patirtį trem-
tį. Galbūt dėl to šio dailininko tapyba yra bruta-
li. Caravaggio sukūrė šviesos vaizdavimo naujovę, 
kurią vėliau, po jo mirties, perėmė jo sekėjai. Jos 
esmė – sukurti įspūdį, kad šviesa tarsi perskrodžia 
paveikslo veikėjus ir daiktus ir taip sukuria naują 
erdvę, suteikia prasmės ir vienybės paveikslui. Ka-
ravadžistai net trisdešimt metų sėmėsi įkvėpimo 
iš Caravaggio, tačiau jiems nepavyko jo pranok-
ti; dalis jų pasirinko šviesesnę tapybos manierą ir 
atsisakė šio baroko tapybos meistro įtakos. XVII 
amžiuje suklesti katalikiškos Ispanijos tapyba, pir-
moje šio amžiaus pusėje patyrusi itališką, įkvėptą 
Caravaggio tradicijos įtaką, o antroje pusėje pa-
sukusi Rubenso kūrybos pavyzdžiu ir pasirinkusi 
barokinį puošnumą. Ispanijos dailės principai plito 
ir jos kolonijose. Ispanijos dailės tikslas buvo kova 
su protestantizmu, katalikybės stiprinimas. Jėzuitai 
ir pranciškonai skatino naujų šventųjų vaizdavimą, 
nes manė, kad tai turėtų padėti tikinčiajam pajusti 
tiesioginį ryšį su Dievu. Svarbiausias ispanų moky-
klos atstovas buvo Diego Velázquezas, Pilypo IV 
dvaro dailininkas. Šis kūrėjas formavo meninį Ma-
drido rūmų stilių ir pateikė svarbių tapybos nau-
jovių: plėtė kūrinių tematiką, naujai taikė spalvas, 
šviesos ir šešėlio kontrastą, įvedė naujų kompozi-
cinių schemų. Velázquezas savo paveiksluose sten-
gėsi atskleisti žmogiškumą. Žymiausias Velázquezo 
kūrinys Meninos pasižymi sudėtinga kompozicija. 
Paveiksle Velázquezas vaizduoja save, tapantį kara-
liškąją porą, kuri atsispindi veidrodyje. Meninose 
išryškėja visi tapytojo kūrybos bruožai. 

Peteris Paulas Rubensas buvo tikriausiai pats 
žymiausias Baroko epochos tapytojas, dirbęs pa-
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gal įvairių to meto Europos šalių didikų ir valdovų 
užsakymus. Jo stilių įkvėpė italo Tiziano tapyba. 
Rubensas teikė didelę reikšmę spalvoms, pabrėžė 
kūniškumą, naudojo nevienodą šviesos intensyvu-
mą. Rubenso paveikslai pasižymėjo dramatiškumu 
ir aistra, sukurtais drąsių spalvų derinių. Dėl savo 
meistriškumo ir tapybos tikroviškumo Rubensas 
buvo itin vertinamas kaip universalus dailininkas 
net iki XIX a. Olandai XVII amžiuje, taip pat kaip 
ir ispanai bei italai, išgyveno savo tapybos aukso 
amžių. Olandų barokinės tapybos, įliejusios nau-
jovių, susiformavimą lėmė politiniai įvykiai ir so-
cialinės aplinkybės. Olandijai tapus protestantiška 
šalimi ir atgavus nepriklausomybę, dailininkai ne-
teko mecenatų paramos ir oficialių užsakymų, to-

dėl jiems teko pakeisti savo tapybos pobūdį. Taip 
atsirado nedidelio formato pasaulietiniai paveiks-
lai (portretas, peizažas, natiurmortas), kurie buvo 
ne mažiau profesionalūs nei „aukštesnių“ žanrų 
meistrų kūriniai. Pasak Phillipso Angelso, vaizduo-
ti gamtą buvo labiau pagirtina nei imituoti kitus 
meistrus. Tai nusakė suklestėjusios olandų tapybos 
pagrindą – natūralistinį pasaulio atkūrimą tapy-
boje. Olandai savo tapyboje pritaikė kartografijos 
ir optikos žinias. XVII amžiuje olandų dailininkai 
ištobulino peizažą ir taip jį padarė atskiru žanru. 
Karelas van Manderas 1604 m. „Tapytojų knygo-
je“ išskiria du tapybos būdus: tapybą iš natūros ir 
tapybą dailininko dirbtuvėje, bei nurodo, kad pei-
zažas turėtų būti gamtos stebėjimo ir intelektua-

Diego Velázquez, Las 
Meninas (Meninos), 1656 
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dviko XIV Prancūzijoje įsigali karaliaus garbinimo 
kultas; meno tikslu tampa karaliaus aukštinimas. 
Tokioje aplinkoje barokas pamažu ima įgauti kla-
sicizmui būdingų bruožų. Būtent tada atsigauna 
prancūziškoji tapybos mokykla, nes valdžios aukš-
tinimas neužgožia kitų tendencijų. Po Liudviko 
XIV mirties atsiranda rokoko tapyba, kuriai bū-
dingos linksmos temos, šviesios ir švelnios spalvos, 
veržlūs ir lengvi potėpiai. Istorinė tapyba visiškai 
užleidžia vietą portretams ir buitinio žanro kūri-
niams, kuriuose dažnai vaizduojamos mitologinės 
meilės scenos. Nors ir kilusi iš baroko, rokoko ta-
pyba su barokine jau turi ne tiek jau ir daug ką 
bendro. Rokoko galima įvardyti kaip baroko sti-
liaus suprimityvėjimą ir degradaciją, pataikavimą 
publikos skoniui. XVIII a. Venecijoje atsiranda 

Caravaggio, 
Šv. Mato pašaukimas, 
1599−1600

laus jos atkūrimo rezultatas. Peizažas buvo sielos 
būsenos išraiška, bandymas realizmą sujungti su 
vaizduote. 

Rembrandtas žinomas dėl savo drąsios, nuo-
širdžios ir įtaigios tapybos, kuri kartais trikdė 
miesčionišką amžininkų skonį. Rembrandtas gar-
sėjo portretų tapyba. Rembrandtui įtaką darė ir 
italų, ir Rubenso, ir karavadžistų tapyba. Vis dėl-
to Rembrandtas nebuvo per daug jų veikiamas ir 
sukuria savitą stilių, kurio esmė yra, naudojantis 
šviesos ir tamsos kontrastais, atskleisti žmogaus 
vidinį pasaulį ir perteikti jo jausmus. Nepaisant 
to, Rembrandtas galėjo pasigirti turtingų ir garsių 
klientų gausa. 

XVII a. pabaigos – XVIII a. portretai darosi 
vis labiau psichologizuoti ir individualizuoti. Liu-
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vedutų (mažo formato paveikslų, vaizduojančių 
Veneciją) tapyba. XVIII amžiuje baigiasi Baroko 
epocha; ją galutinai pakeičia klasicizmas, skelbęs 
kitokius nei baroko kūrybos principus ir idėjas. 

Apibendrinant galima teigti, kad baroko tapy-
ba, atsiradusi XVI a. pabaigoje, klestėjusi XVII a. 
ir praradusi savo esmę XVIII a. pradžioje, buvo 
svarbi Europos meno ir kultūros istorijai ir toles-
nei dailės raidai, nes atnešė daug svarbių naujovių. 
Baroko tapyboje išryškėjo visos Baroko idėjos, 
savybės ir tendencijos. Prasidėjęs kaip daugiausia 
religinio pobūdžio kryptis, labiausiai klestėjęs ka-
talikiškose šalyse, barokas ilgainiui supasaulietiškė-
jo. Tai atsispindėjo ir tapyboje. Kiekvienoje šalyje 
barokas reiškėsi vis kitaip, todėl ir barokinė tapyba 
turėjo skirtingų, unikalių bruožų, atspindėjusių 
konkrečios šalies politinę, ekonominę, socialinę 
padėtį bei jos gyventojų nacionalinį charakterį. Ba-

roko tapyba labiausiai klestėjo Italijoje, Ispanijoje, 
Olandijoje, Prancūzijoje, nors buvo ryški ne tik 
šiose šalyse. Formuojama ypatingų asmenybių ir 
talentingų menininkų, tokių kaip broliai Carraci, 
Caravaggio, Velázquezas, Rembrandtas, Rubensas, 
baroko tapyba pasiekė dar didesnį nei renesanso 
kūrinių tobulumą, nes įstengė peržengti ankstes-
nius apribojimus ir praplėsti meno ribas. Barokinė 
tapyba, pakėlusi meną į naują lygį, puikiai išreiškė 
savo laikotarpio esmę, todėl yra svarbus to meto 
idėjų, pasaulėžiūros, kasdienybės, socialinės ir 
politinės tikrovės pažinimo šaltinis, stebinantis ir 
žavintis ne tik tyrinėtojus, bet ir paprastus meno 
gerbėjus net ir dabar.      

Rembrandto autoportretas, 1661 

Caravaggio, Pauliaus atsivertimas kelyje į Damaską, 1601 
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Varšuvos centre ir dienos, ir naktys mažai kuo 
skiriasi. Gyvenimas verda, o ypač gruodžio pabai-
goje, kai mažos grupelės varšuviečių ir mainų at-
vykusių studentų linksminasi. Artėjančios žiemos 
šventės – tam gera priežastis. Jų šūksniai ir dainos 
mane pakelia porą sykių per naktį ir priverčia už-
migti kaskart vis su ta pačia mintimi, kad, jei vėl 
tektų nuomotis butą, Centro nesirinkčiau. Pilies 
aikštės, barų ir restoranų artumas nėra toks didelis 
pranašumas, kaip galėtų pasirodyti, norint būti ku-

Vytenis Juozas Deimantas

Polin: atsidavimo istorija  
apie Lenkijos žydus

pinam jėgų ilgai dienai muziejuje. Mano malonioji 
gidė ir vizito vadovė Karolina įspėjo: be gerų 8 va-
landų miego ir patogių batų net nesivarginti eiti į 
Polin –  Lenkijos žydų istorijos muziejų. 

Krzyżanowskiai

Atsikelti buvo tikra kančia, bet Karolinos nu-
vilti negalima. Žinojau, kad ji, pasižadėjusi mane 
pasiimti iš buto, lauks punktualiai 10 val., todėl 
paskubomis apsirengęs, nepusryčiavęs nuskubėjau 
laiptais žemyn. Apačioje jau lūkuriavo Karolina, 
tikriausiai nutuokusi, kad nebūsiu turėjęs progos 
pavalgyti, pasiūlo skanią, dar šiltą, Chmielna gat-
vės spurgą su cukatomis. Valgydamas ir sekdamas 
paskui ją, vedančią mane į muziejų, klausausi Ka-
rolinos. Ji savanoriauja Polin nuo jo atidarymo, 
tad pažįsta muziejų ir personalą geriau nei bet kas 
kitas. Tikriausiai dėl to tą rytą jai teko kalbėti ry-
tinėje džiazo ir kultūros stoties Radio Kolor laido-
je, skirtoje Chanukai – žydų šviesos ir atgimimo 
šventei. Mažiausiai keturiose Varšuvos aikštėse 
stovėjo po chanukiją, judėjų aštuonšakę žvakidę, 
kur kiekvieną iš aštuonių šventės dienų būdavo 
uždegama viena iš atšakų. Nors Varšuvoje, ir aps-
kritai visoje šalyje, žydų bendruomenės mažos ir 
ne itin matomos savo veikla, Lenkijos gyventojams 
tokios detalės svarbios. Karolina pavyzdžių semia-
si iš savo šeimos patirties.  Jos proseneliai augo ir 
gyveno mieste, persiskverbusiame judėjų kultūros, 
todėl prievartinis žydų perkraustymas į getus ir ve-
žimas į Aušvicą jiems buvo nepakeliamo žiaurumo 
ne vien su jų bendrapiliečiais, bet tikriausiai ir su 
jais pačiais aktas. Natūralu, jog Krzyżanowskiai 
ėmėsi veiksmų ir per karą savo namuose priglaudė 
keletą žydų. Tą siaubingą žiaurumo ir priespaudos 
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laikotarpį, kai žydai buvo žudomi dėl jų tikėjimo ir 
tautybės, o lenkai dėl laisvės siekio, jų globotiniai 
praleido slapstydamiesi už spintos, tikėdamiesi ge-
riausio. Krzyżanowskiai visaip stengėsi neišsiduoti 
turį globotinių. Jei nacių žvalgai būtų sužinoję apie 
saugomus žydus, visiems būtų tik vienas nuospren-
dis – mirtis. Pasibaigus karui visa saugota žydų šei-
ma pasitraukė į JAV. Tik vėliau, po Stalino mirties, 
vienas šeimos sūnų grįžo į Varšuvą pas Krzyżanows-
kius išsiaiškinti, kodėl šie išgelbėjo jo šeimą. Jis jau 
nebekalbėjo lenkiškai, todėl kartu atsivedė vertėją. 
Vienu metu svečias uždavė klausimą, ar Karolinos 
šeima ėmė pinigus iš namuose saugomų žydų už 
paramą. Nors Karolinos proseneliai atsakė, jog pa-
prašydavo pagalbos išmaitinant visus, tačiau jokiais 
būdais neėmę pinigų už saugumą, vertėjas svečiui 
tepasakė trumpą „Taip“, po kurio Krzyżanowskiai 
nė karto daugiau negirdėjo apie karo metu pri-
glaustą šeimą. Karolina paminėjo, kad šiandien tas 
pats vyras yra įtakingas bankininkas JAV, tačiau jo 
padėtis jai visai nesvarbi. Tiesiog būtų puiku, jeigu 
jis žinotų tikrąją istoriją. Taip būtų panaikinta nors 
maža, bet viena iš daugelio neteisybių, kurias žydų 
tauta patyrė Lenkijoje. Tada visiems būtų smagiau 
švęsti Chanuką.

POLIN ir Polanskis

Viena miesto chanukijų stovėjo ir prieš Lenkijos 
žydų istorijos muziejų. Visai natūralu, jog būtent 
čia, kur buvo geto širdis, kur pastatytas ir pirmasis 
paminklas Varšuvos žydų aukoms atminti, atsirado 
centras, reprezentuojantis visos Lenkijos žydų pali-
kimą, siekiantį bemaž tūkstantį metų.  Žingsniuo-
jant prie pastato, Karolina atkreipia mano dėmesį 
į jo formą. Gana įprasto stiklo, metalo ir betono 
statinio centre – smiltainio tunelis, veik per visą 
muziejaus aukštį perskiriantis jį pusiau. Kalbama, 
kad tai Holokausto pleištas, paverčiantis Lenkijos 
žydų kultūrą istorija. Karolina nelinkusi taip ma-
nyti.  Jos galva, tai aliuzija į Mozės praskirtą jūrą, 
kelias iš Egipto priespaudos į laisvę. Man belieka 
sutikti – tokia interpretacija kur kas patrauklesnė. 
Įeiname pro duris, mus pasitinka keturi apsaugos 
darbuotojai. Karolina ramiai pasisveikina, o tuo-
met, jau atsisukusi į mane, paaiškina, jog Polin yra 
vienas labiausiai saugomų viešųjų pastatų Lenkijo-
je. Pastarųjų metų antisemitinių išpuolių Europoje 
regimumas paskatino imtis atsargumo priemo-
nių. Perėjus metalo detektorių-vartus ir peršvietus 
mūsų krepšius, girdžiu, kaip pritilusiu balsu man 
sako: „Lankytojų saugumas – didžiausias priorite-
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tas.“ Atidarant muziejų 2014 metų spalį saugumas 
turėjo išskirtinai didelę reikšmę. Tarp tokių svečių 
kaip prezidentas Bronisławas Komorowskis, mi-
nistrė pirmininkė Ewa Kopacz, Sejmo maršalka 
Radosławas Sikorskis buvo ir iš Lenkijos kilęs žy-
das režisierius Romanas Polanskis, kurį Karolina, 
beveik kaip mane, sergėjo ir vedžiojo vizito Polin 
metu. Todėl per visą turą po pagrindinę parodą 
dominavo įtaigūs Karolinos pasiūlymai atsistoti 
vienoje ar kitoje vietoje, imtis vienos iš daugelio 
užduočių: užrašyti savo vardą hebrajiškai, išsikalti 
monetą. Na, nes taip darė Polanskis.

Gwoździec sinagoga

Mano gidė sustoja vienoje mažiausių salių ir 
liepia apsižvalgyti. Ant sienų nemažai stendų, in-
formuojančių apie Lenkijos sinagogas, senųjų mal-
dos namų interjerus, puošybos elementus, keletas 
eksponatų, kurių buvimas sukelia šiokį tokį nu-

stebimą – Polin beveik nėra autentiškų daiktų, vis 
dėlto tai – istorijos, kuri greičiau pasakojama per 
garsus, vaizdus ir žodžius, o ne daiktus, muziejus. 
Neužtrunka daug laiko suprasti, kad žiūrėti reikia 
ne aplink, o į centrą bei lubas, kur stovi įspūdingo 
detalumo daugiaspalviai Gwoździec sinagogos ele-
mentai. Nors visas medinis statinys buvo sugriautas 
per Antrąjį pasaulinį karą, išlikusios nuotraukos, 
suderintos su nuodugniais tradicinių, sinagogų 
puošybai skirtų bei spalvų tyrimais leido atkurti 
bimą – pakylą, naudojamą Torai skaityti, bei Zo-
diako ženklais puoštą lubų kupolą. Svarbiausia tai, 
jog visą detaliai išskaptuotų figūrų visumą nuosek-
liai dažė grupė savanorių profesionalų. Karolinai 
kyla hipotezė – pagrindinę Polin ekspoziciją buvo 
vėluojama atidaryti dėl užtrukusių dažymo darbų. 
Savanoriai tiesiog per kruopščiai dirbo.

Gerų darbų muziejus

Per visą laiką, praleistą su Karolina, nepaliauja-
mai girdėjau atsikartojantį savanoriavimo motyvą. 
Pradedant jos šeimos pasiaukojimu rūpinantis žy-
dais per karą, jos pačios reguliariu neapmokamu 
darbu Polin, baigiant tapyba ekspoziciją iliustruo-
jančiuose stenduose bei jau minėta Gwoździec si-
nagoga ir veikiausiai netikėčiausiu faktu – trečdalį 
80 milijonų eurų kainavusio muziejaus statymo 
išlaidų padengė privatūs mecenatai, dažnai kilę iš 
Lenkijos ir gyvenantys užsienyje.  Karolinai tai at-
rodo normalu. Visa, kas nutiko Lenkijos žydams, 
vienija visus buvusius ir dabartinius Lenkijos gy-
ventojus. Didžiulė socialinė ir kultūrinė netektis 
paliko gilų įspaudą lenkų tautai, todėl dabar Ka-
rolinos, kitų savanorių ir mecenatų tikslas – neleis-
ti pranykti tiems žmonėms, kurie gyveno ir kūrė 
Lenkijai visą tūkstantmetį. Ypač šiandien, kai, 
atrodo, suvaldytas ir silpnas antisemitizmas Euro-
poje įgauna naujų jėgų. Todėl Polin muziejus tik-
riausiai geriausia vieta Centrinėje Europoje patirti 
gyvą ir puoselėjamą žydų palikimo dvasią ne vien 
ekspozicija, bet žmonių liudijimais, kurie per savo 
šeimos istoriją ir darbą muziejuje garantuoja žydų 
istorijai gerbiamą vietą įvairialypėje praeityje. Esu 
tikras, kad Karolina sutiktų surengti tokį turą po 
Polin bet kuriam paprašiusiam.



Pirmame viršelio puslapyje – Kristina Magda 
Kurilionok. Jaunystei atminti (drobė, aliejus; 
165x210 cm), 2014

Ketvirtame viršelio puslapyje – Kristina 
Magda Kurilionok. Jaunystei atminti I 
(siuvinėjimas; 35x45 cm), 2014

Vyriausioji redaktorė – Audronė Daugnorienė
Meninis redaktorius – Rokas Gelažius
Redakcijos adresas – p. d. 2867, LT-01008 Vilnius
Tel. 8 600 85107, el. paštas: pasvaiste09@gmail.com
Leidėjas – Naujosios Romuvos fondas
ISSN 2029-1817
Tiražas – 600 egzempliorių 
Spausdino UAB Petro ofsetas, Savanorių pr. 174D, Vilnius

MIELI PAŠVAISTĖS SKAITYTOJAI!

Ieškokite Pašvaistės miestų bibliotekose arba knygynuose. 
Vilniuje Pašvaistę rasite Mint Vinetu knygyne, 
Menų spaustuvės infotekoje 
bei Skalvijos kino centre. 
Kaune – Centriniame knygyne ir 
Vaižganto muziejuje.

Jei užsiprenumeruosite 
Pašvaistę, paremsite mus 
ne tik moraliai.

Tinklalapis – www.pasvaiste.lt
Facebook puslapis – www.facebook.com/pasvaiste

Kviečiame įsilieti į mūsų bendruomenę: siųskite mums savo rašinius, piešinius, nuotraukas. 
Siūlykite temas, klauskite ir komentuokite straipsnius. Kurkime Pašvaistę kartu! 

Bendradarbiauti jus kviečia redakcijos kolegijos nariai
Psichologija ir esė – kuruoja Unė Kaunaitė (unes.mail@gmail.com)
Istorija – kuruoja Vytenis Juozas Deimantas (vjdeimantas@gmail.com)
Proza ir poezija – kuruoja Vainius Bakas (sokratonuodai@gmail.com)
Iliustracijos ir dailė – kuruoja Austėja Mikuckytė (austeja.mikuckyte@gmail.com), 
Kinas – kuruoja Kamilė Čelutkaitė (kami.neko.inu@gmail.com) 
Literatūrinės postilės – kuruoja Rasa Milerytė (laumvaikis@gmail.com)

Sandra Undzena. Šviesos mylėtojas (drobė, aliejus), 2013



Impresijos

46


