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 „Pašvaistės“ Nr. 2 straipsnyje „Link menų“ įsi-
vėlė klaida. Kristinos Asinavičiūtės paroda buvo TIK 
astrologijos instaliacija „Zoo Asmuo“, o kita patalpos 
dalis buvo dalinamasi su kitu autoriumi, kuris taip 
pat buvo surengęs asmeninę parodą, su Ignu Krakiu. 
Grafikos darbai – Igno Krakio kūryba.

Norėdama plačiau apžvelgti Kristinos Asinavi-
čiūtės kūrybą, Austėja Mikuckytė kalbina autorę.

Kas padarė įtakos Tavo kūrybai?
Esu paprastas vaikas, paprastas žmogus, sie-

kiantis pažinti pasaulį kiekviename savo žings-
nyje ir ieškantis ramybės gamtos glėbyje. Būtent 
šie esminiai mano būties siekiai ir palydėjo mane 
geltonųjų meno plytų keliu – galbūt ir todėl, kad 
menu niekada „netikėjau“, o meną visada žinojau. 
Nes tik tai, ką Žinau, galiu laikyti tikru, jausmin-
gu, pamokančiu, įkvepiančiu šaltiniu, kuris kyla iš 
mano pačios sielos glūdumos, o ne buvo tik ap-
sirengtas „laikinu tikėjimo ir ištikimybės sistemai 
rūbu“, kurį, deja… labai greitai galima sunešioti ir 
kurio greitai galima netekti. Tačiau tik tai, kas ži-
noma, gali augti savarankiškai, nes tik tai, ką žinai, 
giliai sielos gilumoje, visada ves tave tiesos keliu. 
Ir niekas iš tavęs tiesos nebegalės atimti, apgauti, 
apleisti ar kada nors įskaudinti. Žinojimas išlais-
vina iš tikėjimo. O tu tampi savo paties gyvenimo 
šeimininku. Stebukladariu.

Po neilgai trukusių apmąstymų, pasirinkau me-
nininkės gyvenimą, nes mane labiausiai įkvėpdavo 
gamtos studijos, visuomet mėgdavau klaidžioti 
miškais, pievomis, gamta man visuomet teikdavo 
didžiausią terapiją, poetines vizijas, eilių marias 

„Mes negalime pasitikti ateities, 
laikydami už rankos praeitį“

ir peizažų bei portretų šūsnį. Šiuo metu mokau-
si VDA grafikos specialybės, siekdama išmokti 
techniškai tobulai perkelti savo vizijas į materia-
lų pasaulį, gebėti laisvai savo mintimis bei sielos 
kalba, savo menu, padėti didesnei visuomenės da-
liai – įkvėpti žmones suvokti save pačius kaip kažką 

Kristina Asinavičiūtė. Autoportretas. Popierius, akvarelė, 2015
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daugiau negu vien įprastą gyvenimą. Žmonės yra 
kur kas misteriškesnės būtybės, nei jie įsivaizduoja. 
O ir gyvenimas yra kupinas daug daugiau magijos, 
nei dauguma iš mūsų galėtų pagalvoti.

Reikia pripažinti, kad ne viskas pasaulyje, ką 
matome vykstant šiandien, yra gražu ir tobula. 
Vyksta nesutarimai, karai, ginčai, pavydas kaip 
troškulys kamuoja daugybę mūsų globalios šei-
mos narių. Mano nuomone, visa tai tęsiasi tik 
todėl, kad visa žmonija, iki šiol žaidžia susiskal-
dymo vaidmenų monopolį. Žmonės skaldosi į 
klases, valstybes, menininkus ir mokslininkus, 
tikinčiuosius ir abejinguosius… Man jau kok-
tu nuo tokios realybės, todėl visomis savo jėgo-
mis stengiuosi kažką projektuoti pasauliui prie-
šingo – dirbu ties mūsų visų jungimu į vieną.  
Su draugu jau septynis mėnesius vedame ezote-
rines radijo laidas kviesdami pačius įvairiausius 

pašnekovus, visų sričių žmones, ir menininkus, ir 
mokslininkus, ir filosofus, ir rašytojus, su kuriais 
diskutuojame beveik kiekvieną bemiegę, gerų įspū-
džių kupiną sekmadienio naktį, vedame filosofines 
diskusijas, jungiame visas gyvenimo ir gamtos sfe-
ras į vieną dirbdami kasdien ties etimologija, fo-
netika, istorija, mokslu, mitologija, menais. Šalia 
laidų rašau ezoterinius-mokslinius straipsnius, po-
eziją, esė, studijuoju kalbas, teologiją ir astroteolo-
giją bei visų mokslų motiną – astrologiją (astro (lot. 
žvaigždė) + logos (gr. žodis), astro-logika, šviesos 
mokslas). Visa tai man padeda geriau suvokti save 
ir padėti kitiems pamatyti, kokie mes visi esame 
panašūs, kad kultūra yra tik viena, kad meilė tėra 
viena. Stengiuosi būti veidrodis kitiems ir būti at-
spindys kitų veiduose. Tik vienybėje šį kartą. Pa-
vargau žaisti „skaldyk ir valdyk“ ego žaidimus.

Šie esminiai mano pomėgiai, mano aistra 
mokslui bei ezoterikai padarė ir kasdien daro įtaką 
mano meninei kūrybai – mano piešimo, grafikos 
bei tapybos darbams ir daugybei kitų mano savi-
raiškos šakų. Niekada savęs neribojau viena dailės 
šaka, domiuosi viskuo, viską bandau ir tik tuomet, 

Kristina Asinavičiūtė. Jaunasis Dovydas. Popierius, akvarelė, 2014

Kristina Asinavičiūtė. Cardinals fixed. Ofsetinė litografija, 2015
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įsiklausiusi į savo kūno pojūčius, vieną ar 
kitą labiausiai patikusią techniką naudoju 
ilgesnį laiką, jai skiriu daugiau dėmesio. 
Kiekviena dailės technika veikia skirtingai, 
tačiau labiausiai – terapiškai, nes leidžia 
vidaus kalbai pagaliau išnirti į paviršių bei 
būti išgirstai. Pagyti pačiai bei gydyti kitus.

Kokią techniką dažniausiai renkiesi ir 
kodėl?

Šiuo metu esu labiausiai įkvėpta pie-
šimo. Dievinu valandų valandomis studi-
juoti gamtą, žmones, daiktus, šviesotam-
są, paradoksus kompozicijoje bei pieštuku 
arba panašia priemone studijas nagrinėti 
dideliame popieriaus lape leisdama visam 
kūnui pasinerti į šokį su menu. Taip pat 
labai mėgstu tapybą akrilu, galbūt todėl, 
kad ji man leidžia atsiriboti nuo visko ir 
išeiti į žygį su etiudniku į gamtą bei spal-
vomis tapyti natūros grožį, kur kiekvie-
nas medelis, lapelis, akmenukas įkvepia 
mane savo unikalumu, savo fraktalumu 
ir nekaltumu. Visuomet renkuosi meni-
nes klajones vietoj pasibuvimų klubuose, 
masiniuose renginiuose ar baruose. Tiesą 

sakant, visuomet bėgu nuo tokių vietų 
kuo toliau, labiau mėgstu ramybę, vie-
natvę, visą įmanomą laiką praleisti kūry-
boje bei filosofinėse mintyse. Kartais net 
pabėgu iš artimų draugų susibūrimų… 
Tačiau artimiausi draugai jau žino mano 
keistą atsiskyrėlės skorpionės būdą, 
mano „miškinės“ gyvenimą, todėl daž-
niau tokius išpuolius palydi su šypsena 
bei atlaidumu. Ir visuomet pasiteirauja 
vėliau, kaip sekėsi mano kelionės.

Dažniau kuri sau ar galvodama apie 
žinutę, kurią turėtų perduoti kūrinys?

Visuomet kuriu ir sau, ir žiūrovui, 
nes žinau, kad ir žiūrovas, ir aš esame 
Viena. Todėl žinutė, kuri yra „užkoduo-Kristina Asinavičiūtė. Zoo gyvenimas. Linoraižinys, 2014

Kristina Asinavičiūtė. Pavasaris laiku. Akrilas ant medinės lentos, 2015
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ta“ mano meniniame kūrinyje, visuomet būna skirta ir man, 
ir visai žmonijai. 

Ar Tau kūryboje svarbesnė forma – estetika, ar turinys?
Aš labiau mėgstu metaforų, alegorijų kalbas, simboliz-

mą – jie neriboja manęs, leidžia kalbėti turtingesne kalba, 
paliesti daug daugiau žmonių bei juos įkvėpti keistis. Taip 
pat ir forma, ir jos estetika bei turinys yra alegorinės prasmės, 
skatinančios žiūrovą mano meną nagrinėti pasitelkus ne vie-
ną iš smegenų pusrutulių, o ir analitinį, ir jausminį viename: 
tik taip žinau, kad menas paskatina žiūrovą pabusti iš daugy-
bės kartų trukusio miego, susimąstyti bei keistis, augti.

Ką kuri šiuo metu, kokie kūrybos planai, projektai?
Augimo visų pirma nenuilstamai reikalauju pati iš savęs 

kiekviename žingsnyje. Nemėgstu stoviniuoti vietoje nė aki-
mirką. Kasdien ką nors veikiu, kuriu, mąstau, konstruoju, 
filosofuoju, rašau, nes kai bent akimirką sustoju atsikvėpti, 
jaučiuosi nesava, negyvenanti, todėl kartais svajoju, kad sa-
vaitės dienų būtų dvigubai daugiau, o mano aplinka visuo-
met galėtų įgyvendinti mano sumanytus projektus. Turiu 
kelionių idėjų, susijusių su menine veikla, galbūt net savo 
dienoraščio knygos kūrimu. Kartais norisi viską mesti, pa-
siimti savo eskizų knygą, kuprinę, kruopų saujelę bei iške-
liauti kur į Rytus arba Pietų Ameriką. Eiti, kur akys veda 

Kristina Asinavičiūtė. Kardinali. 
Popierius, spalvoti pieštukai, 2015

Kristina Asinavičiūtė. Lango 
vaizdas. Akrilas and medinės 
lentos, 2015
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ir nesustoti. Pasaulis tam ir skirtas, kad mes jį iš-
vaikščiotume su meile, o ne siauru vieno kampo 
suvokimu. Trokštu pasaulį pažinti bendraujant 
su paprastais žmonėmis, atsiminimus įamžinant 
pieštuku, o ne fotokamera, už rankos kartu vestis 
ne lagaminą, pilną saulės kremų bei rankšluosčių, 
o mylimą žmogų. Keliauti traukiniais, lankyti ne 
didmiesčius, o mažesnius miestelius, mokytis iš 
gamtos šamanų. Taip pat turiu planų ateityje sėstis 
rašyti knygos apie savo atradimus, apie „sinkre-
tizmą“ – mokslą, kuris apjungia visas gyvenimo 
sferas į vieną bei padėti žmonijai pagaliau pabusti 
iš gilaus savidestrukcijos sapno. Taip pat noriu su-
rinkti į vieną krūvą savo visus literatūrinius dar-
bus – eiles, esė ir straipsnius ir pačiai sumaketuoti 
knygutes, kurias galėtų pamatyti kiti. Planų turiu 
daug, ir po truputį jie visi jau pildosi, tačiau tenka 
būti kantriai ir retkarčiais sustoti palaukti, kol vis-
kam ateis tinkamiausias laikas. Bėda ta, kad nesu 
pats kantriausias žmogus žemėje, mėgstu kurti im-
presyviai bei daug.

Kai noriu pailsėti, kai ieškau atsakymų į vidi-
nius klausimus, einu į gamtą. Ji yra tikroji mano 
įkvėpėja, mano svajonių kurstytoja bei vilties tei-
kėja, kad viskas bus gerai, kad ir kur mūsų keliai 
bepasuktų. Labai norėčiau šiuo jausmu pasidalinti 
su visu pasauliu, padėti žmonėms pamatyti ir pa-

justi, ką jaučiu pati tą paprastumo akimirką, kai 
mano pieštukai ar teptukas skrieja kukliu drobės 
paviršiumi… Padėti pamatyti, kad ne rezultatas yra 
svarbiausia, o pats procesas, pati dabarties akimir-
ka. Mes turime eiti, augti. Mes negalime pasitikti 
ateities, laikydami už rankos praeitį. Žinau, kad 
mano gyvenimas, kaip ir visų mūsų be menkiau-
sios išimties, yra meno kūrinys, vertas didžiausio 
pasigėrėjimo, o patys menininkai esame mes patys. 
Šią akimirką…

 
 

Kristina Asinavičiūtė. Vidaus titulas. Popierius, guašas, 2015

Autorinės astrologinės knygos 12 ženklų, 2015
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Rašyti apie XIX a. pradžios Vilnių – tai nag-
rinėti sutrikusio miesto istoriją. Miesto, kadaise 
spindėjusio kaip Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės sostinė, devyniolikto šimtmečio pradžioje ta-
pusio Rusijos imperijos užkampiu, mažai žinomu 
ir sunkiai pasiekiamu Vakarams, nelabai įdomiu 
Rytams. Tą istoriją jau daugkart bandyta papasa-
koti, bet turbūt nedaug yra pasakojimų, kuriuose 
galime išgirsti paties tos epochos amžininko balsą 
ir per žmogaus likimą iš naujo atrasti miesto ir jo 
gyventojų istoriją. Būtent toks yra šis pasakojimas.

1804 m. į Vilnių Rusijos imperijos kvietimu 
atvyksta garsūs vokiečių kilmės gydytojai Josephas 

Ieva Mikutavičiūtė

Vilniaus diagnozė 
pagal daktarą Franką

Frankas ir jo tėvas Johannas Peteris Frankas. Neil-
gai trukus tėvas išvyksta tęsti savo gydytojo prak-
tikos į Sankt Peterburgą, o sūnus lieka Vilniuje ir 
atsideda medicinos mokslo plėtojimui Vilniaus 
universitete. Visapusiškai išsilavinęs, įžvalgus, tiks-
lus ir kritiškas profesorius imasi fiksuoti savo gy-
venimo Vilniuje detales, pratęsdamas dar Pavijoje 
pradėtus rašyti memuarus. Ilgainiui ši gyvenimo 
istorija sugula į šešis atsiminimų tomus, kuriems 
(išskyrus penktą dingusį tomą) lemta visam laikui 
likti Vilniaus universiteto bibliotekoje. Atsimini-
mai apie Vilnių, sudarantys dalį antrosios, trečiąją 
ir ketvirtąją šių memuarų knygas, – tai savotiška 

Dominikonų gatvė, XIX a.
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miesto ir žmogaus gyvenimo kronika, fragmentiš-
ka, lakoniška, bet kartu gili ir iškalbinga. Ji leidžia 
mums pažvelgti į Vilnių lyg į nepažįstamą keistą 
padarą, savitai funkcionuojantį organizmą iš vi-
daus ir kartu likti nuošalyje, nes būtent taip naują 
erdvę stebi keliautojo svetimšalio akis.

Vilnius aprašomu laikotarpiu buvo Rusijos 
imperijos dalis ir čia veikė rusiška sistema, ne vi-
sada logiška ir suprantama iš Vakarų atklydusiam 
intelektualui. Dar savo atsiminimų apie Vilnių 
pradžioje autorius užsimena: „Jaunos imperijos, 
tokios kaip Rusija, iš esmės skiriasi nuo senųjų 
monarchijų: jose amžinai išbandomi nauji admi-
nistracijos metodai, ir dėl to vieni metai nepanašūs 
į kitus. Čia viskas nepastovu, išskyrus gal tik patį 
nepastovumą. Einama nuo vienos sistemos prie ki-
tos. Viena sistema keičia kitą.“ Tokia buvo Rusija, 
toks buvo ir Vilnius, kuriame, panaikinus senąją 
tvarką, miesto autonomiškumą, ėmė galioti rusiš-
ki įstatymai su savais administraciniais metodais. 
Uždaruose sluoksniuose teberuseno patriotizmo 
dvasia, puoselėti valstybingumo atkūrimo lūkes-
čiai. Keičiantis politinei situacijai, kūrėsi naujoji 
aukštuomenė: prie senųjų bajorijos ir diduomenės 
atstovų šliejosi aukštoji rusų valdininkija. Stagnuo-
jančią Rusijos imperijos mokslo ir kultūros raidą 
siekta skatinti, kviečiantis specialistus iš užsienio. 
Tokių aplinkybių kontekste į Vilnių ir atvažiuoja 
gydytojas J. Frankas.

J. Franko Vilnius pilnas įvairovės ir stulbi-
nančių kontrastų. Tai visų pirma konfesiškai labai 
spalvingas miestas, kuriame šalia nuolat gyveno 
katalikų, unitų, stačiatikių, liuteronų, reformatų, 
žydų bei musulmonų bendruomenių atstovai. La-
biau nei pats konfesinės įvairovės faktas, J. Franką 
stebino vyraujanti religinė tolerancija, „...tarp at-
skirų kultų vyraujanti graži darna ir net brolybė“. 
Ir tokios santarvės ženklai neprasprūsdavo pro šio 
kruopštaus stebėtojo akis: „Per generalgubernato-
riaus iškeltus pietus <...> pamačiau už stalo vieną 
šalia kito sėdinčius katalikų vyskupą, graikų ar-
chimandritą, liuteronų ir reformatų pastorius; visi 

draugiškai šnekučiavosi.“ Mieste galėjai sutikti ne 
tik įvairiausių religijų, bet ir skirtingų tautybių 
atstovų: lenkų, rusų, žydų, vokiečių, karaimų, to-
torių, jau nekalbant apie Universiteto profesorius, 
atvykusius iš įvairiausių kraštų. Tokia įvairovė, vie-
na vertus, buvo neįprasta profesoriui Frankui, kita 
vertus, ji atitiko jo racionalią pasaulėžiūrą, kurioje 
svarbiausia buvo ne religiniai ar etniniai prietarai, 
o individualus talentas ir išmanymas. Žinoma, tam 
tikri laikotarpio stereotipai turbūt buvo neįveikia-
mi – žydai ir čia buvo „beveik visuomet – nešva-
rūs“, „vargšės žydės beveik visos sirgdavo niežais“, 
žydų būstai – „šiukšlių pilnutėliai kiemai, laiptai, 
kuriais lipdamas gali nusilaužti sprandą, ankšti ir 
nešvarūs butai, pridvisęs oras, rizika pasigauti gy-
vio“. Kita vertus, Frankas rašė tai, ką matė. Rink-
damasis ligonius, jis nevengė nei žydų, nei pras-
čiokų namų, ieškodamas mediciniškai įdomių ir 
neįprastų atvejų bei retų diagnozių. Ta nešvara ir 
skurdas, apie kuriuos kalba atsiminimų autorius, 
nebuvo kažkokios išskirtinės gyventojų grupės 
ypatybės. XIX a. Vilniuje prabanga ir vargas nuolat 
ėjo šalia. Ištaigingus rūmus ir dvarus supo prasčio-
kų lūšnos, negrįstos gatvės, pilnos paplavų ir šiukš-
lių, vedė spindinčių bažnyčių link, turtingiems 
ponams patarnaudavo smirdintys tarnai. Nera-
cionalumas ir kontrastai buvo regimi ir bendroje 
Vilniaus panoramoje, ir kasdienybėje. J. Franką 
stebino, kaip iš gerų maisto produktų prastai pa-
ruošiami patiekalai, kaip į dailias karietas kinkomi 
apskretę arkliai ar į puikiai įkinkytus ekipažus so-
dinami prastai aprengti vežikai. Atsiminimų auto-
riui Vilnius buvo lyg moksliškai dar nenukariauta 
teritorija, besiblaškanti tarp dviejų tradicijų: jam 
artimo vakarietiško racionalumo bei destruktyvaus 
rytietiško chaoso, ir J. Frankas jautė pareigą įkvėpti 
šį miestą švietėjiška dvasia.

Tik pradėjęs darbą senajame Universitete, 
gydytojas ėmėsi analizuoti šios švietimo įstaigos 
veiklą. Jis negalėjo suprasti, kaip pačiame mokslo 
židinyje galėjo rastis tiek netvarkos ir neūkiškumo. 
Absurdiškas jam atrodė ir bendras Universiteto su-
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skirstymas, kiekvieno skyriaus neefektyvumas dėl 
dėstytojų ir vadovybės apsileidimo, ir neūkiškas 
Universiteto lėšų planavimas ir perskirstymas. Vie-
name savo laiške Universiteto kuratoriui J. Frankas 
rašė: „Vilniaus Universitetas tapo ekonomikos, o ne 
mokslo įstaiga. Fondų ir pelno tvarkymas užkariavo 
dėmesį tų, kurie turi rūpintis visuotiniu švietimu.“ 
Profesoriaus akimis, tai buvo besikuriantis Uni-
versitetas, ir jei kada jo vardas išdidžiai skambėjo 
kaip mokslo židinio sinonimas ir jis buvo pavyzdys 
kitoms švietimo įstaigoms, dabar reikėjo rūpintis 
Universiteto išlikimu. J. Frankas dramatiškai ver-
tino tuometinę Universiteto būklę: „Galėjai prana-
šauti, kad šis taip dosniai dotuojamas Universitetas 
pats save sunaikins.“ Iš tiesų nemažos lėšos, ski-
riamos Universitetui, neretai buvo panaudojamos 
pašalinėms reikmėms ar iššvaistomos nereikalingai 
prabangai: lėšų neužteko Universiteto laikraščiui, 
o tuo metu rektorius samdėsi šokių mokytoją, iš 
užsienio už milžiniškus atlyginimus buvo kviečia-
mi garsiausi profesoriai, tuo tarpu trūko elemen-
tariausių mokymo priemonių. J. Franką ypač jau-
dino Universiteto bibliotekos skurdumas, jis rašė: 
„Universiteto bibliotekoje mano studentams trūko 
būtiniausių veikalų, ir artimiausiu laiku nebuvo 
žadama jų gauti.“ Visa ši netvarka skatino atvykėlį 
profesorių imtis atitinkamų priemonių. 1805 m., 
J. Franko sumanymu, buvo įsteigti Vilniaus me-
dicinos institutas ir Vilniaus medicinos draugija. 
1808 m. įkurtas vakcinacijos institutas, vėliau šio 
profesoriaus iniciatyva pradėjo veikti ir Motinystės 
institutas bei Labdarių draugija. Visai tai davė nau-
ją impulsą medicinos mokslo plėtojimui Vilniaus 
universitete. Bet J. Frankas tuo neapsiribojo, jam 
buvo nepriimtini pažeidimai ir kitose Universiteto 
veiklos srityse. Jis nuolat susirašinėjo su besikei-
čiančiais švietimo ministrais, Universiteto kurato-
riumi kunigaikščiu Čartoriskiu, norėdamas užkirs-
ti kelią dėstytojų dykaduoniavimui, netikslingam 
lėšų paskirstymui, dėl to pats dažnai nukentėda-
vo ir įgydavo priešų. Atkakliajam vokiečiui buvo 
nepriimtina ir administracinė anarchija, nuostatų 

ir protokolo nepaisymas senato posėdžiuose bei 
rinkimuose. 1806 m. balsuojant dėl profesoriaus 
Simanavičiaus paskyrimo į Mineralogijos katedros 
vadovo vietą, buvo pažeisti Universiteto nuostatai, 
J. Frankas, išreiškęs savo poziciją dėl rinkimų ne-
teisėtumo, atsisakė balsuoti, jo pavyzdžiu pasekė 
kiti aštuoni Universiteto profesoriai. Be abejonės, 
pavyzdingas J. Franko elgesys ir nuolatinės pastan-
gos gerinti Universiteto būklę darė įtaką ir kitiems 
profesoriams, buvo nuoširdžiai įvertintos jo stu-
dentų. Dažnai pamiršdamas pats save, J. Frankas 
nuolat ieškojo būdų, kaip prisidėti prie aukštojo 
mokslo kokybės gerinimo. Kaip jau minėta, jo 
ypač netenkino negausi Universiteto biblioteka, 
todėl, rūpindamasis savo studentų išsilavinimu, 
jis netgi leido jiems triskart per savaitę lankytis jo 
namuose ir naudotis savos bibliotekos knygomis. 
Dar viena, nors ir nepavykusi iniciatyva perimti 
buvusios Varšuvos ir Zaluskio viešosios bibliotekos 
knygas, pervežtas į Peterburgą, tik patvirtino pro-
fesoriaus atsidavimą mokslų plėtojimui. Norėda-
mas įgyvendinti ambicingus savo projektus ir pa-
kelti Universitetą į „garsiausių Europos akademijų 
lygį“, J. Frankas net buvo pasišovęs pretenduoti į 
Universiteto rektoriaus vietą. Svarbu paminėti, 
kad profesorius vis dar buvo Apšvietos epochos 
žmogus, kuriam mokslas ir protas buvo svarbesni 
už bet kokias intrigas, politiką, nacionalistinius 
siekius. Jam viena ar kita valdžia buvo miela ir 
priimtina tik tiek, kiek ji užsiėmė mokslinės bei 
kultūrinės veiklos skatinimu bei plėtojimu. Rusi-
jos caras viešai reiškė savo susirūpinimą imperijos 
mokslo institucijomis, jo iniciatyva buvo skiriamos 
lėšos vienai ar kitai įstaigai, kviečiami profesoriai iš 
užsienio mokslo lygiui imperijoje gerinti. Frankų 
šeima niekada neprarado imperatoriškosios šeimos 
prielankumo ir todėl J. Frankui buvo svetimi bet 
kokie nacionalistiniai išsišokimai, jis nuoširdžiai 
minėjo imperatoriaus gimtadienį ir šalinosi revo-
liucingai nusitekusių lenkų, puoselėjančių valsty-
bės atkūrimo lūkesčius ir kurstančių priešiškumą 
caro valdžiai. Ir todėl jam tekdavo apgailestauti: 



Esė

9

„...abu vadinamieji patriotai Čartoriskis ir Sniadec-
kis padarys viską, kad užgniaužtų menkiausią dė-
kingumo rusų vyriausybei ženklą, kurį stengiausi 
sužadinti jos išlaikomų studentų širdyse.“ Dėl vi-
suomenėje rusenančių idėjų pavojaus sūnų saugojo 
ir senasis tėvas Frankas, viename laiške rašydamas: 
„Žiūrėkite, <...> kad jūsų nesukompromituotų po-
litika, o ne mokslais besidominti publika. Lenkais 
neverta pasitikėti. Jie nepatenkinti rusų valdžia; 
įgriso jiems ir savoji; jiems niekad nebus gerai...“ 
Taip, sekdamas asmeniniais įsitikinimais ir tėvo 
patarimais, atsiribojęs nuo bet kokių politinių in-
trigų, J. Frankas siekė rūpintis tik krašto švietimo 
reikalais, ir per visą savo darbo Vilniuje laiką išliko 
aistringu ne kokios nors valstybės, o savo Univer-
siteto patriotu.

Įsibėgėjus darbui Vilniaus universitete, profe-
soriaus Franko žvilgsnis pamažu ėmė krypti į pa-
ties miesto problemas. Pro gydytojo akis negalėjo 
prasprūsti Vilniaus nešvara ir skurdas. Tai buvo 
miestas, kur „...gatvės buvo negrįstos, pilnos viso-
kiausių šiukšlių“, ten „Kiaulės lakstė, kur pakliu-
vo“, o „Tolėliau už miesto, upių pakrantėse, galėjai 
užuosti ir pamatyti krūvas mėšlo sulig žmogaus 
ūgiu“ ir „Priemiesčiai skendo smėlyje ir purve“. Ne 
staigmena buvo ir kai vienuolyno kapinėse blogai 
užkastus lavonus rausdavo šunys. Tame purve gyve-
no žmonės ir juos kankino ligos, kartais užplūsdavo 
epidemijos, nusinešančios šimtus ar net tūkstančius 
gyvybių. Nuolatinis skurdas tik dar labiau sunkino 
jų ligas, motinos neturėjo kuo maitinti vaikų ir kuo 
kūrenti namų. Galų gale miestas buvo pilnas „tų 
pasibaisėtinų žmogystų“ – valkatų. Visa tai buvo 
blogybės, nederančios su elementariausiais higienos 
ir žmogiškumo principais, ką jau kalbėti apie ben-
drus Apšvietos idealus, ir J. Frankas ėmėsi priemo-
nių tai išgyvendinti. Visų pirma buvo susirūpinta 
miesto valkatomis. Profesoriaus įkurta Labdarių 
draugija ėmėsi valkatų surašymo ir rūšiavimo. Rei-
kėjo išsiaiškinti, kuriems valkatoms iš tiesų reikia 
pagalbos, o kurie yra valkataujantys baudžiaunin-
kai, vengiantys savo šeimininkų. Luošius reikėjo 

gydyti, dykaduoniams suteikti darbo ir pastogę. 
Iš esmės J. Frankas ėmėsi veiklos, kuri buvo itin 
populiari XVIII a. švietėjų idėjomis užkrėstoje 
Europoje. Antai Prancūzijoje valkatų surašymo ir 
įdarbinimo iniciatyva, prasidėjusi su Liudviko XIV 
valdymu, antroje XVIII a.  pusėje, dirbant finansų 
ministrui Turgot, pasiekusi savo kulminaciją, siekė 
paversti valkatas naudingais visuomenės nariais, 
suteikiant jiems prieglobstį ir priverčiant dirbti. 
Apšvietos epochoje valkatauti darėsi nebemadinga, 
nes šios naujos epochos žmogus, priešingai nei Ba-
roko žmogus, valkatos asmenyje įžvelgė visuomenės 
parazitą (o ne Kristaus atvaizdą žmogiškame kūne, 
savo poteriais ir maldomis už mirusius teikiantį 
dvasinę naudą visai visuomenei). Turbūt iš J. Fran-
ko aprašyto Vilniaus valkatų vaizdo galima spręsti, 
kad šis miestas tam tikrais momentais vis dar alsavo 
Baroko dvasia. Ta pati Labdarių draugija rūpinosi 
ir neturtingų ligonių slaugymu, globojo vaikus ir 
senelius, prie draugijos įsteigtas Vakcinacijos insti-
tutas turėjo nemokamai skiepyti vaikus ir pageidau-
jančius suaugusiuosius, kad būtų išvengta užkrečia-
mų ligų protrūkių. Tuo J. Franko filantropinė veikla 
neapsiribojo. Jį, kaip gydytoją, nuolat kovojantį su 
mirtimi, ypač skaudino daugelio nepritekliuje gy-
venančių motinų ir jų kūdikių situacija. Jo atsimi-
nimuose aptinkame tokias eilutes: „Pažiūrėjus į jas, 
plyšo širdis. Įsivaizduokite žiemą gimdančią moterį, 
kai trūksta malkų, duonos, vystyklų, kai nėra vi-
krios pribuvėjos. Įsivaizduokite ją apsuptą mažų 
vaikų, be tarnaitės, be jokios paramos, kai vyro išti-
są dieną nėra namie, ir jis grįžta dažniausiai girtas.“ 
Situacijai keisti jis, Vakarų šalių pavyzdžiu, įkūrė 
vadinamąjį Motinystės institutą, kuris turėjo teikti 
pagalbą neturtingoms Vilniaus gimdyvėms. Nuo 
šiol skurde gyvenančios motinos turėjo galimybę 
gauti maisto, pribuvėjų bei akušerių pagalbą, kuro 
šildytis ir nedidelį kraitelį. Pats Frankas savo ir ko-
legų pastangomis įgyvendintą veiklą įvertino taip: 
„Būtų sunku, net neįmanoma rasti Anglijoje ar ki-
toje šalyje tiek pat gyventojų turintį miestą, kuris 
būtų daugiau nuveikęs gailestingumo labui, negu 
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tai padarė Vilnius per kelis paskutiniuosius metus.“ 
Tačiau miesto švaros ir tvarkos klausimu J. Frankas 
buvo mažiau pajėgus ką nors pakeisti, nes tvarkos 
supratimas vis dėlto buvo žmonių mentaliteto dalis 
ir pakeisti jį būtų reiškę transformuoti visą visuo-
menę. Pasakodamas apie naujo civilinio valdytojo 
atvykimą, jis rašė: „Ponas Biukmanas pirmasis ėmė 
švarinti Vilniaus miestą – tikras Augėjo arklides. 
Uždraudė kiaulėms lakstyti gatvėmis, todėl užsi-
traukė žiaurias patyčias.“ Akivaizdu, kad miestiečiai 
nesuprato tokio potvarkio prasmės. Purvas, kuris 
jau buvo svetimas mūsų profesoriui, vis dar buvo 
savas Vilniaus gyventojams. 

Darbas Universitete, jo veiklos ekonomizavimo 
planai bei daug laiko užimanti filantropinė veikla 
Vilniaus mieste neatribojo veikliojo gydytojo nuo 
pramogų ir kultūrinio gyvenimo, juo labiau, kad 
neretai pastarieji tarnavo ir profesiniams, labdaros 
projektams įgyvendinti. Atsiminimuose atskleistas 
prieinamų pramogų spektras puikiai leidžia įsivaiz-
duoti XIX a. pradžios Vilniaus kultūrinę panora-
mą, į kurią J. Frankas irgi nepraleido progos įdėti 
savo indėlio. Atvykėlį iš pradžių nustebino Euro-
pos užkampio „pramogų puošnumas“, 1804 m. jis 
rašė: „Aukštuomenės rengiami pietūs, vakarienės 
ir baliai teikė Vilniui daug blizgesio. <...> Šampa-
nas ir porteris buvo įprastiniai gėrimai. Vakarienė 
vienam asmeniui kainavo nuo 3 iki 5 dukatų, ir 
tuo niekas nesistebėjo.“ Taigi išlaidavimas ir pra-
banga buvo nesvetima Vilniaus aukštuomenei, kita 
vertus, tai dar nereiškė, kad, be puotų ir valgiais 
nukrautų stalų, būta daug kitų kokybiškų pramo-
gų. Vilniuje veikė teatras, kur pasak Franko, „pro 
lubas švietėsi žvaigždės“ ir žiemą „termometras ro-
dydavo ne daugiau kaip 12–16º virš R nulio“, o 
vienam aktoriui tekdavo „ir tragiko, ir komiko, ir 
dainininko amplua“. Taigi kultūrinė veikla Vilniu-
je merdėjo. Net jei ir būta vykusių aktorių, trūko 
elementariausių dalykų spektakliams organizuoti. 
Ir čia pagalbos kreiptasi ne į ką kitą, o į atvykėlį 
profesorių, kuris, turėdamas skrupulingą mediko 
išsilavinimą, buvo dar ir labai išprusęs muzikos 
srityje. Vedęs operos dainininkę, pats būdamas 

aistringas muzikos mylėtojas ir žinovas, J. Frankas 
netruko užsiimti ir spektaklių bei koncertų organi-
zavimu. Nuo pat savo gyvenimo Vilniuje pradžios 
jis su žmona pradėjo rengti labdaros koncertus, per 
kuriuos surinktos lėšos buvo skiriamos Labdarių 
draugijos ar Motinystės instituto reikmėms. Šie 
renginiai beveik visada susilaukdavo didelio pasi-
sekimo, o J. Franko parinktas repertuaras atitiko 
ir net pranokdavo klausytojų lūkesčius. Vilniaus 
aktoriams paprašius padėti išgelbėti merdintį te-
atrą, J. Frankas noriai ėmėsi šios iniciatyvos: su-
formulavo naujo teatro įkūrimo idėją, parengė jo 
finansavimo planą bei susitarė dėl naujų patalpų 
(kol bus parengta teatrui pažadėta grafo Oginskio 
Vilniaus rūmų dalis, teatralai galėjo įsikurti Rotu-
šės salėje). Be organizacinių ir techninių klausimų, 
profesorius ėmėsi pagalbos meniniais klausimais, 
parenkant repertuarą, tobulinant atlikimą, kuriant 
meninius efektus. Ponia Frank lavino būsimas ope-
ros dainininkes, o pats profesorius nevengė padėti 
joms akompanuodamas. Nors to meto aktorių ir 
operos dainininkų asortimentas šiek tiek ribojo re-
pertuaro pasirinkimą, vis dėlto Vilniuje skambėjo 
garsių klasicizmo kompozitorių operos ar jų ištrau-
kos. Buvo atliekami italų klasikų Domenico Ci-
marosa, Giovanni Paisiello, Antonio Salieri ir kitų 
kompozitorių kūriniai, visą šią klasicistinės muzi-
kos paletę vainikavo garsiojo Vienos klasiko Franzo 
Josepho Haydno kūryba. Jo Sukūrimas, išverstas į 
lenkų kalbą didelėmis J. Franko pastangomis, buvo 
pastatytas Vilniaus Rotušės salėje ir susilaukė nea-
bejotinos sėkmės. Vienoje susižavėjęs Gioacchino 
Antonio Rossini kūryba, J. Frankas netruko įtrauk-
ti jo operų ištraukų ir į Vilniaus koncertų reper-
tuarą. Be operos, Vilniaus teatre buvo atliekamos 
Molière’o pjesės, 1808 m. buvo pastatyta garsaus 
prancūzų klasikinio periodo dramaturgo Jeano 
Racine’o tragedija Fedras. Kultūriniame bei pra-
moginiame Vilniaus gyvenime būta ir pakilimų, ir 
nuopuolių, tačiau, vienai veiklai smukus, iškildavo 
ir vėl išpopuliarėdavo kita. 1811 m. J. Frankas rašė: 
„Dar prieš penketą metų lietuviai neskaičiuodavo 
dukatų, <...> o dabar gerai pagalvodavo prieš iš-
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leisdami bent vieną floriną <...>. Baliai, vakarienės, 
uždari koncertai tapo retesni. Visuomenė vėl pa-
mėgo teatrą“. Kultūrinę Vilniaus panoramą keitė 
bei sąlygojo ir politiniai įvykiai bei personalijos. 
Kasmet minimas imperatoriaus Aleksandro gim-
tadienis buvo dar viena proga pasilinksminti, o 
jo vizitų Vilniuje proga buvo rengiamos prašmat-
niausios vaišės. Į Vilnių įžengęs Napoleonas taip 
pat nepraleido progos pasibūti su miesto grietinėle, 
ypač damomis. Prancūzmečiu buvo įkurtas aukš-
tuomenės teatras, keliami pokyliai su šokiais. Pran-
cūzijai karą pralaimėjus, Vilniuje iškilmingai, su 
muzika ir deklamacijomis paminėtas ir šis įvykis. 
Taigi, nors ir būta finansinių ar politinių trukdžių, 
pramoginis gyvenimas Vilniuje buvo gan intensy-
vus, ypač privačiuose salonuose. Paties J. Franko 
namuose įvairiausiomis progomis rengiami muzi-
kiniai vakarai, teminiai romėniški, turkiški vaka-
rėliai ir kitos linksmybės  neleido nuobodžiauti 
nei svečiams, nei pačiam namų šeimininkui. „Ka-
dangi mano namuose per daug pramogų...“ – rašė 
J. Frankas, išsiųsdamas savo įsūnį mokytis į Poloc-
ką. Taip XIX a. pradžioje gyveno Rusijos imperijos 
Vakarų provincijos aukštuomenė.

Per du dešimtmečius, praleistus Vilniuje, šis iš 
Vakarų atklydęs svečias spėjo tapti miesto dalimi. 
Nuostabą, su kuria gydytojas Frankas atvyko į šį 

Rytų Europos užkampį, pamažu keitė supratimas 
ir susitaikymas. Kartais atšiaurus ir keistas, ne vi-
sada svetingas miestas vis dėlto  noriai priėmė šį 
svečią ir netgi leidosi būti keičiamas švietėjiška 
dvasia. Vilnius J. Frankui buvo tarsi iš dalies at-
mintį praradęs pacientas, kartais atpažįstantis ir 
atpažįstamas, o kartais vėl užsisklendžiantis savo 
viduje ar besiblaškantis tarsi priepuolio ištiktas 
beprotis. Gydytojas sąžiningai gydė žmones ir patį 
miestą, taikydamas nors ir ne visada veiksmingas, 
bet nuoseklias terapijas, moderniausius gydymo 
metodus. Miesto kultūrinis gyvenimas, mokslinė 
veikla ir socialinis peizažas J. Franko dėka įgijo 
naujų sąskambių ir spalvų ir, nors kartais likdavo 
neįvertintas pavyduolių ir konkurentų, susilaukė 
įvairių socialinių sluoksnių žmonių palaikymo ir 
pritarimo. Daktaras Josephas Frankas tuos keletą 
dešimtmečių tikrai buvo vilnietis ir Vilnius buvo 
jo namai. O su namais niekada nėra lengva skir-
tis. Palikdamas miestą, gydytojas rašė: „Sunkiausia 
atsisveikinti su ligoniais, draugais ir miestu, kuria-
me patyriau daug gero. <...> niekad nesigailėjau, 
praleidęs gražiausius savo metus šiame vaišingame 
krašte.“ Negailėdamas gerų žodžių, jis atsiliepė ir 
apie vilniečius: „Niekada nepamiršiu jų nuoširdu-
mo, parodyto man rengiantis į kelionę <...> Būtų 
skaudu, jei lietuviai manytų, jog aš Vilniuje gyve-
nau vien tam, kad užsidirbčiau pinigų ir paskui 
juos kitur išleisčiau. Būčiau apsigyvenęs Lietuvoje 
visai, tačiau paskutiniaisiais metais Vilnius suteikė 
nemažai ir sielvarto.“ Iš tiesų, J. Franko pasiaukoji-
mas ir iniciatyva organizuojant labdaringas akcijas, 
remiant kultūrą ir mokslą, neretai aukojant savo 
privatų gyvenimą, pinigus ir sveikatą, neleidžia gal-
voti apie panašius kaltinimus. Vilniui, nesvarbu, ar 
kaip buvusiai Lietuvos sostinei, ar kaip Rusijos im-
perijos miestui, šis žmogus davė nepaprastai daug. 
O jo atsiminimuose Vilniui skirta dalis liudija, kad 
ir pats miestas atsidėkojo savo gydytojui gal kartais 
ir netašytu, bet nesumeluotu nuoširdumu.   

Parengta pagal Josepho Franko Atsiminimai apie Vilnių (Vil-
nius, 2001).

Vilniaus universitetas, XIX a.
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O modernioji atmintie, kokia tu sujaukta! 
Mes, galbūt ir nesąmoningai, apkrauname savo 
vargšę galvą antraštėmis apie žvaigždūnų valgia-
raštį, šios savaitės horoskopais, patarimais, kaip 
būti sėkmingu žmogumi ar panašiais paistalais. 
Kartais netyčia, o kartais suintriguoti antraštės: 
pavyzdžiui, susidomime kuo nors panašaus į tai: 
„Nauji NASA tyrimai parodė, kad žemės pabai-
ga – jau arti.“ Išsigandę nuvedame rodyklę ant 
nuorodos ir, kol straipsnis kuo ramiausiai krauna-
si, mes, šiek tiek susirūpinę, galvojame, kiek mažai 
dar visko patyrėme ir jau mąstome, ar nevertėtų 
pamėginti išsikasti bunkerio. Dėl viso pikto – o gal 
paeis, o gal imsim ir, įsitvėrę kastuvo, per stebuklą 
išgyvensime apokalipsę. Puslapis veriasi, įsitempę 
greitu žvilgsniu, kylant kraujospūdžiui, permetame 
straipsnelį ir, pasirodo, ramūs galime būti dar gerą 
trilijoną metų. Juokai juokais, bet pasidaro nepato-
gu užkibus ant tokio primityvaus jauko ir akimirką 
patikėjus. O ir su horoskopais panašiai, tik į juos, 
manding, žvelgiame su dažnai ironija dangstomu 
noru sužinoti kažką apčiuopiamo gyvenime, kurio 
iš tiesų negalime taip lengvai prognozuoti, ir žmo-
gui būdingu polinkiu į mistifikacijas. 

 Aš nežinau, ar beprasmės, nevertingos in-
formacijos perviršis tik kuriam laikui sukelia ne-
malonų susidrovėjimą, ar iš tiesų yra ir truputėlį 
kenksmingas. Tiesiog dar neaišku, kaip šie poky-
čiai veikia tokius delikačius dalykus kaip mūsų 
sąmonė ir kokią įtaką daro glebiai, paprastai labai 
išrankiai atminčiai. Platonas dėl žmogaus atmin-
ties spragų kaltino raštą, dabar lygiai dėl to paties 
nusikaltimo galima teisti internetą. Gal nėra visai 
aišku, kiek Platonas buvo teisus, nes mes juk nega-

Gintarė Beresnevičiūtė

Stebuklų šalyje

lime pastatyti Antikos žmogaus, prieš, tarkim, kitą 
iš Baroko, tikėdamiesi patikrinti, kaip gyvenamasis 
laikotarpis sąlygojo jų atmintį. Visų pirma dėl to, 
kad geresnė ar prastesnė atmintis vis vien pirmiau-
sia yra individualus kiekvieno gebėjimas, o antra, 
net bandymas toks neišeina, nepastatysim Antikos 
ir Baroko žmogaus vienas prieš antrą – juk abu jie 
jau seniausiai mirę. 

 Truputį gąsdina tai, kad, nepaisant neįtikėtino 
informacijos – ir ji dargi gali būti teisinga – pri-
einamumo internete, visa internetinė erdvė turi 
vieną nedidelį trūkumą. Ji  mažumėlę kenkia gebė-
jimui kritiškai ir laisvai mąstyti. 

 Įsivaizduokime būrį šarkų. Akylą blizgučiams 
godžių šarkų būrį. Paleiskime jį į laisvę susitarę, – 
čia mūsų vaizduotė, todėl tai įmanoma, – kad savo 
radinius šarkos suneš į tam tikrą parinktą punktą. 
Po kurio laiko jos grįžta su tviskančiais menknie-
kiais snapuose ir sumeta juos į didelę krūvą. Tų 
radinių daug, bet ne visi jie turi vertę – yra ir pa-
dirbinių. Štai taip yra ir su internetu. Kaip ir visos 
kitos sritys, internetas irgi turi savų entuziastų ir 
jie, kaip tos šarkos, visa, ką randa, užsidegę įtraukia 
į internetą. Kartais suklysta, bet nebūtinai piktų 
kėslų vedini. 

 Šitaip konkrečių faktų ir duomenų iš skirtin-
gų mokslų sferų apie pačius įvairiausius dalykus 
atsiranda begalė. Jų žmogus, jei tik turi noro, gali 
prisirankioti apie viską: pradedant nuo gyvūnijos 
Marianų įduboj, baigiant viduramžių alchemija. 
Tačiau tai ir bus tik informacija, kurią radome, 
įsidėjome į atmintį ir dabar visur nešiojamės. Mes 
mėgaujamės faktų gausa, negebėdami ar nenorė-
dami suprasti, kad patys savaime jie yra beverčiai. 
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Išskyrus tai, kad neįprastų dalykų žinojimas glosto 
nepasotinamą savimeilę. Tokiems pavieniams fak-
tams, kuriuos pasistengiame įsiminti, gali trūkti 
lipdomosios medžiagos, – kalbu apie rūpimo da-
lyko kontekstą, kuris reikalingas bendram suvoki-
mui, – pavyzdžiui, jei norime suprasti alchemiją, 
turime bent šį tą nutuokti apie jos ištakas, jos vys-
tymosi istorines aplinkybes ir panašiai. Jei žmogus 
nežino konteksto, jei jam trūksta šitos lipdomosios 
medžiagos, jis gali žinoti ir labai daug, bet suprasti 
vis dėlto mažai.  

 Tai ir yra didžiausia problema, – internetas, 
leisdamas lengvai surasti konkrečią informaciją, 
neleidžia susikurti bendro žinių fono, reikalingo 
išsilavinusiam ir kritinį protą turinčiam žmogui, – 
jis paprasčiausiai sukuria žinijos iliuziją. Be kita 
ko, dažnas internetinius šaltinius a priori laikome 
neklystamais, bet tai, kaip jau minėjau, nebūtinai 
yra tiesa. 

Mes įpratę kliautis tuo, kas išspausdinta ar, 
veikiau reikėtų sakyti, parašyta juodu ant balto. 
Nepaprastas patiklumas rašytiniam žodžiui, aidin-
tis iš praamžių – tai gana didelė yda, ypač dabar. 

Įkelti į internetą savo dalį ir rašyti dabar iš tiesų 
gali kiekvienas: profesorius, išmanantis savo dalyką 
ir keturiasdešimt metų prasisukiojęs akademiniuo-
se sluoksniuose, patyręs politikos apžvalgininkas, 
simpatizuojantis konservatoriams, vos prakutęs 
žurnalistas ar kokia nors devyniolikmetė studentė. 
Skaitytojo uždavinys atsirinkti, kas šniokščiančia-
me ir putojančiame žinių sraute įdomu ir verta 
dėmesio, o kas ne; kas pučia miglą į akis, o kas 
atvirkščiai – stengiasi žvilgsnį praskaidrinti. 

 Mes įsivaizduojame esantys pačios protingiau-
sios epochos vaikai, nors tai toli gražu nepanašu 
į tiesą. Mūsų amžius mažai kuo skiriasi nuo visų 
kitų, nes kiekvienas laikotarpis laiko save geresniu 
už praėjusį, mėgaujasi savomis  kvailystėmis, die-
vina savus stabus, iš kurių kita, dar tik ateisianti 
epocha vėliau skaniai pasijuoks. Bet vėlgi – nesi-
nori atrodyti kaip paklaikusiai praeities apologetei 
ir nusivylusiai ateities pranašei, todėl pasakysiu: 
žmogus – sudėtinga būtybė ir nereikia stebėtis, 
kad galbūt lygiai kaip išgyvenome rašto, o vėliau 
spausdinimo mašinos išradimą, taip išgyvensime ir 
dabar. Tačiau, nors užmušk, truputėlį neramu.
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MANifestas

Poetų nebėra.Visi poetai mirė
Sintaksės nebėra

     Liko tik praeities atspindžiai
Skelbią žinantys apie ateitį
                                                 Silpnos ir skurdžios
                                                                                     Diskurso atplaišos
                                                                                                                 Tebesiplaiksto vėjyje
Štai viena jų:::::::::::::::::::::
Aš – kartoninė Orfėjo galva
Aš – manifestacija visų abejonių
Aš – teologija, mirštanti ir nieko neklausanti
Aš turiu laimingą meilę ir draugų
Aš gimika žvaigždėtos nakties

Ir žinau
kad esu
kaip ir kiti trys

Aš kaip ir dievas
Aš kaip ir tėvas
Aš kaip ir sūnus
aš lygiai taip pat pasenęs ir nebereikalingas
Ir man ant to nusispjaut

P. S. jei ieškai rakto
tu jo nerasi
aš jį išmečiau ten,
kur užkasti hetitai
ir kur mane pakas

Tave dar kažkodėl mylintis,
kristis                                                                                                                                 

Kristupas Maksvytis

Jaunųjų filologų konkurso laureatas
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Seneka ir Neronas apšneka mano poeziją

Atėjo pavasaris į palaimintųjų salas                      palaimintųjų, nes taip dievulis davė
Bet pavasaris atėjo prieš 20 metų
Būk doras
žudyk žmones
Būk tvirtas
degink eiles
Mąstyk apie blogiausia
būk blogas

Atėjo vasara į palaimintųjų salas                     palaimintųjų, nes ten šilta
Dar neatėjo
Dega salos
o aš tik žiūriu
Dega Roma 
o aš tik žiūriu
Dega Atėnai
o aš tik žiūriu

Atėjo ruduo į palaimintųjų salas                     palaimintųjų, nes vietovardis rašomas iš mažosios
Ir nesibaigia
dega bibliotekos
Tick Tock
miršta Liucilijus
Tick Tock
Ir nesibaigia

Binkiškas, arba Vienintelis talentas neegzistuojančiame postavangarde

Informacijos kanonada ištryško:
Kokia parodijų parodija!
Senutė su lenta išblyško,
O ant lentos lietuviškai: ironija.

Pavargau aš žiūrėt į mėmes
Bet į Rembrandtą negaliu aš nežiūrėt neapsivėmęs

Tad kilkime, draugai, ranka į ranką
Pamirškime susenusį mėnulį
Išlipk, vaikeli, iš sovietinių patrankų
Kaip mesiją pripažink vienetą *pauzė* ir nulį
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Tai nėra eilėraštis

Neskaitau aš postmodernistinių
Parulskio neskaitęs
Dadaizmo neskaitęs
Tai kaip man manifestą parašyt?

Nu blet.
Intelektualai sako „ramblings“
Publika sako „per gilu“
Minia sako „čio za chui?“
Vargšė mano širdelė
Vis dainuoja
twinkle twinkle little star
how I wonder what you are

Bijau delfi.lt komentarus skaityt
Bijau būti naujojo post post pasaulio
Sartras pasirinko mirtį
Lietuva pasirinko mirtį

Chi chi
Nyčės palikimas apsiriboja grafiti ant sienos

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Naujajam pasauly!

Andai

Andai lyg pasišiaušusi plaukus
Stilingai kaip pankų ševeliūros
Bėgo per laukus išgama saulė
_____________ pasauly

Antai lyg centas
Pamestas baloj po euro
Liūlo mėnulis plokščiu
Veidasnukiu kalnuos

Gerai kad bent ne hologramos
Mėnulis senas bet bent jau tikras
Dėl saulės nežinau
Kaip Stalinas mūs širdyse rusena
Galbūt

Papasakok man apie save

Gerai.
„Mano gyvenimas“ vakarietišku tvosku prasmirdo                                        tfu, kapitalizmo kiaulės

Visi šeši vėjai jį čia atnešė                                                  number of winds symbolises an oversaturation of today’s media

French fries aliejaus gaiva
Kepta višta iš plastiko                                                        Ironizuojama. Šiaip jau nemalonūs kvapai vadinami

Naftos parfumerija iš Meksikos įlankos                        maloniais epitetais. Išskyrus vištą. Kaži kodėl?

Suviauksėjau aš kaip:                                                         pasirinkimo laisvė – pati madingiausia XXI a. laisvė

a) šunelis, išspirtas į lietų
b) sūnelis, negavęs tėvo vietos
c) durnelis, spiritą geriąs, kietas                                       tobulas, klasikinis silabotoninis eilėdaros priminimas.Meniška.        

Esu XXI a. žiaurumo apraiška                                                
Žvelk kaip izoliuoju žmogų
{(([žmogus]))} (kiti žmonės)                                          moralės nėra. Tralialialialia.

Cha! Dievas nemirė Tai Aš
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Nuo pat 1920 metų, kai Kaune buvo įsteigtas 
pirmas tautinis profesinis operos teatras, operos 
žanras ligi šiol tebėra mūsų publikos labai mėgs-
tamas. Publikos simpatijos įvairiems muzikinio 
teatro žanrams (operai, baletams, operetei), regis, 
nustelbia kitų muzikos gyvenimo apraiškų porei-
kius – kamerinės ar simfoninės muzikos koncer-
tus, rečitalius. Vis dėlto, pasižvalgę po Lietuvos 
istoriją, įsitikinsime, kad jos tėkmėje ir verpe-
tuose nesyk būtent operai teko itin reikšmingas 
vaidmuo. 

Opera į Lietuvą apskritai atkeliavo dar XVII a., 
šiam žanrui neseniai susiformavus Florencijoje. 
Pirmą kartą opera pastatyta Vilniuje, 1636 m. 
rugsėjo 4 d. – tąsyk Žemutinės pilies rūmuose 
įvyko Marco Scacchi dramma per musica Elenos 
pagrobimas premjera. Poreikis muzikinio teatro 
žanrams lydės ir vėlesnius šimtmečius – operos ir 
baletai įprasmino ne vieno didiko rūmų muzikinės 
kultūros gyvenimą. XIX–XX a. sandūra – mūsų 
valstybės tautinio atgimimo laikotarpis. Paveikti 
romantinių idėjų, kitų Europos kraštų patirties 
lietuvių inteligentai pradėjo labiau domėtis savo 
krašto liaudies kultūra, istorija, lietuvių kalba bei 
literatūra. Vienu svarbiausių tautinio sąjūdžio reiš-
kiniu tapo 1885–1917 m. vykę lietuviški vakarai, 
podraug ir visam šiam laikotarpiui prigijo „klojimų 
vakarų gadynės“ vardas. Vakaruose koncertuodavo 
chorai, atlikdavę lietuvių liaudies dainas, be to, 
buvo statomi spektakliai lietuvių kalba. Lietuviškų 
vakarų dalyviais ar rengėjais neretai tapdavo jauni 
muzikai, vėliau sudarę pirmąją reikšmingą lietuvių 
profesionalių kompozitorių kartą: Juozas Nauja-
lis, Česlovas Sasnauskas, Mikas Petrauskas, Stasys 

Eglė Maciukevičiūtė

Lietuvių kompozitorių operos 
tarpukario Valstybės teatro repertuare

Šimkus ir kiti. „Klojimų vakaruose“ skambančios 
mėgėjų chorams pritaikytos nesudėtingai harmo-
nizuotos lietuvių liaudies dainos gal ir nepasižymė-
jo aukštu meniniu lygiu, tačiau skleidė ir skatino 
lietuvišką dvasią. Kaip vėliau rašys kompozitorius 
Šimkus, „Lietuviškuose vakaruose“ skambančios 
„Šėriau žirgelį“, „Bijūnėlis“ ir kt. kukliai harmoni-
zuotos liaudies dainos pavirsdavo pergalės himnais, 
salių ir klojimų sienos nuo jų lingavo.“1. 

Dar viena labai svarbi tautinio atgimimo for-
ma – teatro ir muzikos sąjūdis. Greta siekio sukur-
ti nepriklausomą valstybę gyvavo ir noras turėti 
lietuvišką tautinę operą bei teatrą. Apie tai byloja 
įvairios to meto iniciatyvos. Štai dar 1895 m. iš-
spausdinamas pirmasis lietuvių operos libretas – 
Maironio Kame išganymas. Nors opera pagal šį lib-
retą vėliau taip ir nebus sukurta, tekstas patraukė 
jauną kompozitorių Aleksandrą Kačanauską, kuris 
1910 m. sukomponavo pagal jį Pranciškono ari-
jozo ir pateikė jį pirmam lietuvių muzikos kon-
kursui. Pirmieji kurti tautinę operą Gilanda rimtai 
ėmėsi broliai Vilius Storosta (Vydūnas) ir Albertas 
Storosta, tačiau dėl ankstyvos pastarojo mirties 
opera taip ir nebuvo baigta. Išliko tik vienas choro 
fragmentas, kuris tapo pirmuoju lietuvių operos 
pavyzdžiu. Parašyti operą Jūratė brandino mintį 
ir Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, deja, ji taip 
ir nepasirodė. Ir štai 1906-ieji: lapkričio 6 d. Vil-
niaus miesto salėje įvyksta Miko Petrausko ir Gab-
rieliaus Landsbergio-Žemkalnio Birutės premjera. 
Šiai operai lemta tapti pirmąja lietuviška tautine 
opera. Birutės premjera susilaukė plataus atgarsio 
visuomenėje, spektaklį lydėjo milžiniška sėkmė. Tą 
kartą Birutės vaidmenį atliko Marija Piaseckaitė-



Muzika

18

Šlapelienė, Kęstučio – Kazys Puida, Senąjį vaidi-
lą įkūnijo pats G. Landsbergis-Žemkalnis, Kipras 
Petrauskas ir Stasys Audėjus atliko Birutės brolių 
partijas, Lizdeiką vaidino Antanas Žmuidzinavi-
čius. Neilgai trukus po premjeros Vilniaus žiniose 
paskelbtas visuomenininkų Donato Malinausko, 
kunigo Vlado Mirono ir Antano Smetonos krei-
pimasis į visuomenę Šelpkime talentus. Jis kvietė 
paremti Miko Petrausko operoje Birutė gražiai 
pasirodžiusio jaunimo dainavimo studijas2. Mat 
Birutės atlikimas paskatino jaunus žmones rinktis 
dainininko profesiją, o čia debiutavę K. Petraus-
kas ir S. Audėjus, nusprendę pasirinkti dainininko 
profesiją, išvyko studijuoti į Peterburgą. 

1918 m. vasario 16 d. Lietuvai paskelbus ne-
priklausomybę, radosi būtinybė kurtis įvairioms 
šalies institucijoms, ne išimtis ir Operos teatras. 
Mintis iš lietuvių muzikų suburti operos trupę dar 
1917 m. kilo Aleksandrui Kačanauskui, kuris tuo 
metu dirbo Sankt Peterburge, o jame kaip tik gy-
veno nemažai gerų lietuvių dainininkų. 1920 m. į 
Kauną atvykęs Kačanauskas pamatė visas galimy-
bes steigti operos teatrą. Šiam sumanymui pritarė 
Naujalis, jis pasiūlė veikti Lietuvos meno kūrėjų 
draugijos Muzikos sekcijos vardu, taip tikintis gauti 
valdžios paramą. 1920 m. sudaryta Lietuvių meno 
kūrėjų draugija paskelbė apie Operos vaidyklos 
steigimą. O tų pačių metų gruodžio 31 d. Mies-
to teatre parodytas pirmasis spektaklis – G. Verdi 
opera Traviata. Operos libretą vertė Faustas Kir-
ša ir Balys Sruoga, dirigavo Juozas Tallat-Kelpša, 
režisavo Konstantinas Glinskis, chorui vadovavo 
Julius Štarka. Pagrindines Violetos ir Alfredo par-
tijas dainavo Adelė Nezabitauskaitė-Galaunienė ir 
Kipras Petrauskas, Žermono – Antanas Sodeika. 
Spektakliui naudotos teatre esančios senos dekora-
cijos, trūkstamas jų dalis atsigabendavo patys at-
likėjai, kurių kostiumus atitiko nuosavi išeiginiai 
drabužiai. Taip laukta operos premjera sukėlė ne-
eilinį kauniečių susidomėjimą: „Bilietus išpardavė 
iš karto (brangiausieji kainavo 100 auksinių) ir jau 
valandą prieš spektaklio pradžią teatras buvo sausa-

kimšas. Publikos buvo prisigrūdę ne tik visi teatro 
kampai, kampeliai, bet buvo pilnas ir orkestras, ir 
užkulisis. Reikalinga buvo policijos pagelba, kad 
sustabdžius veržimąsi teatran“3. 

Po puikiai pasisekusio pirmo spektaklio naujai 
įsikūrusiam Operos teatrui reikėjo toliau plėtoti 
savo veiklą. Netrukus buvo pastatyta Petrausko 
Birutė, tačiau veikalas nesusilaukė didelio publi-
kos susidomėjimo, mat buvo per kuklus didžiajai 
scenai, todėl po keturių spektaklių buvo išimtas 
iš repertuaro. Tuo metu taip pat pastatyti Antono 
Rubinšteino Demonas ir Giuseppe’s Verdi Rigoletas. 
Kadangi repertuare buvo tik keletas operų, šalia jų 
buvo rengiami ir simfoniniai, kameriniai bei voka-
liniai koncertai. 1922 m. grupės dainininkų pra-
šymu Operos vaidykla suvalstybinta ir pavadinta 
Valstybės opera. 1925 m. Valstybės opera ir dra-
ma buvo sujungtos į vieną – Valstybės teatrą. Tai 
kėlė daug nepatogumų ir operos, ir dramos trupei. 
Pasak tuometinio Lietuvos muzikinio gyvenimo 
metraštininko, muzikos kritiko, publicisto Vlado 
Jakubėno „Vienintelis pageidavimas, kurį tenka 
dažnai girdėti iš mūsų operininkų, greičiau susi-
laukti operos ir dramos atskyrimo. Išaugęs aparatas 
ir plati darbo sritis reikalaute reikalauja tokios sa-
varankiškos būklės. Pašalinius dabartinių aplinky-
bių nepatogumus, mūsų opera galėtų dar sparčiau 
žengti tobulėjimo keliu“4. 

Net ir neturėdama idealių sąlygų plėtotis, 
Valstybės opera tarpukariu pastatė 61 operą. Dau-
giausia tai buvo XIX a. italų ir prancūzų sukurti 
veikalai, tačiau rodytos ir Wolfgango Amadeus 
Mozarto, Richardo Wagnerio, rusų, čekų kompo-
zitorių operos. Prie lietuviškos operos sklaidos pri-
sidėjo ir 1926 m. įkurtas Kauno radiofonas, kuris 
pradėjo transliuoti teatro spektaklius ir rengiamus 
koncertus. Apie operos reikšmę Lietuvos kultūri-
niam gyvenimui Jakubėnas rašė: „Opera užima 
mūsų muzikos gyvenime visai savotišką padėtį. 
Nesant ilgesnių muzikinių tradicijų, nepaisant pla-
tesnės pasiruošusios visuomenės, mūsų muzikos 
gyvenimas koncentruojasi operoje.“5 
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Esant tokiam dideliam susidomėjimui opera 
apskritai, vis dažniau prabylama apie lietuviškų 
operų stoką. Po Birutės būta nemažai bandymų 
ją rašyti. To ėmėsi kompozitoriai Tallat-Kelpša ir 
Juozas Gruodis, tačiau lietuviškos operos veikalų 
jie taip ir nesukūrė. 1931 m. Vytautas Bacevičius 
parašo operą Vaidilutė. Po metų ji dviem fortepijo-
nais atlikta Muzikos mokyklos salėje, tačiau teatre 
nebuvo pastatyta. Apskritai tarpukariu teatre pa-
sirodė tik keturios lietuviškos operos – tai Jurgio 
Karnavičiaus Gražina ir Radvila Perkūnas, Antano 
Račiūno Trys talismanai ir Miko Petrausko, Jono 
Dambrausko Eglė. 

Vienu aktyviausių ir produktyviausių muzikos 
kritikų tarpukario Kaune, muzikinio gyvenimo 
metraštininku buvo jau minėtas kompozitorius 
Vladas Jakubėnas. Grįžęs po fortepijono ir kompo-
zicijos studijų Rygoje, Berlyne, jis įsikūrė Kaune, 
konservatorijoje dėstė solfedžio ir harmoniją, taip 
pat laikraštyje Lietuvos aidas dirbo nuolatiniu mu-
zikos recenzentu. Nors tuometiniame kultūrinia-
me gyvenime didžiausią vietą užėmė Operos teatro 
spektakliai, ne tik jie pakliūdavę į Jakubėno akiratį. 
Be operos spektaklių recenzijų, kritikas rašė ir apie 
simfoninius, kamerinius koncertus, rečitalius, cho-
rų pasirodymus, svarbesnius debiutus koncertuose 
ir operose, taip pat nušviesdavo užsienio šalių kul-
tūrinį gyvenimą. Ne išimtis ir taip lauktos lietuviš-
kos operos. Prabėgus bemaž trims dešimtmečiams 
po Petrausko Birutės premjeros, pagaliau 1933 m. 
vasario 16 d. teatre parengiama Jurgio Karnavi-
čiaus operos Gražina premjera. Remiantis Adomo 
Mickevičiaus to paties pavadinimo poema operai 
libretą parašė Kazys Inčiūra, spektaklį režisavo 
Petras Oleka. Premjerą dirigavo Mykolas Bukša, 
pagrindinius Liutauro ir Gražinos vaidmenis at-
liko K. Petrauskas ir Vladislava Grigaitienė. Po 
premjeros Gražina muzikos kritikų vertinta gana 
santūriai. Tarp tokių vertintojų buvo ir Jakubėnas, 
kurio recenzijoje „pabrėžiamas stiliaus nevienodu-
mas ir autoriaus aiškus priklausymas naujesnei XX 
amžiaus pradžios rusų kompozitorių mokyklai su 

itin aiškiais „pjūviais“ tarp įterptinių liaudies ele-
mentų ir toliau einančios „normalios“ J. Karna-
vičiaus komponuojamos muzikos“6. Betgi po šios 
operos premjeros praėjus 24 metams V. Jakubėnas, 
jau gyvendamas JAV, savo straipsnyje apie J. Kar-
navičiaus reikšmę lietuvių kultūros istorijai pripa-
žino, kad „viena tezė tačiau buvo klaidinga, nors 
tai pripažinti lietuviui muzikui buvo nemalonu: 
„Gražinos“ pastatymas buvo stambus lietuvių mu-
zikos įvykis <...> J. Karnavičius savo „Gražina“ lyg 
pramušė stagnacijos varžtus“7, – rašė straipsnio au-
torius. Ir iš tikrųjų, 1936 m. kovo 19 d. teatre pa-
sirodo ir vėl nauja opera – šįkart Antano Račiūno 
Trys talismanai. Apie ją V. Jakubėnas atsiliepė itin 
palankiai: „Dabar gi jaunas autorius pradžiugino ir 
nustebino tikrai gražiu, stambiu talentu dvelkian-
čiu veikalu. Matyt, kad opera bus Račiūno tikroji 
sritis. <...> Labiausiai žavi Račiūno muzikoje jos 
betarpiškas, pagaunantis nuoširdumas.“8 Be to, 
Jakubėnas, kaip įprasta, nevengia kritikos: „...šalia 
vertingų, individualių, įdomių epizodų, sutinkame 
blankesnių, svetimomis įtakomis dvelkiančių, net 
banalių.“9 

Trims talismanams, kaip ir Gražinai, libretą 
parašė Inčiūra. Stilingas ir skoningas dekoracijas 
spektakliui sukūrė dailininkas Liudas Truikys, už 
jas Paryžiaus pasaulinėje parodoje pelnęs apdo-
vanojimą. Operos premjerą dirigavo Bukša, pa-
grindinius Žvaigždonės, Danguolio ir Tauragio 
vaidmenis atliko Grigaitienė, Aleksandras Kutkus 
ir Antanas Sodeika. Netrukus po Trijų talismanų 
premjeros, 1937 m. vasario 15 d., Operos teatre 
pastatyta dar viena lietuviška opera – Karnavičiaus 
Radvila Perkūnas. Šioji parašyta pagal to paties pa-
vadinimo Balio Sruogos dramą. Libretą ir vėl rašė 
Inčiūra. Pagrindinius veikėjus, didiką protestantą 
Mikalojų Radvilą Juodąjį ir kataliką Joną Katkų 
(Chodkevičių), premjeroje įkūnijo Ipolitas Nau-
ragis ir Antanas Sodeika. Dirigavo Bukša, dekora-
cijas kūrė tuo metu pasaulyje jau pripažintas dai-
lininkas Mstislavas Dobužinskis. Lygindamas abi 
Karnavičiaus operas, Jakubėnas teigia, jog „ši antra 
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J. Karnavičiaus „lietuviška“ opera, palyginus su 
„Gražina“, stilistiškai vieningesnė, įtikinamesnė“, 
„veikalas muzikaliai ne per ryškiausias, tačiau šiaip 
neblogas, rimto lygio“10. Paskutinioji tarpukariu 
Valstybės teatre parengta lietuviška opera – Miko 
Petrausko, Jono Dambrausko Eglė. Ji pastatyta 
1939 m. vasario 15 d. Dirigavo pats Dambrauskas, 
dekoracijas kūrė Truikys, pagrindines partijas atli-
ko Petrauskas (žalčių karalius Žilvinas), Petronėlė 
Zaniauskaitė (Eglė). Pasak Jakubėno, „Svarbiausias 
J. Dambrausko nuopelnas – veikalo sudramatini-
mas. <...> J. Dambrausko instrumentacija skam-
bi, spalvinga, ypač gerai jam sekasi dinaminiai 
momentai“11. Vis dėlto Dambrausko patobulinta 
Petrausko opera nebuvo tinkamiausias variantas 
didžiajai Valstybės teatro scenai, todėl perkom-
ponuoti veikalą buvo pavesta Karnavičiui, kuris 
darbo ėmėsi noriai ir entuziastingai. Deja, likimas 
susiklostė taip, kad, nespėjęs atlikti šio darbo, Kar-
navičius baigė savo žemišką kelionę. Opera Eglė 
teatre ir vėliau nebepastatoma. 

Vis dėlto lietuviškų operų linija nenutrūksta 
ir okupacijų metais (1940–1944). Dar nepriklau-
somybės metais sukurta, 1942 m. birželio 23 d. 
įvyksta Stasio Šimkaus operos Pagirėnai (Kaimas 
prie dvaro) premjera. Pirmosios sovietų okupacijos 
metais (1940–1941) jau irgi galvota šią operą sta-
tyti, tačiau Šimkus ir libreto autorius Stasys San-
tvaras turėjo kūrinį gerokai taisyti, kad šis atitiktų 
sovietų ideologų reikalavimus. Netrukus kraštą 
okupuoja vokiečiai, kurie nesikišo į naujos operos 
statymo reikalus. Tad 1942 m. Pagirėnai atlikti 
taip, kaip Šimkaus ir Santvaro parašyta. 

Apibendrinant lietuviškų operų stokos proble-
mą tarpukario Valstybės teatro operos repertuare, 
galima padaryti keletą išvadų. Nors Lietuvos vi-
suomenė visuomet jautė lietuviškų operų poreikį, 
šis žanras, atrodo, nebuvo labai artimas lietuvių 
kompozitoriams. Tai, ko gero, ir lėmė vos keleto 

lietuviškų operų atsiradimą ir premjeras. Lietuvių 
kompozitoriai buvo ir daugiau parašę šio žanro pa-
vyzdžių, bet anaiptol ne visi atitiko didžiajai scenai 
keliamus reikalavimus. Operos žanro srityje dera-
mai pasirodęs kompozitorius Jurgis Karnavičius, 
tarpukariu nebuvo labai palankiai vertinamas. Gal 
jo puoselėjami muzikinio teatro žanrų pavyzdžiai 
būtų galėję ir vėliau reikšmingai papildyti mūsų te-
atro repertuarą, jeigu ne netikėta jo mirtis. Šias iš-
vadas sąlygojo perskaityti Vlado Jakubėno rašiniai. 
Kritikas nuosekliai sekė kitų kompozitorių kūrinių 
atsiradimą ir atlikimą. Spektaklių vertinimui skir-
davo net ne po vieną straipsnį. Iš jo rašinių spaudo-
je galime susidaryti įspūdį, kad tarpukariu operos 
žanrui teko labai reikšminga vieta įvairiuose lietu-
viško kultūros gyvenimo apraiškų kontekstuose. 

1 Lietuvos muzikos istorija, I knyga / Sudarė D. Palionytė-Ba-
nevičienė. – Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilnius, 
2002, p. 79–80.

2  Lietuvos muzikos istorija, II knyga / Sudarė A. Ambrazas. – 
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilnius, 2009, p. 117.

3  Ona Narbutienė. Muzikinis Kaunas 1920–1940. –  Šviesa, 
Kaunas,1992, p. 16.

4 V. Jakubėnas. Mūsų operos plėtotės keliai // Lietuvos aidas, 
1933, vasario 15. Cit. iš Vladas Jakubėnas. Straipsniai ir re-
cenzijos, t. 1. Sudarė ir įvadinį straipsnį parašė L. Venclaus-
kienė. – Lietuvos muzikos akademija, Vilnius, 1994, p. 93.

5 V. Jakubėnas. Tautinių operų pasaulyje // Vairas, 1933, Nr. 
12. Cit. iš Vladas Jakubėnas. Op. cit., p. 408.

6 V. Jakubėnas. Jurgis Karnavičius // Muzikos žinios, 1957, 
Nr. 1. Cit. iš Vladas Jakubėnas. Straipsniai ir recenzijos, t. 2. 
Sudarė ir įvadinį straipsnį parašė L. Venclauskienė. – Lietu-
vos muzikos akademija, Vilnius, 1994, p. 1102.

7 Ten pat.
8 V. Jakubėnas. Trys talismanai // Lietuvos aidas, 1936, kovo 

20. Cit. iš Vladas Jakubėnas. Straipsniai ir recenzijos, t. 1, 
p. 191

9 Ten pat.
10 V. Jakubėnas. Radvila Perkūnas // Lietuvos aidas, 1937, vasa-

rio 17. Cit. iš Vladas Jakubėnas. Straipsniai ir recenzijos, t. 1, 
p. 227.

11 V. Jakubėnas. Eglė, žalčių karalienė // Lietuvos aidas, 1939, 
vasario 17. Cit. iš Vladas Jakubėnas. Straipsniai ir recenzijos, 
t. 1, p. 334.
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Ištiesęs rankas ir kojas, stuburą įrėmęs į žvyr-
kelio provėžą, susirūpino, kiek sveria rūkas, kuris 
vakarais paslepia sodybas taip, kad žmogus sugeba 
pasijusti vienas. Balsai, žingsniai ir žodžiai pranyks-
ta, todėl jis ir guli, priglaudęs ausį prie grubaus žvy-
ro, klausosi juo sklindančio žingsnių dunksėjimo.

Nurimsta. Rūkas leidžiasi vis žemiau, dar stip-
riau slegia jo krūtinę, užkloja akis neperregimu 
šydu, o jis vis klauso žingsnių. Tai arčiau, tai to-
liau, atrodo, savam krašte atskirsi net kuri kaimynė 
neša pieną iš laukų, išgirsi šalia šaižiau žvyrą už-
kabinančias arklio kanopas. Kažkas atleido šulinio 
rankeną, apsisukimai vis dažnėja, o tada garsus ki-
biro pliūkštelėjimas į vandenį. Jis dar labiau pajuto 
vakaro vėsą ir vis labiau drėkstančius marškinius, 
limpančius prie krūtinės. Susimąstė. Kiek jam rei-
kėtų spausti vasaros karštį, kad bet kada galėtų taip 
pasislėpti? Nusišypsojo, supratęs, kad jo mintys, 
toli gražu, negali subręsti kartu su augančiu kūnu.

Kai pirmąkart nusiskuto ūsus prieš veidrodį, 
pasijuto galįs pakviesti ją į pasimatymą. Vėlyvą ge-
gužę saulė nedrąsiai glostė dangumi plaukiančius 
debesis, kliudė kaimyno tvorą remiančio beržo 
viršūnę; atsišliejęs į medžio kamieną, delnu slėpda-
mas akis nuo aštrių šviesos strėlių, jis žvelgė į laibus 
jos pirštus, mikliai skabančius anksti sudžiūvusius 
pumpurus nuo kriaušės šakų. Protarpiais vėjo šuo-
rai plaikstė merginos sijono kraštus; jo kvėpavimas 
sukilo, kūnas virpėjo it išgąsdintos boružės sparnai. 
Juos skyrė išklypusi medinė tvorelė ir keli platūs 
žingsniai. Ji nuskabė visus suvytusius lapus, nušla-
vė taką, pasėmė du kibirus vandens, išsipynė plau-

Justina Kecoriūtė

Rūkas

kus ir sukišo juos po marškinių apykakle, įpylė pie-
no sau ir katinui, kelissyk dirstelėjo į beržą ir saulės 
piešiamus šešėlių  siluetus ant grubaus žvyrkelio; jis 
tyliai pritūpė ir valandėlei sulaikė alsavimą.

Atėjus liepai, jis spėjo atsiauginti padorią barz-
dą. Vasaros kaitra tuomet maloniai šildė upių 
vandenis. Kelios merginos, pasišokinėdamos ir 
rankšluosčiais apsigobusios pečius, leidosi upės 
link. Ir šįkart jis atpažino laibus jos pirštus, ska-
bančius pakelėje nuskintos gėlės žiedus. Jų kvapas 
viliojo; nutolęs keletą sieksnių sekė įkandin. Pasie-
kusios paupį dvi jų nusirengė drabužius ir brido 
į vandenį; trečioji delnuose gniaužė gėlės kotą, 
keletą kartų apsidairiusi nusimetė suknią. Kai jis 
palypėjo tiek, kad galėtų matyti upės vingį, mergi-
nos jau plaukiojo upės seklumoje. Jis girdėjo taško-
mus vandens purslus, netylantį juoką, jos šūksnius. 
Drėgni plaukai prigludo prie jos kaklo; akimirką ji 
atsisuko ir pažvelgė tiesiai į jį, delnu slėpė akis nuo 
ryškių saulės blyksnių. Jos draugės išbėgo į krantą; 
jie vis dar stebėjo vienas kitą; ji – vandenyje, jis – 
žemėje, basomis kojomis mindamas žvyrą. Sulaikęs 
kvėpavimą jis apsigręžė namų link.

Dienos karštis vijo žmones į vėsias trobas. 
Prisėdęs verandoje jis įsitempęs klausė tolumoje 
aidinčių merginų balsų. Vis garsyn ir garsyn; nu-
stebo; dvi draugės pasirodė jo kiemo tarpuvartėj, 
mestelėjo šmaikščius žvilgsnius jo link; santūriai 
šyptelėjęs sutriko nepamatęs trečiosios. Valandė-
lę luktelėjęs pašoko nuo suolo ir išbėgo ant kelio 
apsidairyti. Tolumoje raibuliavo karščio slegiami 
medžiai, lojo tvankumos netveriantys šunys; hori-
zonte sušmėžavo jos siluetas. Ji ėjo palenkusi galvą, 
gręždama vandenį sugėrusius plaukus, vis stabtelė-

Jaunųjų filologų konkurso laureatė. Vilniaus licėjus, IV klasė; 
mokytoja Vida Lisauskienė
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dama nusivalyti saulės iškaitintu žvyru aplipusias 
kojas. Jo nugara, išpilta prakaito, lipo prie plonų 
marškinėlių; ranka perbraukė barzdą ir sparčiu 
žingsniu puolė jos pasitikti. Išvydusi artėjantį vai-
kiną, neturėjo, kur slėpti akių, bergždžiai stengėsi 
prisišaukti pakelėje besišlaistantį katiną. 

Stovėjo vienas prieš kitą; delsė tarti žodžius. 
Tyloje barstydami jaudulį laukė garso ar judesio, 
kurio galėtų drąsiau įsikibti. Keista; jam ne kartą 
teko kalbėtis su moterimi. Mylėtis. Užsiauginęs 
barzdą, jis joms patiko. Dabar jis jautėsi kaip beū-
sis vaikėzas, pasislėpęs už beržo. Jos rankos tokios 
pat grakščios kaip ir tądien. Jis pasviro į priekį ir 
švelniai prilietė jos riešą; ji krūptelėjo. Akimirką 

jis stovėjo gerdamas jos rankų vėsumą; atiduoda-
mas slogų vasaros karštį. Atslūgusi kaitra palengva 
spraudėsi į vakaro audžiamus marškinius...

Rūkas pradėjo lietis su horizonte pasislėpusia 
saulės šviesa, jis keitėsi tarsi brangus sodrus šilkas ant 
fatališkos moters kūno. Neperregimas, tačiau jauti 
daugiau, negu pamatytų tuščios akys. Jis nenori ap-
nuoginti tos moters, nenori pamatyti plyno dangaus 
be jokios paslapties, kuri palieka viltį, kad jis ne-
mirtingas. Geria į save pastelinį rūką, kol apsvaigsta 
galva, stuburas tampa dalimi žemės, kūnas netenka 
svorio, ausys nebegirdi žingsnių, akys paklysta aplink 
sklindančiuose atspalviuose. Tuomet jis nemirtingas 
ir laisvas. Dalis žemės, kuri nepriklauso niekam.

Martyna Kašinskaitė. Žmogus gyvatė. Popierius, grafitas, 2014
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Pažinimai

Tavo laiškai buvo atpažįstami iš pirmojo karto
paties pirmiausio žvilgtelėjimo, akimirkos
kurios pakaktų tave pabučiuoti

vis neprisimindavai mano adreso
kvaileli, nejaugi manydavai
kad nepastebėsiu 
paliksiu visai nesupratus (?)

juk nuolat kartojai:
„tos moterys viską pajaučia“

dailyraščiu užrašydavai mano vardą
kurį kartu su tavuoju kartodavau elegantiškais 
ritmais

palikdavai tarpą 
vėliau nerūpestingai įtėkšdavai gatvę

po to pasakei:
kas kaltas, kad liepos nežydi?

mažam broliui

I

kai buvau vos ketverių 
su kiemo vaikais smėlio dėžėje 
pakalbėdavom apie gandrus 
švepli mažyliai svajodavo –  
vieną ankstų pavasarį 
sugrįžę baltieji  
atneš pintinėse brolių ir sesių 
 

aš laukiau kitaip –  
nes žinojau 

II

po metų  
lopšy atsigulė brolis 
liepų žiedai kvepėjo 
pro langą ir 
pienių pūkai  
vis kilo 
vis kilo aukštyn 
 
aš laukiau kitaip – 
tikėjau kad augs 

III

tada dar po metų 
sėdėjom su broliu 
toje pačioje smėlio dėžėj 
statėm pilis kurios 
griuvo vis griuvo  
sakiau nebijok
ir abudu apsiverkėm 
 
aš laukiau kitaip – 
ir prisnigo į delnus 

IV

daugiau metų nebuvo 
sėdėjau stebėjau 
kaip skrenda gandrai 
ir tik dievas tematė  
kaip rankelė mažučio vaikelio  
suspaudė jučia gležną nykštį  

Gabrielė Tamošiūnaitė

Jaunųjų filologų konkurso laureatė. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija, IV bm klasė, mokytoja Jovita Gružauskienė.
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sakei nebijok 
ir gandrai pasiklysta 
 
visad lauksiu kitaip –
juk žinojai

***

visada džiaugdavausi tavo laiškais
kaip maža mergytė 
kaip antelė 
palei močiutės balą krypuojanti 
sukrykšdavau gražiausiais tonais
skardžiais konsonansais
ir mano džiaugsmas subėgdavo akvarelėmis
į vieną nuostabų paveikslą
kuriame
tu aš
abu laikomės vienas už kito
prisikrovę pilnas kišenes sniego

sakydavom –
parsinešime į namus 
rūšiuosim dėliosim iš kampo į kampą
auginsim kaip būsimus savo vaikus
kol užpustys kambarius kiemus sodus –
galiausiai
ir 
mudu

pa(si)kartojimai

smulkiais žingsneliais 
vis pajudi link manęs 
trupmenomis artėji 
bet tavo atsargumas 
švelnus ir išlauktas 
 

taip motinos glaudžiasi 
prie pirmojo savo vaikelio 
kai po didelio laukimo 
mažas Dievas rūpestingai  
paguldo stebuklą ant rankų 
 
ji supa savam glėby 
niūniuoja Dangaus lopšinę 
tada priglaudžia lūpas  
prie švelnios kaktos 
 
tu kartoji savo mamą 
net pats to nežinodamas

būtuoju

pajusti delnus į kuriuos vis dar tave paguldau
skaičiuoti lašėjimą 
įsivaizduoti lietų negalintį žemės pasiekti – 
mažus lašiukus
įsikibusius į vienas kito gležnas rankutes –
kojų pirštais pešioti nuo rasų pavargusią žolę 
prigulti ant tos pačios verkiančios
sverti žodžius matuoti atstumus dienoraščių lapais
iki tavęs ligi tavęs
pamiršti kaip reikia tave sapnuoti pamiršti
tave prisiminti
prisėsti ir laukti momento kai prasidės gyvenimai
šauksmo klyksmo agonijos laukti
o gal šį kartą tyliai
tupėti lyg dviem viščiukams rudens
kuriuos tau patinka skaičiuoti po du vis po du

prasmingai kartoti akimirkas iš naujo 
išvyst beprasmybę atidengus nuogumą
nurengus ligi paties smulkiausio gyvaplaukio
viltis ir įtikėti į sužalotą tikrovės siužetą
matai, visai nėra sudėtinga
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Lijo taip smarkiai. Man atrodė, kad Jai buvo 
liūdna, kad liūtis pilasi iš Jos akių. Aš mąsčiau: 
kodėl nepasisekė Jos vaikui, gal Jai trūko meilės, 
gal viskas sukosi ne ta linkme, o gal Jai buvo bloga 
diena? Aš, rodos, mačiau ašaras ir galvojau. Juk aša-
ros liūdesį reiškia, o Jai turbūt liūdna. Ir aš nuėjau. 
Nuėjau ir toliau viską stebėjau ir daug ką galvojau. 

Dabar aš skaitau Liūnės Sutemos poeziją – 
skausmą, kuris neleidžia man net galvoti, neleidžia 
man nieko matyti ir stebėti. Jos žodžiai sako, kad 
Jai ne liūdna, jai labai labai skauda.

Kartais ašaros, man atrodo, didžiausia nevilties 
išraiška. Kai būna taip karšta, kai tarsi dega visas 
vidus ir it žarijomis apdėliotos mintys trokšta snie-
go, ašaros išsilieja. Ir niekam net matyti nereikia, 
niekieno aiktelėjimų nesinori. Aš pati suprantu, 
kad man liūdna, kad man negera.                                                                                   

Staigus įkvėpimas po liūties duoda ženklą, kad 
dabar jau karštį atvėsinau vandens lašais. Dabar ir 
vėl vėsu, ir vėl gaivu. Tačiau kartais būna šalta, taip 
žvarbu, kad net snaigės kristi bijo ir ašaros sule-
dija. Gaila tik, kad mintys į šerkšną nepavirsta ir 
vis zuja viena paskui kitą. Viena liūdnesnė už kitą. 
Ir, atrodo, radau išeitį. Jei viskas lieka po sustingu-
siu ežeru, bet liūdnos mintys paviršiuje, jas galima 
perkelti į popieriaus lapą. Savo apmąstymus ir išgy-
venimus, mano nuomone, poetė Liūnė Sutema su-
dėjo į poezijos rinktinę Tebūnie. Galbūt ne vienas, 
jos eilėmis besidomintis, ir pajunta iš dalies tai, ką 
patyrė ir pati autorė. 

Daug čia visko. Tik išsakytas skausmas ir vie-
nišumas, man atrodo, vyrauja labiausiai. Ir kas gi 

Indrė Stonytė

Liūdesio poetė

tuo žodžiu tebūnie norėta pasakyti? Tebūnie taip 
nepakeičiamai liūdna? Tebūnie – pasidavė? Tebūnie 
nebegrįš džiaugsmas? Tebūnie ji vis dar praeityje? 
Tebūnie, kad liko viena? Ar Tebūnie, kaip buvo per 
amžių amžius, kai ji dabar jau Sutemos šalyje? 
Taip norėtųsi paklausti, bet žinau: kalbės tik jos 
eilėraščiai... 

Poetės žodžiai kelia daug klausimų ir norisi su-
prasti, kodėl jos eilėraščiuose vyrauja skausmas ar 
net neviltis. Tačiau poezijos tekstai tarsi paaiškina 
liūdesio priežastis. 1980 metais iš šio pasaulio išė-
jęs vyras Marius Katiliškis, vienišą paliko dar tris-
dešimt dvi liūdnas vasaras gyventi. 1996 metais iš 
gyvenimo pasitraukė ir brolis Henrikas Nagys. O Jaunųjų filologų konkurso laureatė. Mažeikių Merkelio Rač-

kausko gimnazija, IV d klasė; mokytoja Romualda Žilinskienė. 



Esė

26

sūnus Saulius ir dukra Agnė mirė visai jauni. Ta-
čiau iš širdies išnykti jie negalėjo. Aš nežinau, gal 
ir ašaros byrėjo, gal ir prasmę gyventi sunku buvo 
rasti. Tačiau toks nepaprastas atvirumas kūryboje 
byloja ne vien apie sunkias dienas ar ištisus metų 
metus. Matau ir stiprybę, nes dabar jau manau, 
kad verkti – lengviausia. O viską sukaupti ir verti-
namu menu paversti – ne kiekvienam duota. Tokiu 
menu, kurį perskaičius, atrodo, lyg sniegas šaltą 
žiemą ištirpsta ir mano pačios batus tas ledinis van-
duo apsemia, persisunkia bei gelia pėdas. Man pa-
čiai dėl svetimo skausmo sunku pasidaro... Rodos, 
girdžiu Poetės išsakytą neįmanomą pageidavimą:

norėčiau, kad tavo siela 
pavirtus jonvabalėliu 
pašviestų kelią visiems, 
ir nusileidus ant mano pelenų 
prikeltų ir mane.

Vis skaitau. Ar aš klystu, kad, nors ir stipri, vis 
negali pamiršti, jaučiasi tarsi išėjusi su palikusiais ir 
vis laukia, kol prisikelt pavyks?

***

Kai žmogaus nebėra, bet koks atminimas apie 
jį pasidaro labai svarbus, nes tada tarsi jauti jį gyvą. 
O juo labiau, jeigu lieka jo žodžiai, ne knygoje, o 
laiškuose išsakyti. Tada lieti juos lyg kokią šventą 
relikviją. Juk laiškuose žmogus parašė tai, ką gal-
vojo, tai, ką norėjo pasakyti, tai, kas tuo metu jam 
buvo labai svarbu. Visai negalvodamas apie jų atei-
tį. Atvirkščiai, galvodamas apie tai, kas svarbu šią 
dieną, gal net valandą. 

Tad ir kalbant apie Liūnę Sutemą, man įdomu 
ne tik eilės, bet ir jos laiškai, rašyti mažeikiškei lie-
tuvių kalbos mokytojai Bronislavai Kontarienei, 
kuri palaikė ryšį su poete (susirašinėjo 2007–2010 
metais). Niekad negrįžusi į Lietuvą, Liūnė Sutema 
su ilgesiu mini brangias jai vietas. Iš laiškų maty-
ti, kokios svarbios jai su vaikyste susijusios vietos: 
Ilgai žiūrėjau į namo nuotraukas ir pagailo, kad 

niekad būdama Mažeikiuos nenuėjau jų aplankyti. 
Traukdavo tiesiai į Buknaičius. Pasakojo man Henri-
kas1, kaip liūdnai atrodė tėvo tėviškė. Bijau pasakyti, 
kad labai norėčiau pamatyti tuos ąžuolus nuotrau-
koje, nes nenoriu varginti Jūsų. Kitame laiške nuo-
širdžiausiai dėkoja už atsiųstas ąžuolų nuotraukas. 
Visa tai įrodo, kaip Jai svarbi tolima praeitis.   

Žinoma, laiškai atskleidžia ne tik tėvynės 
ilgesį, bet ir rūpesčius, ir nesveikatą: kai kurie iš 
jų parašyti labai didelėmis raidėmis, nes, matyt, 
trukdė vis labiau silpstantis regėjimas. Su liūdesiu 
poetė užsimena: Blogiausia, kad negaliu skaity-
ti, o tai lygu – negaliu kvėpuoti. Iš laiškų ryškėja 
ir jos pomėgiai: gamtos stebėjimas (nužydėjusios 
magnolijos vaizdas šalia besiskleidžiančių obelų), 
darbas (krintančių lapų grėbimas, gėlių sodinimas, 
net ir padejuojant dėl savo metų), meilė gyvūnė-
liams: Turiu katytę, sena kaip ir aš, ir mudvi labai 
sutinkam. Lauke yra daugiau priklydusių katinėlių, 
kuriuos šeriu, ir prisibijau, kad neužkariautų mano 
namus. Lankosi čia ir meškėnai, kurių čia yra. Taigi, 
esu apsupta ne tik medžių, bet ir gyvūnėlių. Smagu. 
Gal ta meilė gamtai atsirado čia, Mažeikių krašte? 
Buknaičių kaime? Iš ten išsaugoti prisiminimai: 
<...> Tame alksnynėlyje, iš kiemo pusės į Vaidminą, 
augdavo raudonikiai ir aš ten išbėgus grybaudavau. 
Braidžiodavau po Vaidminą, nors ten nedaug 
vandens būdavo. O dangau, kaip seniai, seniai tai 
buvo, lyg pasakoje. 

***

Gimtasis miestas Mažeikiai bei pati Lietuva, 
kur ir aš pradėjau savo gyvenimą, įgauna ypatin-
go grožio iš poetės laiškų ir eilėraščių. Tokio gro-
žio ir žavesio, kurį ne visada lengva pastebėti, su-
sidūrus su paprastais sunkumais, skundžiantis dėl 
nereikšmingų nepasisekimų. Tačiau dabar galvoju 
ir suprantu, kad skųstis būtų kvailiausias poelgis. 
Nes juk ji, Liūnė Sutema, tokia jaunutė, septy-
niolikos metų, jau susidūrė su gyvenimo išbandy-
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mais. Turbūt išvykimai pirmiau iš Mažeikių2, po 
to iš Buknaičių ir verčia prisiminti Lietuvą, kurią 
paliko 1944 metais. Taip pat jaunystę, o gal tiks-
liau – vaikystę kartu su broliais dvyniais: Henri-
ku ir Martynu. Juk ir pats pirmasis jos eilėraštis 
parašytas būtent čia, Lietuvoje, 1941 metais. Visa 
tai įsirėžė atmintyje ir neleidžia pamiršti gimtinės. 
Net ir laiškuose rašyta, koks džiugus ir ilgesingas 
jausmas apima žiūrint į nuotraukas, kuriose buvę 
namai bei kiti vaizdai iš tėvynės atsiųsti. Ir tikrai 
stebina žmogaus atmintis. Nes poetė vykdavo į 
tėvo gimtinę – Buknaičius, kai Mažeikius paliko 
1927 metais (to fakto tikrai ji neprisimena), ir juo-
se praleido ne per daugiausia laiko. Bet atmintis 
išsaugojo daugybę Jai svarbių detalių, nors, atrodo, 
tiek daug visko Ji matė...

 Meilę visai Lietuvai bei domėjimąsi jos kultūra 
paliudija įvairios, atrodo, nereikšmingos smulkme-
nos. Poetės laiškai mokytojai rašomi ant atvirukų 
su vaizdais, sukurtais daugiausia būtent lietuvių 
autorių, stengiamasi išsaugoti viską, kas artima, 
kas primena tėvynę: <...> Toks geras jausmas apė-
mė mane. Kad mano poezija buvo įvertinta gimta-
jame krašte. Savo dvasia aš juk vis tiek ten gyvenu. 
Seku, kiek galiu, kultūrinį ir politinį (jis mane labai 
liūdnai nuteikia) gyvenimą. Perku mano mėgiamų 
rašytojų knygas. Prenumeruoju „Metus“ ir „Kultūros 
barus“ ir jaučiuosi, lyg gyvenčiau Lietuvoje.

  

***

Dar neskaičiau kitų poetės rinkinių, bet atra-
dusi Tebūnie, išleistą 2006 metais, pajutau, tarsi ti-
krus skruzdėliukus, bėgiojančius per kūną, kai vie-
name eilėraščių atradau Mažeikių vardą. Kažkoks 
pasididžiavimas ir garbė užplūdo. Juk vis dėlto aš 
čia jau aštuonioliktus metus sukuosi aplink. O da-
bar nusišypsau vėl ir vėl skaitydama: 

Neatsigręžk,
tave seka sena Mažeikių stotis.

Tik praeidama aš vis pažvelgiu ir rašytoją prie 
stoties įsivaizduoti bandau. Ir liūdna visai, nes Ji 
pati sau aiškino, pati su savimi kalbėjo:

Tau niekur nebereikia važiuoti, 
Jau išvažiavai 

Žinoma, dabar gaila, kad net ir maža būdama 
nebūčiau galėjusi jos čia pamatyti besisukiojančios 
aplink namą, kuris stovi prie pat geležinkelio sto-
ties (taip ir gatvė vadinama – Stoties) su jos vardu 
ir brolio vardu, išraižytu lentelėje, neleidžiančioje 
pamiršti poetės. Bet juk ir poetei širdį sopėjo, na-
mus prisimenant. O ta minėta kelionė su vienos 
krypties bilietu – tarsi aplinkybės, lėmusios Jai 
tapti išskirtine išeivijos poete ir kartu su kitais šios 
kartos atstovais gimtinės ilgesį išsakyti pačiais įvai-
riausiais, o kartais ir skaudžiausiais būdais. 

Dažnai pagalvoju, kad žodžiais išreikšti jaus-
mus tokius, kokius išgyveni, yra ypač sunku, o gal 
net neįmanoma. Tad aš ir niekaip negaliu nuspręs-
ti: ar Liūnės Sutemos buvo parašyta tiek, kiek jai 
skaudėjo. Gal daugiau? O gal mažiau? Gal iš tiesų 
jos skausmas buvo dar didesnis, prisiminimai ryš-
kesni? Ar skausmas bei viskas, kas išsaugota širdyje 
ir mintyse, kaip didžiausi kalnai ar kaip lygumos, 
ar jie išsaugoti gražūs? Atrodo, tarsi tai, kas išgy-
venta, buvo taip liūdna, bet atsiskleidė tikru menu 
ir žavesiu. O eilutės, širdies kančias bei ilgesį atve-
riančios, ir jos pačios portretą piešia išskirtinį, bet 
paskendusį tamsumoje. Juk Poetė ištarė: emigruo-
siu į šalį SUTEMA. 

Taip ir matau Ją, Liūnę Sutemą, per gyvenimą 
su juoda skraiste einančią. Tačiau nešioti ją taip, 
kaip Ji, nelabai kas ir sugeba. Niekam kitam Jos 
juodas šilkas netiktų. 

1  Poetas Henrikas Nagys lankėsi Mažeikiuose 1991 m. spalio 
31 d., prie stoties atpažino namą, kuriame gyveno, lankėsi 
tėvo gimtinėje Buknaičių kaime.

2  Mažeikių savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje saugo-
moje 1927 m. vaikų registracijos knygoje yra įrašas, kad Zi-
naida Vera Nagytė pakrikštyta 1927 m. rugsėjo 4 d. Mažei-
kių bažnyčioje klebono kun. A. Strazdo; be to, galima spėti, 
kad šeima į Buknaičius atostogauti vykdavo per Mažeikius.
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Pasaulyje liberalizmo idėjos vis sėkmingiau ski-
nasi kelią į žmonių, ypač jaunų, širdis. Šis reiškinys 
neaplenkia ir Lietuvos. Ir nors liberalizmo istorija 
skaičiuoja šimtmečius, įdomu būtų pažvelgti, ku-
rios liberalų idėjos galėtų būti patrauklios jauni-
mui.

„Istorikai yra atradę liberalios pasaulėžiūros 
elementų jau Antikos pasaulyje, ypač klasikinėje 
Graikijoje ir Romoje.“1 Pavyzdžiui, įžymus XX am-
žiaus liberalizmo teoretikas ir filosofas F. A. Haye-
kas Romos istoriką ir oratorių Ciceroną apibūdino 
kaip „pagrindinį šiuolaikinio liberalizmo autorite-
tą“. Pasak Hayeko, jam priklauso bendrų taisyklių, 
arba leges legum, kurios valdo įstatymų leidybą, idė-
ja, teigianti, jog mes paklūstame įstatymui, kad iš-
liktume LAISVI, ir mintis, jog teisėjas privalo būti 
tik burna, kuria kalba įstatymas2. O jau daug vė-
liau, kai kūrėsi klasikinio liberalizmo idėjų sistema 
Apšvietos laikotarpiu, mąstytojas Adamas Smit-
has kalbėjo apie „liberalų LYGYBĖS, LAISVĖS ir 
TEISINGUMO planą“, tačiau terminas „libera-
lus“ buvo vartojamas kaip liberalizmo – klasikinės 
ŽMONIŠKUMO DORYBĖS, DIDŽIADVA-
SIŠKUMO ir PROTO ATVIRUMO – vedinys3. 
Norėčiau paklausti, ar mano išskirti ir didžiosiomis 
raidėmis parašyti žodžiai – laisvė, lygybė, teisingu-
mas, proto atvirumas ir didžiadvasiškumas – galėtų 
ką nors šiandien trikdyti? Juk jie įprasmina visa tai, 
už ką mes, būdami okupuoti, kovojome, nurodo 
kryptis, kurių turėtume laikytis, siekti, kad dabar 
mums, būnant laisviems ir gyvenant laisvoje Lie-
tuvoje, šie žodžiai virstų kūnu. Drįsčiau teigti, kad 
liberalizmo idėjos visais žmonijos istorijos vysty-
mosi etapais rikiavosi priešaky visų kitų idėjų, t. y. 

Kęstutis Subačius

Kodėl jaunimui patrauklios 
liberalų idėjos?

buvo idėjų Avangardu, nes „visoms liberalios tradi-
cijos atmainoms būdinga apibrėžta, aiškiai moder-
ni žmogaus ir visuomenės samprata“4. Galėtume 
paklausti, kokie gi elementai sudaro modernaus 
žmogaus ir visuomenės sampratą? Ir čia pat atsa-
kyti, kad ši samprata „individualistinė, nes teigia 
MORALINĘ ASMENS PIRMENYBĘ PRIEŠ 
BET KOKIO VISUOMENINIO KOLEKTYVO 
PRETENZIJAS“, taip pat ji ir „egalitarinė, nes su-
teikia VISIEMS ŽMONĖMS TĄ PATĮ MORA-
LINĮ STATUSĄ“, be to, „universalinė, nes teigia 
ŽMONIŲ GIMINĖS MORALINĘ VIENYBĘ“5. 

Atrodytų, ko daugiau reikia, norint įgyvendin-
ti kiekvieno žmogaus laimės siekį, juk reikia tik 
šias liberalizmo teoretikų žmogaus ir visuomenės 
sampratas, pasikartosiu, paversti kūnu. Nė vie-
nas, manau, neprieštarautų šiems žodžiams, šiems 
teiginiams, šioms mintims, nes ši samprata siūlo 
„visų socialinių institucijų bei politinių santvarkų 
pertvarkymo ir tobulinimo galimybę“6. Ir tai Va-
karų valstybėse patikrinti ir pasitvirtinę problemų 
sprendimo būdai, nes „liberalios moralinės ir po-
litinės idėjos buvo grindžiamos PRIGIMTINIŲ 
ŽMOGAUS TEISIŲ teorijomis taip dažnai, kaip 
jos buvo ginamos remiantis utilitarinėmis veiklos 
teorijomis ir ieškojo paramos IR MOKSLE, IR 
RELIGIJOJE“7. 

Liberalizmas, kaip ir kiekviena pažiūrų srovė, 
„įgavo įvairių atspalvių priklausomai nuo įvairių 
nacionalinių kultūrų, kuriose jis rado dirvą“8. No-
rėtųsi priminti dar šiek tiek istorijos. Mano minė-
tas liberalizmo autoritetas F. A. Hayekas savo kny-
goje Kelias į vergovę pateikė „drąsią ir šokiruojančią 
tezę, priešingai visų pažangiam įsitikinimui, jis 
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skelbė, kad nacizmo šaknys glūdi SOCIALIZMO 
TEORIJOJE IR PRAKTIKOJE, ir įspėjo, kad Va-
karų šalys, vykdydamos socialistinę politiką, laikui 
bėgant, susilauks totalitarinės nemezės“9. Tad, jei 
pripažįstame, kad kiekvienas žmogus yra vertybė, 
kiekvienas, pasak vokiečių filosofo I. Kanto, turi-
me laisvą valią, t. y. turime teisę rinktis, ir, jei ger-
biame asmens nuosavybės teisę ir individo laisvę, 
jei brangi lygybė ir svarbus teisingumas, jei nea-
bejingi modernybei, tai iš tiesų liberalizmo idėjos 
turėtų nelikti mūsų nepastebėtos.

Pabaigoje norėtųsi pacituoti filosofo José Orte-
gos y Gasseto dar 1932 metais knygoje Masių suki-
limas išsakytus žodžius: „Liberalizmas – ir šiandie-
ną tai verta prisiminti – YRA AUKŠČIAUSIOJI 
KILNIADVASIŠKUMO FORMA, tai teisė, kurią 
DAUGUMA SUTEIKIA MAŽUMOMS, vadi-

nasi, jo BALSAS YRA KILNIAUSIAS BALSAS, 
kada nors skambėjęs šioje planetoje. Jis skelbia pa-
siryžimą pasidalinti būtimi su priešu, dar daugiau, 
su priešu, KURIS SILPNAS.“10 Pripažinkime, kad 
tai krikščioniška. Įsiskaitykime į šiuos žodžius ir 
galbūt suprasime, kodėl jaunimui patrauklios libe-
ralų idėjos. 

  
1John Gray. Liberalizmas. – Atviros Lietuvos Fondas, Vilnius, 
1992.
2 Ten pat, p. 16.
3 Ten pat, p. 7.
4 Ten pat, p. 8.
5 Ten pat, p. 8.
6 Ten pat, p. 8.
7 Ten pat, p. 8.
8 Ten pat, p. 45.
9 Ten pat, p. 46.
10 Ten pat, p. 93.

Greta Kniežaitė. Ji prieš minią, 2015
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Remdamasis trimis filmais: Weso Andersono 
The Grand Budapest Hotel (Viešbutis „Didysis Bu-
dapeštas“), Paolo Sorrentino La Grande Bellezza 
(Didis grožis) ir Romano Polanskio La Vénus à la 
fourrure (Venera kailiuose), pabandysiu atlikti ke-
letą variacijų grožio tema. Šie filmai man teikia es-
tetinį pasitenkinimą, atskleidžia Europos kultūros 
bruožus, mane žavi ir neleidžia atsitraukti.

Iš pradžių nusistatysiu tam tikrą atspirties taš-
ką. Remsiuosi senovės graikų grožio konceptais, 
kuriuos išdėstė Davidas Konstanas:

Senovės Graikijoje nebuvo apibrėžiančios gro-
žio sąvokos, taip pat, kaip ir nebuvo literatūros są-
vokos. Graikai turėjo poeziją, tragediją ir kt.

Tai, ką mes šiandien vadiname menu, graikams 
turėjo daugiausia religinę reikšmę.

Šiame tekste vartojama grožio sąvoka savo api-
brėžime neturės erotinio potraukio potėpio, esant 
reikalui, bus vartojamos geismo, erotikos, instink-
to, potraukio ir pan. sąvokos.

Šią mano sistemą skaidant iki kvantų, randasi 
neapibrėžtumas: mąstymas prieš geismą – galvo-
jant apie vieną, neįmanoma tuo pat metu galvoti 
ir apie kitą.

Grožis – kūrybos katalizatorius.
Grožis mene gali apibūdinti dermę, proporcin-

gumą. 

Wes Anderson The Grand Budapest Hotel 

Dar liko civilizacijos prošvaisčių šioje barbarų 
skerdykloje, kadaise vadintoje žmonija. Šis filmas 
yra viena šių skerdyklų. Šių dviejų sakinių visiškai 
pakanka norint papasakoti, apie ką šis filmas, ko-

dėl jį verta žiūrėti, kodėl aš apie jį čia rašau ir kodėl 
jis sukurtas. Jeigu diskusija apie klasikinę muziką 
vyksta jos klausantis tyloje, apie šį filmą reikėtų 
šnekėti tik jį žiūrint. Nors pirmieji kadrai sudaro 
įspūdį, kad bus šnekama apie Janą Palachą, pilie-
tinę visuomenę ir pasipriešinimo reikšmę, kelios 
akimirkos, ir jau aišku, kad viena iš kūrinio ašių 
bus per rašytojo asmenį besiverianti santykio su 
kūryba problema. Ar kuriantysis renkasi kūrybą, ar 
ji pasirenka jį? Ar kūryba savitikslė ir ar apskritai ji 
turi tikslą? „Aš nestatau namų, aš nevedu tautos,  / 
Aš sėdžiu po šakom akacijos baltos, / Ir vėjas dan-
giškas į jos lapus atklysta, / Ir paukštis čiulbantis joj 
suka savo lizdą, / Ir skamba medyje melodija tyli, / 
O aš klausausi jos ir užrašau smėly, / Ir vamzdį pai-
mu, ir groju, ir dainuoju / Su vėju ir paukščiu ir su 
medžiu baltuoju, / Ir ūžia debesys nežemiškos spal-
vos / Virš tos dainuojančios ir grojančios kalvos.“1 
Kūryba nėra socialinė akcija, kaip, pavyzdžiui, 
Johno Lennono lovos akcija prieš karą Vietname, 
ir juo labiau neprimena Neužmirštuolių akcijos. 
Grožis veriasi per kūrybą, kuri yra tokia laikina 
kaip užrašas smėly. Svarbu pats kūrybos procesas, 
o ne rezultatas. Geriausia, kad ji nebūtų įamžinta 
kokia nors forma ar formatu, reikėtų vengti stabų. 
Teatro stebuklas gimsta per kiekvieną spektaklį, 
daina gyva, kol ji dainuojama, o šokis stebina ir 
džiugina, kol yra šokamas.

Taip ir filme The Grand Budapest Hotel. Gro-
žis kuriamas žmogaus santykio su žmogumi metu, 
susidūrus „veidas prieš veidą“. Pagarba, bet ne 
pataikavimas, pokalbis, bet ne familiarumas, po-
ezija, bet ne tuščiažodžiavimas, asistavimas, bet ne 
darbo vieta, etiketas, bet ne chaosas. Šios savybės 

Jonas Tupčiauskas

Triptikas apie grožį
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labiausiai atsiskleidžia per M. Gustavo personažą. 
Filmas sukomponuotas simetriškai ir kiekviename 
kadre išlaikomas saiko jausmas. Kadras dinamiš-
kas ir nenuobodus, išlaikomas scenų vientisumas 
ir junglumas, kadro perspektyva pakeičiama tik 
norint išryškinti vieną ar kitą elementą. Dažnai 
naudojamas dviejų dimensijų kadras, filmui sutei-
kiantis pasakiškumo bruožų. Visa kita – detalės. 
Žiūrint filmą, susidaro įžengimo į Siksto koplyčią 
arba Jeronimo Boscho paveikslų stebėjimo įspū-
dis: dydis pribloškia, žvilgsnis negali visko aprėpti. 
Tuomet kadras smulkinamas iki detalių ir atsiveria 
visas sumanymas. Nejusti pertekliaus, pompasti-
kos, blizgesio, dirbtinumo. Jeigu tai rūbai – jie 
gerai pasiūti, plaukai tvarkingai sušukuoti, sagos 
užsagstytos, atlapuose – tik pareigas atspindintys 
ženklai, kelnės būtent tokio ilgio, kokios ir turi 
būti, batai švarūs, nuvalyti (pagal formą dar va-
dinami „korespondentais“ – vizualiai neatrodai 
kaip naras su plaukmenimis, bet ir ne mažapėdė 
geiša). Personažai ryškūs ir paprasti. Išsilavinęs, 
gerbiamas žmogus – jokio obsceniškumo, jokių 
tatuiruočių ir auskarų įvairiausiose kūno vietose, 
jokios aprangos, kuri primintų reklaminį stendą. 
Interjeras ir spalvos dera, jokių trikdančių raštų. 
Aplinka sukurta taip, kad joje būtų gera ir norėtų-
si gyventi, būti, kurti.

Šis Weso Andersono filmas nemoralizuoja, ne-
vertina, jis atspindi pagrindinę idėją, kuria ir buvo 
remtasi: grožis veriasi per kūrybą, jis neturi aiškiai 
apčiuopiamo tikslo. Šiame filme svarbiausia, kad 
grožis nėra gražus. Grožis yra kilnus.

Paolo Sorrentino La Grande Bellezza 

„Kaip mes čia atsiradom? Ši vieta siaubinga.“2

Galvoje taip ir sukasi Henriko Radausko ei-
lutės: „Bacho fleita gieda apie mirtį / Kaip apie 
pavasarį – ramiai.“ „Dėkis daiktus. Tenka atsiskir-
ti. / Tu be reikalo gimei. / Nesidėk daiktų, nes jie 
palieka.“ Kelios akimirkos, ir mes jau Romos de-
kadanse. „Fleita čiulba vis linksmiau / Apie mirtį, 

apie dangų, apie nieką, / Apie laimę, kad be reikalo 
gimiau.“ Didis grožis.

Kaipgi mes čia atsidūrėme?
Džepas Gambardela, parašęs vieną romaną ir 

vadinantis save rašytoju, dirba žurnalistu, pažįsta 
visą Romos aukštuomenės gyvenimą, aukštuome-
nės karalius, turintis galią sužlugdyti šventes, apran-
goje tiesiog alsuoja sprezzatura. Labai atsipalaidavus 
ir neįsitraukus į filmą, jis atrodo kaip estetiškai pa-
teiktas gidas po Romą iš Fashion TV. Tranki mu-
zika, besiraitantys madingai aprengti kūnai, koka-
inas. Taip ir norisi aiškinti režisieriaus sumanymą 
visomis tomis klišėmis „juk Italija – madų centras“, 
„Roma – muziejus po atviru dangum“, „visi keliai 
veda į Romą“ ir t. t. Geriausi Romos gyventojai – 
turistai, pamačius amžinąjį miestą, juos ištinka šir-
dies smūgis, infarktas ar insultas – nesupaisysi.

Džepas Gambardela – „iš akių panašus į mė-
nulį / o iš nuovargio – į mane“3. Jau keturiasde-
šimt metų Džepo visi klausinėja, kodėl jis neparašė 
antro romano. Niekam neįdomu, kaip jis gyvena, 
ar nepavargo. Džepai, „pailsai? Mirtinai pailsau / 
būg nai trata tyliau ir tyliau / tartum sau“. Kaip 
pats sakė, neparašė antro romano, nes ieškojo di-
džio grožio, kurio nerado. Manau, kaip Aidas Mar-
čėnas rašo: „metas rašyti / eilėraštį ir metas / mir-
ti – panašūs: / bijai, / nežinai, kaip bus / ten, kur 
ničnieko nėra“. Pridurčiau, kad metas kurti grožį ir 
mirti panašūs. Viskas aplink Džepą miršta, jis pra-
deda jaustis nebetinkamas aukštuomenės karaliaus 
gyvenimui. Wernerio Herzogo filme Begegnungen 
am Ende der Welt (Susitikimai pasaulio pakrašty) 
nuskamba žodžiai „geriausias bado aprašymas yra 
pasakojimas apie duoną“. Ką papasakoti, kad būtų 
aprašytas grožis? Gal Džepas nustojo tikėti? Galbūt 
niekada ir nebuvo pradėjęs.

Artėjančios mirties nuojauta padeda, viskas 
atrodo gryniau, aiškiau, žodžiai patys susideda į 
sakinius, tampa paprasčiau su savimi kalbėtis, at-
sakymai kristalizuojasi, žodis virsta kūnu, gimsta 
knygos pradžia. Mirties akivaizdoje grožis įgauna 
prasmę. Grožis gimsta iš mirties.

Juk visa tai tėra triukas.
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Roman Polanski La Vénus à la fourrure 

Šiame filme grožis nėra pamatinė nagrinėjama 
tema.

Šis filmas yra studija, traktatas apie kuriantįjį ir 
kūrybą. Tekstas apie kuriančiojo santykį su kūry-
ba. Filme yra tik du personažai, todėl filmas gana 
lengvai pasiduoda dualistiniams rėmams, kuriuose 
abu personažus galima įsprausti į skirtingas barika-
dų puses, nubrėžti fronto liniją ir pradėti pozicinį 
teorijų, teiginių ir samprotavimų karą. Iš tikrųjų 
taip nėra. Pagrindinė šio filmo ašis (cardo) – san-
tykis dviejų, tarsi tai būtų dviejų kūnų uždavinys 
arba dvinarė žvaigždžių sistema. Santykis nuolat 
kinta, jis nėra konstanta, pastovus dydis. Šis san-
tykis ir gimdo teiginius, išvadas, prielaidas. Man 
šmėstelėjo mintis, kad minoru šnekama apie tai, 
kas kaip tik nėra grožis.

Filme nuo pat pirmų kadrų įvedama gašlumo, 
nuogumo ir atvirumo provokacija, dirgiklis. Tarsi 
režisierius apie žiūrovą galvotų  kaip apie Alexą De-
Large’ą iš Stanley Kubricko Clockwork Orange (Pri-
sukamas apelsinas). Dar kelios akimirkos ir Tomas 
Novačekas uždainuos: „I’m singing in the rain...“ 
Dirginami žemieji žmogaus instinktai: tie patys, 
kurie masino žmogų galvoti apie save kaip apie 
Dievą. Po to žmogus buvo sudraskytas bakchan-
čių – taip pat ir filme kūrėjas sudraskomas savo 
kūrybos (Tomas nukenčia nuo kūrybos Vandos). 
Protas susigrumia su instinktais, bando juos nuga-
lėti ir atvirkščiai, siekiama dominuoti, o vienas kito 
atžvilgiu tai nėra proporcinga. Iš pradžių siekiama 
harmonijos, pusiausvyros, bet ji nenusistovi, nes 
pats kuriantysis nori iššūkio, dirginimo, stimulo, 
nori galimybės išlįsti iš komforto zonos, rutinos,  
į kurią, pats to nepastebėdamas, lengvai įsisuko, 
atsidūręs savo žmonos, tvarkingos, apsiskaičiusios, 
išsilavinusios, gerai išauklėtos, bet gana nuobo-
džios psichologės, glėbyje. Grožis tokioje terpėje 
niekaip nesiskleidžia, jam išvis sunku atsirasti. Juk 
grožio radimuisi reikia pusiausvyros, kurios ku-
riantysis ieško, bet niekaip neranda, ir tik fatališkas 

susidūrimas su kūryba jį įstato į vėžes, bet negaran-
tuoja, kad tokios profilaktikos neprireiks dar kartą. 

Galbūt disharmonija ir kilo iš noro užčiuop-
ti meno šerdį ir per ją kvestionuoti grožį ir visas 
dorybes. Galbūt siekis sukurti spektaklį pagal savo 
paties pjesę, į kurią kuriantysis sudėjo visą save, 
tuo spektakliu sukurti meną, taip suteikiant me-
nui savo formą ir pavidalą, todėl tampant dievu, 
ir sukūrė tą disproporciją. Dievai amžinai jauni 
ir gražūs. Grožis yra dorybė, o dora, pasak Arūno 
Sverdiolo, yra tai, kas dera, pridera, tinka, pritinka. 
Apie gašlumą, aistrą, erotiką negali būti nė kalbos. 
Žmogus ir jo kūryba graži ne dėl to, kad sukelia ly-
tinį ar instinktyvų potraukį, bet todėl, kad žmogus 
sukurtas pagal Dievo paveikslą.

Žiūriu į grožį su ironija – 
graži gamta, graži šeima, 
neblogos kojos, gražios kojinės, 
žavi Liuciferio žmona.

Gražiai mes kalbame, gražiai paguodžiame, 
gražiai dainuojame gražias dainas, 
gražiai išdžiaustome varžovų nuodėmes, 
gražiai uždangstome savas dėmes.

Graži mūs šiandiena, graži mūs rytdiena, 
graži saulėkaita, gražus lietus, 
gražiai mes kylame, gražiai mes ritamės; 
gražiai apstumdome vieni kitus.

Gražiai mes juokiamės, gražiai mes verkiame, 
gražiai mus traiško garvežiai. 
Ir kai gražiai akis užmerkiame, 
tai mus palaidoja gražiai.4

1 Eilėraštis Dainos gimimas. Henrikas Radauskas. Strėlė dangu-
je. – Saulius, Chicago, 1950.

2 Iš filmo Birdman.
3 Donaldas Kajokas. Karvedys pavargo nugalėti. – Lietuvos ra-

šytojų sąjungos leidykla, Vilnius, 2005.
4 Algimantas Mikuta. Šiandien piešime žaibus. – Vaga, Vilnius, 

1973.
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Projekto pavadinimas: Jaunas muziejus.
Projekto vadovė: Rugilė Žadeikytė.
Vadovei padėję: Eglė Juocevičiūtė, Eglė Ne-

dzinskaitė ir kiti NDG darbuotojai.
Projekto vyksmo vieta: Nacionalinė dailės ga-

lerija.
Projekto tikslas: pakeisti sampratą tradicinės 

ekskursijos, per kurią gidas vardija paveikslo 
faktus ir galioja į kamštį pakliuvusio auto-
buso judėjimo dėsniai, ir parodyti jauniems 
žmonėms, kad muziejus gali būti fantastiškai 
įdomus.

Projekto trukmė: rezultato kūrimo procesas – 
nuo 2014 m. gruodžio 3 d.

 rezultatas-edukacinė programa – nuo 2015 m. 
gegužės 27 d. iki tada, kol po Vilnių vaikščios 
jaunieji keistuoliai, vadinamieji dvasios aristo-
kratai, kuriems menas, o tarp jų ir dailė, it oras 
yra gyvybiškai svarbus ar bent smalsulį keliantis 
lyg vos pievoje įžiūrima boružėlė.

Projekto vyksmo etapai: 

1. Susipažinimas su: 
projekto dalyviais.

Gruodžio 3 d. 17 val. Projekto vadovių bei 
dalyvių susėdimas aplink stalą Nacionalinės dailės 
galerijoje, jaukus arbatos gurkšnojimas, daug nau-
jų vardų ir pasisakymai po vieną apie asmenybės 
bruožus bei lūkesčius dėl Jauno muziejaus. Švelniai 
baugu buvo išgirdus, kad kone trys ketvirtadaliai 
susirinkusiųjų yra čiurlioniukai. Baugu, nes pats 
esi ne iš jų tarpo. Kaip Mažasis Princas prisijaukins 
tokią gausybę į vieną gaują jau susibūrusių lapių? 
Laikas. Apibrėžiami projekto tikslo ir plano kontū-

Kamilė Čelutkaitė

Vieno projekto ataskaita
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rai. Iš pradžių visiems kalbėti lyg ir nedrąsu, vyksta 
tylūs vieni kitų stebėjimai, susimąstymai, o gal bu-
vimas paslapčia vos didesnio nei delnas išmaniojo 
aparatėlio erdvėse. Kaip visuomet tokiuose projek-
tuose, dalis žmonių iš jaunųjų muziejininkų būrio 
pasišalino, likusieji pamažu prisijaukino vienas kitą 
ir kartu judėjo projekto tikslo įgyvendinimo link.

muziejumi.

Per pirmą susitikimą apėjome visą Nacionalinės 
dailės galerijos nuolatinę ekspoziciją – apžiūrėjome 
lietuvių menininkų kūrinius, pateiktus chronolo-
gine seka ir suskirstytus į laikotarpius bei mokyk-
las. Buvo paskirta užduotis kitam sykiui išsirinkti 
vieną labiausiai (ne)patikusį darbą. Vėliau vykęs 
pasipasakojimas ir darbų pasirinkimo motyvavi-
mas padėjo projekto dalyviams suskirstyti darbus 
pagal poveikį žiūrovui (emocinį, intelektualinį-idė-
jinį, įdomios formos bei įtaigumo). Toliau muzie-
jaus pažinimas tęsėsi nusileidimu į NDG saugyklas 
bei archyvus. Galų gale muziejus buvo tyrinėjamas 
jo architektūros aspektu. Skaitytojui itin rekomen-
duojama kada nors pasivaikščioti po Nacionalinę 
dailės galeriją kaip po baltą civilizuotą parką: at-
sigulti ant žemės ir pažvelgti į laiptų sluoksnių bei 
stačiakampio dangaus beribio aukščio sampyną, 
sustoti kuo daugiau taškų, kuriuose stovint, sėdint 
ar kaip kitaip įsitaisius vaikštančiajam nuolat at-
siveria mažiausiai dvi skirtingos muziejaus erdvės, 
tyliai grožėtis nebyliais galerijos interjero bei pro 
langus matomų Vilniaus senamiesčio, dangaus bei 
Neries pakrantės pašnekesiais, galų gale pajausti sa-
votišką muziejaus pulsą: erdvių uždarumas ▶ atvi-
rumas ▶ uždarumas ▶ atvirumas ▶...

Muziejus prisijaukintas.

2. Edukacinės programos koncepcijos 
kūrimas.

Projekto dalyviams per vieną iš pirmųjų susi-
tikimų buvo užduota pabaigti sakinį „Muziejus – 
tai...“. Gal muziejus – tai molekulė? Ar lęšis (moks-
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linis, ne, ne tas, kuriuos sriuboje plaukiojančius 
galima pamatyti)? O gal – (ne)bylus pasimatymas? 
Nuo sakinio pabaigos priklausė tai, kokiu aspek-
tu būsimos ekskursijos dalyviams bus pristatomi 
nuolatinės ekspozicijos darbai ir pati visa eduka-
cinės programos idėja. Pavyzdžiui, jei muziejus – 
tai molekulė, ekskursijos dalyviai darbus pažintų 
mokslo atžvilgiu. Po ilgų diskusijų ir balsavimų 
buvo nuspręsta, kad muziejus – tai balta pirštinė 
arba, kitaip tariant, iššūkis. Daug iššūkių iššūkėlių: 
muziejaus metamas iššūkis žiūrovui – šis patenka 
į kitokią, nei jam įprasta, aplinką, būtent – į mu-
ziejų; eksponuojami meno kūriniai meta iššūkį, 
nes reikalauja iš žiūrovų jautrumo bei mąstymo, 
be to, ir pati edukacinės programos forma gana 
iššūkinga, bet apie ją ir ne per daug truputį vėliau. 
Kartu metamas iššūkis pačiam muziejui, jis verčia-
mas keistis – jo erdvėje staiga leidžiama bėgioti ir 
garsiai (tiesa, vis dėlto proto ribose) kalbėti ir t. t. 
Taigi buvo nuspręsta, kad Nacionalinė dailės gale-
rija meta baltą pirštinę. Nesinori per daug atsklesti 
sukurtos edukacinės programos koncepcijos (taip, 
taip, tegu skaitytojas išdrįsta pats pakelti jam mestą 
baltą pirštinę), bet pasakysiu užuominą nubrėžda-
ma abstraktų kontūrą:

žaidimas + ieškojimas = intelektualios* 
orientacinės/varžybos.

3. Koncepcijos įgyvendinimas.

Apie šią projekto dalį ką nors įdomaus skaity-
tojui, matyt, galima pasakyti mažiausiai.

Meno kūrinių parinkimas
Ekskursijos užduočių formos galvojimas ir ren-

gimas
  Medžiagos apie pasirinktus dar-

bus ieškojimas

                                          Plakato kurpimas                                  
Baltų pirštinių žymėjimas

Vos juntamas jauduliukas ir noras pasidalinti 
visu tuo su drąsiaisiais Nacionalinės dailės galerijos 
muškietininkais.

 

4.  Pirmoji ekskursija, arba Pirmas 
blynas.

Pirmieji naują edukacinę programą išbandė 
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos 
dešimtokai. Buvo justi, kad abiejose iššūkio barika-
dų pusėse esantieji jaudinasi ir jaučiasi kiek nedrą-
siai, nes nežinia, kaip viskas klostysis, bet, matyt, 
žodis „iššūkis“ ir reiškia vienokį ar kitokį išėjimą 
iš komforto zonos. Ataskaitos autorė pastebėjo, 
kad, norint kokybiškai surengti diskusiją, reikia 
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daugiau patyrimo ir įgūdžių, bet juk visko pamažu 
išmokstama. Bet kokiu atveju buvo smagu girdėti, 
kad dešimtokams ekskursija buvo įdomi ir patiko, 
vadinasi, tikslas pasiektas, galima pasižymėti ryškią 
varnelę.

Keli pastebėjimai: 

Apie užsiėmimą sužinojau iš mokyklos, kai 
mokyklos prezidentė socialiniame tinkle informa-
vo visus apie galimybę dalyvauti ir prisidėti prie 
edukacinės programos. Aš, susidomėjęs projektu, 
žinoma, užsirašiau, vėliau, kai atėjo laikas pirma-
jam susitikimui, dėl savo žioplumo pamiršau ateiti. 
Atėjęs į kitą susitikimą jaučiausi labai nejaukiai – 
nepažinojau nė vieno žmogaus ir, nors ir anksčiau 
ne kartą buvęs, sunkiai orientavausi galerijos patal-
pose. Tačiau, laikui bėgant, susipažinau su koman-
dos nariais, tapau „savu“ muziejaus bendruomenė-
je, stengiausi kiek galėdamas prisidėti prie mūsų 
projekto tikslo siekimo. Mūsų darbo realizavimo 
dieną man buvo labai smagu matyti, kaip koman-
dos siekiai virto realybe: orientacinių varžybų tipo 
mokinių klajonės galerijos salėse, grupių diskusija 
ir pristatymas su apibendrinimu. Taigi, trumpai ta-
riant, džiaugiausi būdamas šios programos dalimi.

Projekto Jaunas muziejus dalyvis 
Naglis Andriejūnas

Projektas suteikė naujų žinių. Buvo itin įdomu 
organizuoti ekskursiją tokioje vietoje kaip Naciona-
linė dailės galerija. Galimybės buvo beribės. Turėjau 
progą parodyti ne tik savo idėjas, bet ir meninius 
sugebėjimus kuriant projekto plakatą. Tai man itin 
svarbu. Labai nudžiugino rezultatai − besišypsan-
tys dalyvių veidai, sklandžiai praėjusi ir įgyvendinta 
pusės metų idėja suteikė pasitikėjimo savimi. Dar-
bas draugiškoje grupėje buvo tarsi poilsis. Tai buvo 
vieta, kur susirinkdavo žmonės, vedini to paties 
tikslo − mesti iššūkį sau, muziejui ir lankytojams.

Projekto Jaunas muziejus dalyvė Aurelija 
Slapšytė

Dalyvavimas Jauname muziejuje buvo neabejo-
tinai įdomi patirtis, atnešusi daug naujų potyrių, 
žinių bei pažinčių. Pirmą kartą atėjusi į užsiėmi-
mą, net neįsivaizdavau, ką darysime, tačiau būsi-
ma veik la pateisino lūkesčius. Mes ne tik kitaip 
pažvelgėme į nuolatinę ekspoziciją, pamatėme vi-
suomenei neprieinamus meno kūrinius, tačiau ir 
patys prisidėjome prie nuolatinio galerijos kūrimo. 
Nors kartais dirbome gal ir nelabai disciplinuotai, 
o kartais ir aš pati negalėdavau dalyvauti ir nema-
čiau viso kūrybos proceso, vis vien manau, kad 
kiekvienas mūsų iš šio projekto išsinešė daug gerų 
emocijų, patirties bei žinių.

Projekto Jaunas muziejus dalyvė  
Elena Paleckytė
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Visų pirmą viskas buvo labai netikėta, neįpras-
ta ekskursija, kažkas labai naujo ir įdomaus. Iš pat 
pradžių buvo labai neaišku, pagal ką, kaip ieško-
ti darbų ir gal sunkoka, bet linksma, nes buvom 
grupelėse ir padėjom viena kitai gaudytis. Taip 
pat man patiko tai, jog galėjom naudotis viskuo ir 
klausti bet ko, buvo aišku, kad tai – rimtas reika-
las. Be to, ekskursija, nors ir pusiau savarankiška, 
bet  praplėtė žinias, buvo įdomu išgirsti, ką galvoja 
kiti temomis, kuriomis dar nemąsčiau. Maloniau-
sia dalis buvo aptarimas prie stalo su vaišėmis. Vis-
kas neįprasta ir žavinga: jauki aplinka ir stalas ne-
dideliame kambaryje, ir arbata, ir šakotis, ir vaisiai, 
uogos, malonūs žmonės, jausmas, kad visi svarbūs. 

Pirmos ekskursijos dalyvė Lelija Populaigytė

Pradėję projektą Jaunas muziejus neįsivaizda-
vome, ko tikėtis. Norėjome atiduoti visą spren-
dimo laisvę projekto dalyviams, patys būdami tik 
informacijos šaltiniais ir veiklų koordinatoriais. 
Pagrindinis projekto tikslas buvo pradėti kurti jau-
nimo, kuriam būti NDG ir ją keisti būtų įdomu, 
bendruomenę, o jei nuoširdžiai − pasižiūrėti, ar 
tai įmanoma. Rugilę pasikvietėme norėdami žmo-
gaus, turinčio kūrybinio mąstymo metodų žinių ir 
įgūdžių. Prasidėjus pirmoms diskusijoms, buvau 
labai maloniai nustebinta, kokie projekto dalyviai 

įžvalgūs, kritiški, sąmojingi, iškalbūs ir kūrybingi. 
Nors dėl didelio užimtumo ir iš mūsų, ir iš dalyvių 
pusės kilo nuoseklumo problema, vis dėlto galuti-
nis rezultatas − įgyvendinta orientacinė ekskursija 
su išsamia diskusine dalimi − sukėlė didžiulį pa-
sitenkinimo ir dėkingumo jausmą. Po ekskursijos 
susitikusi su draugais negalėjau nustoti pasakoti 
kiekvienos smulkmenos, kaip viskas vyko ir pa-
vyko. Per ekskursiją projekto dalyviai rūpestingai 
ir energingai atliko prisiskirtą užduotį, globojo ir 
ragino kritiškai mąstyti ekskursijos premjeroje da-
lyvavusius moksleivius. Viliuosi, kad maža dalim 
prie jaunųjų muziejininkų sugebėjimo suvaldyti 
tokį kompleksišką procesą ir nepamesti gyveni-
mo džiaugsmo prisidėjo penki Jauno muziejaus 
mėnesiai. Ir didžiausias džiaugsmas − NDG pagal 
savo poreikius keičianti jaunimo bendruomenė 
pradėjo kurtis.

Viena iš projekto Jaunas muziejus vadovių 
Eglė Juocevičiūtė

Vietoj P. S.: išdrįskit pakelti NDG mestą baltą 
pirštinę registruodamiesi į ekskursiją el. paštu 
edukacija@ndg.lt arba telefonu (8 5) 219 59 
61.

Vietoj P. P. S.: ačiū visiems Jauno muziejaus orga-
nizatoriams ir dalyviams!
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Įpusėjus pavasariui ir jau atšilus orams, Žemy-
nos gimnaziją aplankė du poetai – Ieva Krivickaitė 
ir Vidas Dusevičius. Ieva iš pažiūros paprasta ir tyli 
moteris (jos pradinių klasių mokytoja išdavė, jog ji 
mokykloje buvo pilka pelytė!), tačiau vos išgirdusi 
pirmuosius Ievos žodžius ir pasakojimus supratau, 
koks spalvingas šios poetės pasaulis! Ievos vėjavai-
kiškam vidiniam pasauliui visiška priešingybė Vido 
pasaulis. Jis – itin apsiskaitęs ir daug žinantis vyras. 
Jo pasakojimai mane sužavėjo savo istorinių faktų 
tikrumu ir saldžiu ironijos prieskoniu. „Kaip pra-

Literatūrinės slinktys Žemynoje

dėti rašyti? Kur rašyti? O gal neverta?“ – tokiais 
klausimais gimnazistai užpuolė rašytojus, o rašyto-
jai nesuglumę labai nuoširdžiai mums į juos atsa-
kė. Man, kaip stebėtojai iš šalies, buvo labai džiugu 
matyti šių jaunųjų poetų akyse begalinį užsidegi-
mą, įžvelgti juose tikrus žmones, o dar laimingesnė 
buvau matydama įsižiebusią viltį mokinių akyse. 
Jaunieji plunksnos draugai, skleiskite džiaugsmą 
savo kūrybą – KURKIT! Juk ir jūs galite būti tie, 
kurie įkvėps jaunąją kartą rašyti!

Vismantė Ruzgaitė

Vidas Dusevičius, Ieva Krivickaitė ir mokytojas Kęstutis Subačius. Vismantės Ruzgaitės nuotrauka
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Ropė

Gyveno kartą diedukas Juozukas ir bobutė Da-
nutė. Turėjo jie kaimynę Jadzę, iš kurios vis taiky-
davosi ką nors nugvelbti užkandai.

Vieną vėlyvo rudens vakarą, jau po Visų Šven-
tųjų, paskambino Jadzei jos draugas Petras ir pa-
kvietė į pasimatymą. Vos tik Jadzė paliko užrams-
tytus namus, jos kieman tuoj išdygo diedukas 
Juozukas. Besižvalgydamas jis apžiūrėjo darže už-
silikusią ropę. Pabandė rauti, bet nieko neišėjo – 
žemė buvo per stipriai įšalusi. Nusprendė diedukas 
Juozukas pasikviesti pagalbą.

Diedukas Juozukas – už ropės, bobutė Danu-
tė – už dieduko Juozuko, anūkė – už bobutės Da-
nutės, anūkės vaikinas – už anūkės, anūkės vaikino 
geriausias draugas – už anūkės vaikino, anūkės vai-
kino geriausio draugo mergina – už anūkės vaikino 
geriausio draugo. Rovė, rovė, tik staiga šovė anūkės 
vaikinui į galvą mintis:

– O iškast neitų?
Nuėjo diedukas Juozukas į Jadzės sandėlį ir grį-

žo su kastuvu. Kasė, kasė, pakėlė galvą ir mato – 
atlekia Jadzė su kažkokiu įnagiu rankoje! Visi tuoj 
pat išsilakstė.

Kitą dieną Jadzė tos ropės vis tiek nerado.

Pelenė

Gyveno kartą vyras ir žmona. Augino jie dukrą. 
Šeima kaip šeima. Viskas būtų  gerai, jei ne vyro 
pomėgis lošti, o išlošus ar pralošus ūžti ir žmonos 
pomėgis už tai baisiausiai tūžti.

Giedrė Salyklytė

Gyvenimas  – lyg pasaka. 
Visas 24 valandas

Vieną dieną vyras pralošė net žmonos ameri-
koniškų skepetų kolekciją. Žmona perpyko, trenkė 
durim ir išėjo iš namų, palikdama dukrą vyrui. Visi 
šnekėjo, ji seniai jau turėjo kur išeit. Greitai vyras 
parvedė pamotę, o kartu su ja ir dvi nervingas kvai-
lokas jos dukteris – ilgą Ingą ir storą Oną.

Neilgai trukus įvyko nelaimė: vyras paslaptin-
gomis aplinkybėmis užsitrenkė kamaros spintoje ir 
nuriedėjo nuo skardžio. Jo namai liko pamotei, o ši 
išvarė podukrą į sandėliuką, pilną pelių, kurių toji 
labai bijojo. Dėl to ilga Inga ir stora Ona pradėjo 
ją vadinti Pelene.

Atėjo vasara. Visi kaip pasiutę po naujo stulpo 
pašventinimo ruošėsi tradicinei kaimo bendruo-
menės šventei profesinės mokyklos salėje, o Pelenė 
liūdėjo, nes žinojo, kad negalės joje dalyvauti – ilga 
Inga ir stora Ona pasiglemžė visus gražius jos dra-
bužius.

Šventės dieną Pelenė pamatė, kaip stora Ona 
bando įsibrauti į gražiausią jos suknelę. Pati nesi-
tikėdama, ji taip supyko, kad pripjaustė į šventei 
skirtas vaisių salotas mandarinų, kuriems stora 
Ona buvo itin alergiška. Kai ją, išvien viską ragau-
jančią, išbėrė, pamotė nubaudė Pelenę taip, kaip 
dar niekad nebuvo baudusi: pasiuntė valyti kitos 
pelių karalystės – palėpės.

Iš nevilties Pelenė susinešė viską, kas bent kiek 
priminė valiklius, ir išpylė ant palėpės grindų, tikė-
damasi atsiginti nuo baisiausių padarų pasaulyje – 
pelių. Pasklido toks kvapas!.. Nuo to kvapo ji tru-
putį apsvaigo. Atsitokėjusi Pelenė pamatė priešais 
save kažką stovint.

– Ar tu mano fėja krikštamotė? – paklausė ji.
– Žinoma, kad ne! – atsakė tas kažkas. – Tau Jaunųjų filologų konkurso laureatė. Lazdijų Motiejaus Gustai-

čio gimnazija, 4 gC klasė; mokytoja Vida Kvaraciejienė.
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tiesiog haliucinacijos. Be to, – „fėja“ parodė pirštu 
į kažkuo apkrautą skrynią, – tavo mama paliko čia 
keletą drabužių, apie kuriuos niekas nežino.

Tada „fėja“ išnyko. Kai Pelenė atsipeikėjo, jau 
buvo vėlus vakaras. Ji greitai perrinko skrynioje 
gulinčius drabužius ir, pasijutusi tarsi second hand 
parduotuvėje, ėmė šį bei tą matuotis. Taip rado dar 
visai padorią suknelę. Visi mamos batai buvo per 
dideli, bet Pelenė jau nekreipė į tai dėmesio ir įsi-
spyrė į vienus tokius.

Šventėje linksminosi visi, išskyrus storą Oną, 
kuri labai nervinosi ir kompleksavo dėl bėrimų 
ir tinimų, ir ilgą Ingą, kuri nervinosi ir siuto, kad 
gražiausias kaimo vyriškis šokdina kitas. Seserys su 
kartėliu žiūrėjo, kaip jis šoka tik su kažkokia kaliau-
se, avinčia akivaizdžiai per didelius batus. Kaip jau 
sakyta, seserys buvo kvailokos, todėl joms net neatėjo 
į galvą prieiti ir iš arčiau pažiūrėti, kas ten tokia. Dar 
jos buvo nervingos, todėl dažnai neprognozuojamos.

O nervai yra nervai. Apimta aklo pavydo, ilga 
Inga čiupo plastikinę stiklinę su limonadu ir, spar-
čiu žingsniu priėjusi prie konkurentės, šliūkštelėjo 
ant suknelės. Ta mergelė tik „oi!“ ir išlėkė iš mo-
kyklos, pakeliui palikdama abu batus. Tai abiem 
sesėms buvo džiaugsmo!

Kitą rytą ilga Inga ir stora Ona, šniukštinėda-
mos Pelenės sandėliuke (seserys nuolat ten ieško-
davo ko nors gero ir vis patirdavo radybų džiaugs-
mą), aptiko limonadu supiltą suknelę ir suprato, 
kas buvo ta kaliausė kaimo bendruomenės šven-
tėje. Jos tuoj pat viską pasakė mamai, o ši  viesulu 
išpuolė ieškoti Pelenės. Tačiau namuose jos nebu-
vo. Šiaip ne taip užsiropštusi į palėpę, pamotė rado 
sukeverzotą raštelį: „Persikrausčiau pas gražiausią 
kaimo vyrą. Kartu studijuosime toj  pačioj profkėj 
tą patį. Tikiuosi, daugiau niekada jūsų nepamatyti. 
P. S. Vakar sužinojau, kad namo grįžta mano mama. 
Namas jos, todėl kraustytis pradėkite jau dabar.“

Nuo tos dienos pamotės, ilgos Ingos ir storos 
Onos kaime niekas nebematė. O Pelenė kartu su 
gražiausiu kaimo bendruomenės vyriškiu studijavo 
ilgai ir laimingai. Gal ir dabar dar studijuoja.

Raudonkepuraitė

– Raudona, ateik! – šūktelėjo mama.
– Ma! – supykusi numykė dukra. – Aš turiu 

vardą!
– Turėjai! – atšovė mama. – Bet praradai jį 

kartu su natūralia plaukų spalva. Ir dar ta nauja 
šukuosena, panašia į kepurę... Žodžiu, nueik ap-
lankyti senelės.

– Kodėl? – Raudona puolė į paniką. – Juk nie-
ko blogo šią savaitę nepadariau!

– Raudona! – subarė merginą mama. – Mes 
mylime savo senelę, todėl turime nuolatos ją lan-
kyti. Be to, – mama palinko prie Raudonos au-
sies, – senelė vakar gavo pensiją.

– Gerai jau, gerai! – atlyžo Raudona ir išėjo iš 
namų.

Jai pavymui mama dar  šūktelėjo:
– Tik neik pro šiaudinių trobų kvartalą! Nese-

niai ten vėl siautė mergaitė su degtukais!
Ėjo Raudona keliu ir netikėtai sutiko ne pačios 

geriausios reputacijos vyruką, dėl aršaus būdo visų 
vadinamą Vilku. O kaip žinome, geroms mergai-
tėms tokie patinka, todėl slapčia juo žavėjosi.

– Vilke! – nustebusi šūktelėjo ji.
– Raudona... – kimiu amžino svajonių jaunikio 

Mikutavičiaus balsu meiliai suurzgė Vilkas.  – Kas 
gero?

– Ai, – išraudo Raudona, – šiaip… vaikštinėju...
– O... – apsimetė nusivylęs Vilkas. – Galvojau, 

kad eini kur su reikalais. Būčiau palydėjęs. Bet jei 
jau…

– Ne ne ne! – papurtė galvą Raudona. – Aš einu 
pas senelę. Na, ne ta prasme, kad… Tik negalvok, 
kad aš tokia... Tiesiog ji gavo pensiją! 

– A! – nusišypsojo Vilkas. – Viską suprantu. 
Reikalas rimtas. Galiu ir palydėti. O tavo senelė toli 
gyvena? Pakeliui galėtume dar ir šiaip kur nueiti…

Raudona kaito iš laimės ir gretinosi prie Vilko 
eiti kartu.

Neilgai trukus prie senelės namo jau stovėjo 
keletas Vilko draugelių. Vienas jų paskambino 
durų skambučiu.
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– Kas ten? – pasigirdo klausimas iš už durų.
– Raudona!
– Kas? – klausimas pasikartojo dar kartą.
– Raudo… Anūkė tavo, atidaryk greičiau!
– O, anūkėle! – nuskambėjo džiugus šūksnis. – 

Įeik! Durų kodą žinai!
Draugeliai susižvalgė: kas per kodas? Iš kur da-

bar jį traukt? Neilgai galvoję, nusprendė imtis pla-
no B – laužti duris.

Po valandos malonaus pasiburkavimo su Vilku 
Raudona pagaliau atėjo pas senelę ir jos namuose 
išvydo nei šį, nei tą...

Visa laimė, kad senelė buvo sena ir silpna. Prie-
šingu atveju tie vyrukai galėjo ir galą gauti. Ir kas 
gi juos informavo, kad jie ketina apvogti buvusią 
fizinio lavinimo mokytoją, kurios visos namo sie-
nos vietoj tapetų išlipdytos padėkomis už puikų 
mokinių parengimą bokso varžyboms?

Nuo tos dienos niekas nebebandė laužtis į vie-
nišos senelės namus, o Raudona daugiau niekam 
nepasakojo apie jokias jos pensijas – tiesiog viena 
nueidavo ir paimdavo.

Snieguolė ir septyni Nykštukai

Rajono centre gyveno toks visiems dėl savo tur-
tų žinomas lentpjūvės savininkas, pavarde Nykštu-
kas. Kaip ir dera tikram vyrui, už viską labiausiai 
jis norėjo susilaukti paveldėtojo. Dėl to Nykštukas 
labai nusivylė sužinojęs, kad jam gimė duktė. O 
pamatęs juodus plaukus ir baltutėlę odą, jis dar ir 
nusprendė, kad kūdikio tėvas – gretimoje gatvėje 
gyvenantis iš kažkokio didmiesčio atsibastęs gotas! 
Nepaisydamas žmonos tvirtinimų, kad ji su jokiu 
gotu niekada nieko nerezgė, Nykštukas išvarė ją su 
kūdikiu iš namų.

Išvyta žmona su mergyte persikraustė pas 
nuosavame miške gyvenančią ir paranormaliais 
reikaliukais užsiiminėjančią savo motiną. Vargšė 
Nykštukienė vieną dieną tiesiog negrįžo namo ir 
senelė viena augino mergaitę, kurią, pasižiūrėjusi 
pro šarmotą langą, nusprendė pavadinti Snieguole.

Praėjo dvidešimt metų. Nykštukas vedė antrą-
syk, bet savo įpėdinio taip ir nesusilaukė. Mote-
ris, kurią jis vedė, prieš vestuves pažadėjo jam net 
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septynis įpėdinius, bet tik po vestuvių pasakė, kad 
dabar tie įpėdiniai su mama atsikraustys gyventi 
pas jį. Kad niekas neprisigalvotų nereikalingų daly-
kų, moteris įkalbinėjo sutuoktinį jos sūnums duoti 
savo pavardę. Nykštukas ilgai nenorėjo sutikti, nes 
posūniai buvo baisūs girtuokliai ir palaidūnai, bet 
vėliau leidosi įkalbamas. O tada jam kažkas atsitiko 
(žiniasklaida tąkart kažkaip painiai informavo) ir 
jis numirė.

Kaip tik tuo metu Snieguolei parūpo jos kilmė. 
Ji paklausė senelės:

– Senele, o kas buvo mano tėtis?
– Išgerk šios stebuklingos arbatos, – padavė 

senelė Snieguolei garuojantį puodelį, – ir sužinosi 
visus atsakymus į savo klausimus. Visos pasaulio 
paslaptys tau atsi...

– Senele! – supyko Snieguolė. – Paskutinįkart 
sakau: niekada negersiu nieko, į ką jūs dedate pa-
tvory augančių grybukų. Tiesiog pasakykit. Žinau, 
kad jūs žinot.

– Tavo tėvas, – surimtėjo senelė, – labai tur-
tingas ir įtakingas žmogus. Ir siaubingas, labai 
siaubingas tipas. Jeigu tu apie jį sužinosi, tau grės 
didžiulis pavojus. Jis mano mišką labiau mylėjo nei 
tavo motiną ir matai, kuo baigėsi... 

– Kuo?
– Viskuo! Todėl geriau išgerk mano sutaisytos 

arbačikės ...
– Viskas aišku! – nukirto Snieguolė. –  Vėl gėrėt 

savo arbatą po pusryčių? Didesnį puodelį ar ma-
žesnį?

– Mažesnį... – prisipažino senelė. – Vakare di-
desnį geriu.

Daugiau Snieguolė kilmės klausimu nebesido-
mėjo.

   

* * * 

Vieną šaltą žiemos naktį iš smagaus pasibuvi-
mo triukšmingai parsvirduliavę broliai Nykštukai 
niekaip nesugebėjo patekti į namus. Tikriausiai jų 

motina, perdėtai besisaugodama įsilaužėlių, eilinį 
kartą tą mėnesį pakeitė durų spyną ir pamiršo apie 
tai įspėti sūnus. O prikelti motinos nebūtų įstengę 
net įsilaužėliai, nes, miegoti eidama, ji ant akių už-
sidėdavo akių dangą, užsikimšdavo kaištukais ausis 
ir dar išgerdavo migdomųjų. Taigi broliai Nykštu-
kai nuo beldimo apsidaužę krumplius tvarkingai 
suvirto kieme ant laiptų.

Iškart po laidotuvių Nykštukienė  nulėkė pas 
notarą ir paklausė:

– Notarėli, notarėli, pasakyk, kas pasauly tur-
tingiausia?

– Nykštukiene, jūs labai maloni, – pasakė nota-
ras, – tačiau pusė velionio turtų nuo šiol priklauso 
jo dukrai – Snieguolei Nykštukaitei.

– Ką?! – nustėro Nykštukienė. – Kas per dukra? 
Kodėl anksčiau apie ją nieko nežinojau?

– Velionis niekam nenorėjo apie ją pasakoti, – 
paaiškino notaras. 

– Šito negali būti... – lemeno Nykštukienė. – 
Tiesiog ne-ga-li...

– Nesijaudinkite dėl to, – linksmai pasakė no-
taras. – Paveldėtojų sąraše jūs – iškart po Snieguo-
lės. Tereikia palaukti kokius septyniasdešimt metų, 
ir visas palikimas atiteks jums.

– Žinoma, – dabar jau šyptelėjo ir Nykštukie-
nė, – aš palauksiu.

   

* * *

– Snieguolyt! – vieną rytą į kambarį dar su 
naktiniais įlėkė paklaikusi senelė. – Tave ruošiasi 
nugalabyt!

– Senele! – supyko Snieguolė. – Vėl pagalvėje 
prisislėpėt džiovintų grybukų?

– Tik truputį... – prisipažino senelė. – Bet 
šiandien jų dar nevalgiau. Tau, Snieguolyt, laikas 
sužinoti tiesą, – ir senelė papasakojo viską apie ne-
sėkmingą Snieguolės mamos santuoką, jos niekšo 
tėvo turtus ir apie jos mirties trokštančią tėvo našlę.

– Tai ką daryt? – supanikavo Snieguolė.
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– Mano arbatėlė galėtų atsakyti į šį klausimą, – 
atsakė senelė ir pasisuko eiti į virtuvę arbatos.

– Gal jūs tiesiog apsisukite į kitą pusę ir eikit 
į policiją, – pasiūlė Snieguolė. – Neaiškinkite ten 
jiems nieko, ką dabar sakėt man – vis tiek nieko 
nesupras. Tiesiog pasakykit, kad pas mus va dabar 
ateina telefoniniai sukčiai ir mūsų pilietinė pareiga 
padėti policijai juos sulaikyti. 

– Gerai sugalvojai! – suplojo rankomis senelė ir 
į virtuvę nusprendė dabar neužsukti. 

Senelei išėjus pro duris, lyg tyčia kažkas pasi-
beldė. Snieguolė jas atidarė ir pamatė maloniai be-
sišypsančią išsidabinusią moteriškę.

– Labuką, – pasisveikino ji. – Ar tu – Snieguolė?
– Aaa... Taip, – pralemeno Snieguolė. – O kas 

jūs tokia?
– Aš – tavo senelės draugė. Ji manęs prašė pa-

sėdėti su tavimi.
– Kokia jūs maloni, – padėkojo Snieguolė. – 

Gal norite arbatos?
– Ne, nereikia, – paprieštaravo atėjūnė. – Aš 

pati čia tau atnešiau šio to paskanauti...
– Et, o senelė sakė, kad draugės visada geria jos 

pagamintą sveikatos, jaunystės ir grožio arbatą, – 
atsiduso Snieguolė. – Nenorite būti sveika, jauna 
ir graži?

– A? – sukluso moteriškė. – Tai, sakai, ši arba-
ta – pagaminta senelės? Tada mielai išgersiu.

Po valandos namuose pasirodė senelė su polici-
jos ekipažu. Įėję jie pamatę šlitinėjančią ir kikenan-
čią kailiniuotą moteriškę. Policininkai iš matymo 
žinojo beveik visus telefoninių sukčių parankinius, 
kurių tose turtingose apylinkėse buvo itin daug, 
bet šitą išsipusčiusią moterėlę matė pirmąsyk. 

– Kuriam klanui priklausote, ponia? – griežtai 
pasiteiravo jaunas pareigūnas.

– Nykštukų!
Jauni pareigūnai pasikasė kiekvienas vis kitą 

vietą: apie tokį telefoninių sukčių klaną jie dar ne-
buvo girdėję. Vienas kažką net užsirašė bloknote.

– Jūs kurjerė? Pinigų paimti atėjote? – norėjo 
pasitikslinti tas, kuris užsirašinėjo.

– Atstok, snargly! Aš atėjau nužudyti šitos 
bjaurybės! – kaip arklys nusižvengė ponia, galva 
kinkteldama į Snieguolės pusę, po to susvirduliavo 
ir nugriuvo.

Policininkams beliko tik uždėti gulinčiajai an-
trankius ir ją išsinešti.

– Snieguoliuk! – nieko nesuprato senelė. – Kas 
čia atsitiko?

– Aišku, kas atsitiko, senele, – pyko Snieguo-
lė. – Žmogų pavaišinau arbata, kurią kasdien jūs 
geriat!.. Ar ilgai dar tai tęsis?

Senelė, keletą mėnesių praleidusi reabilitacijos 
klinikoje, grįžo visai sveika ir padėjo Snieguolei 
švaistyti Nykštukų klano palikimą.

Jonukas ir Grytutė

Gyveno kartą netoli miško vyras ir žmona. Jie 
turėjo sūnų Jonuką ir dukterį Grytutę.

Vieną vasaros dieną mama su vaikais išėjo į 
mišką prisirinkti uogų parduoti. Mamai nepatiko, 
kad vaikai, užuot rinkę uogas, jas valgė, todėl Jo-
nukas ir Grytutė buvo nuvyti tolyn nuo pintinės 
kuo nors užsiimti. Jie ilgai žaidė ir staiga suvokė, 
kad pasiklydo.

Beklaidžiodami vaikai išalko ir ištroško. Ant 
keliuko jie pamatė balą. Jau ruošėsi iš jos gerti, bet 
pamatė užrašą: „Negerk iš balos – nehigieniška.“ 
Ir negėrė.

Vakarop Jonukas ir Grytutė miške pamatė tro-
belę, o ant palangės – garuojantį pyragą. Abu grei-
tai čiupo pyragą ir suvalgė. Staiga iš trobos išlėkė 
įpykusi senutė. Ji šaukė:

– Ką jūs čia darot? Kas jums leido?
Senutė čiupo abu vaikus už ausų ir nusitempė į 

trobelę murmėdama:
– Kol niekas neatlygins man už pyragą, niekur 

neisit!
Tik grįžusi namo mama pastebėjo, kad niekur 

nėra vaikų ir pagalvojo, kad galėjo palikti  juos 
miške. Pardavusi supirktuvėje uogas ir nusipirkusi 
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šio to stipresnio, ji sukėlė ant kojų visas tarnybas – 
liepė ieškoti jos vaikų. Abu su vyru nuėjo patikrin-
ti artimiausių žvėrių olų, dar visas savo pastatytas 
kilpas patikrino – nieko: nei vaikų, nei mėsos... 
Tarnybos, apžvalgę visus medžius ir išbraidžioję 
visas pelkes, nusprendė, kad vaikai arba pabėgo 
iš namų – tai buvo labai tikėtina – arba buvo pa-
grobti – o tai net juoką kėlė. Tiesa, užsukti į miške 
gyvenančios senutės trobą niekam net netoptelė-
jo – ko jie ten nematė pas tą seną raganą!

Vasara ėjo į pabaigą, o Jonuko ir Grytutės taip 
niekas ir nepasigedo. Senutė pradėjo nerimauti, 
kaip jai iš savo pensijos reikės išleisti vaikus į mo-
kyklą. Vaikai tai jau nemenki, o mokykloje, sako, 
dar nebuvę. Pardavusi kiaulę ir kelias vištas, ji su-
pirko visas mokyklai reikalingas priemones ir rug-
sėjo pirmąją išlydėjo takučiu Jonuką su Grytute iš 
miško į mokyklą. Pati grįžo trobelėn pyragų kepti 
ir vaikų laukti.

Vaikai mokykloj, matyt, nė nebuvo – labai 
greitai grįžo. Kartu su tėvais ir policija. Net ban-
dyta senutei pareikšti kaltinimus dėl pagrobimo ir 
prisiteisti pinigų, bet, atsižvelgus į visas neaiškias 
ir keistas aplinkybes, kaltinimai buvo atšaukti, o 
vaikų globos teisės staiga atiteko senutei. Sako, visi 
liko patenkinti.

Ir būna gi keistenybių ant šio svieto!

Batuotas katinas

Gyveno kartą rajono centre pasiturintis duonos 
kepyklos savininkas. Jis turėjo tris sūnus. Pajutęs, 
kad jau nebeilgai gyvens, susikvietė sūnus ir pasakė:

– Vaikai, jaučiu, kad greitai mirsiu. Nenoriu, 
kad iš karto prasidėtų rietenos dėl mano turto, to-
dėl jau dabar pasakysiu, ką jūs iš manęs gausit. Do-
naldai, – kreipėsi jis į vyriausiąjį sūnų, – tu gausi 
mano kepyklas. Renaldai, – tėvas pasuko galvą į 
vidurinįjį sūnų, – tau patikėsiu savo malūnus. O 
tavęs, Minaldai, – tėvas žvilgtelėjo į jaunėlį, – ne-
mėgstu dar nuo tada, kai teisme per skyrybas palai-

kei savo motiną. Nieko tu, parše, iš manęs negausi!
Greitai tėvas pasimirė. Vyresnieji sūnūs iškart 

perėmė jo verslą, o Minaldas, pasiėmęs menkas 
savo santaupas, išėjo ieškotis darbo ir pigaus buto.

Vaikinui pavyko išsinuomoti kambarėlį pagy-
venusios mezgėjos namuose. Tai jam išėjo į naudą: 
senutė jį greitai išmokė mezgėjo amato.

Po daugybės nesėkmingų bandymų susiras-
ti darbą Minaldas nuobodžiaudamas sėdėjo savo 
kambaryje, baigė megzti užsakovui vaikiškas ko-
jines ir stebėjo netoliese vaikštinėjantį senutės 
katiną. Norėdamas bent kiek paįvairinti nykią 
kasdienybę, jis nutarė numegzti katinui batukus. 
Po to truputį įsijautė ir dar numezgė megztinį ir 
kepuraitę.

Su pasiturinčia kliente į namus grįžusi senutė 
pamatė šitaip papuoštą katiną ir žagtelėjo. Senu-
tė net bandė pykti, bet klientę aprengto katino 
vaizdas sužavėjo. Ji užsisakė drabužėlių komplektą 
savo chihuahua veislės šuniukui ir rekomendavo 
Minaldą visoms savo draugėms. Greitai Minaldas 
neatsigynė klientų, praturtėjo ir įkūrė naminių gy-
vūnėlių mados namus Batuotas katinas. 

Jo brolių tokia sėkmė nelydėjo. Renaldas po 
pirmųjų apsilankymų darbe išsiaiškino, kad serga 
astma ir jam negalima būti malūne. Neprižiūrimi 
darbuotojai pradėjo nešti iš malūnų miltus. Greitai 
Renaldas bankrutavo, o Donaldo, nebegaunančio 
miltų į savo kepyklas, verslas taip pat ilgai netem-
pė. Pardavę pastatus, broliai per keletą naktų praūžė 
visus pinigus ir paryčiais atsivilko pas Minaldą pra-
šyti broliškos pagalbos. Nenorėdamas būti išnau-
dojamas, bet ir negalėdamas palikti brolių bėdoje, 
Minaldas įdarbino juos savo Batuotame katine.

Nuo to laiko Minaldas ilgai ir laimingai mezgė, 
o jo broliai tapo mados namų Batuotas katinas rek-
lamos vadybininkais: amžinai apdraskytas Renal-
das vis gaudė miško gyvūnus ir rengė juos brolio 
numegztais drabužiais, o menininko gyslelę turėjęs 
Donaldas darė įspūdingas fotografijas ir dėjo jas į 
mados namų internetinį puslapį.
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