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Dailė

Austėja Mikuckytė

Politikuojantis, hipnotizuojantis
ir šokiruojantis
Šeštus metus vykusi tarptautinė šiuolaikinio meno mugė ArtVilnius’15 pateikė staigmenų.
Džiugių ir mažiau džiugių. Ypač pagirtinas pasirinkimas – Ukrainos galerijas pakviesti dalyvauti
šalies viešnios teisėmis. Įtempta politinė situacija
reikalauja iš meno nelikti nuošalyje, neatsitverti
nuo aktualijų neįpareigojančių kūrybinių eksperimentų siena. Siena, nukabinėta įvairių žalių atspalvių rankšluosčiais, imituoja Sibiro taigą. Miegančios žemės peizažas iš paukščio skrydžio pasakoja
apie gamtos didybę, tremtį, o „made in China“
rankšluostėliai primena apie į Sibiro žemes besikėsinančią Kiniją. Nikita Shalennyi Sibirą mato kaip
medžiagos skiautes, į kurias savo kruvinas rankas
valėsi, valosi ir, tikėtina, valysis imperialistinių ketinimų kupinos šalys.
Į šią diskusiją įsitraukia ir RA galerijos iš Ukrainos stendas. Kirillas Protsenko vanką-stanką padengia militaristinėmis spalvomis ir ši rusiška lėlė

Nikita Shalennyi. Sibiras (instaliacija). Tekstilė, 302x1802 cm, 2015

išlinguoja grėsmingą karo gausmą. Eduardas Potapenkovas pateikia visą seriją Hibridiški žaidimai,
kurioje banglentininkai skrodžia bangas tarp povandeninių minų, sportiški vyrukai virvėmis kopia į naikintuvus, merginos užsiima aerobika ant
tanko, turškiasi vandenyje šalia karinio laivyno. Visuose paveiksluose dominuoja kamufliažiniai atspalviai, nustelbiantys vasaros linksmybes. Kirillas
Protsenko nevaikiškus žaislus ir žaidimus perkelia
į virtuvę. Virimo pamokoje, ant pjaustymo lentelių,
ir ant Paletės išdėstoma instrukcija, kaip nuimti
žiedą nuo granatos. Prisimenu kraują, įsigeriantį į
medinį lentelės paviršių, pjaustant žalią mėsą, ant
paletės suraitytus ugninius dažus ir liepsnojančias
fovistų drobes. Dailininkas meta grėsmės šešėlį, paruošia ateivių, nelauktų svečių, invazijai.
Daria Kritova sukūrė žurnalistinių šungrybių
instaliaciją Propaganda. Gedulo nuotaikos tvyro Bottega gallery stende. Ruslanas Tremba sukala
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Eduard Potapenkov. Slalomas.
Drobė, aliejus, 100x120 cm,
2015

karstus ir kryžių. Romanas Mykhailovas išdegina
skausmo kronikas. Nazaras Bilykas sulydo kapinių
žvakučių kubą. Sukniubusios ant žemės Marijos
Kulikovskos aimana aidi per visą salę. Ant kėdės
rangosi nematomo žmogaus kojos. Kare visi tampa
beveidžiais priešais ar bendražygiais. Erškėčių viela
apraizgytas veidrodis užtušuoja akis: ar tik tai ne
prorusiškų separatistų aklumas? Daniilas Galkinas
kviečia paklausti žiūrovą: „Veidrodėli, veidrodėli,
kas pasaulyje žiauriausias?“ Karo tematika persimetė ir į latvių kūrybą. Aigarso Bikše’s pėstininkas
stebi saulėlydį Kovose, įsibridęs šalia plūduriuojančios nukirstos galvos. Gigantiška mergaitė medine
koja stuksi SOS pagalbos signalą. Andrisas Vitolinis iš medžių išraizgo Separatizmo taką. Kuo giliau
į mišką, tuo daugiau medžių...
Galbūt būtent esama įtempta politinė situacija paskatino menininkus imtis pusiau žmogaus,
pusiau žvėries įvaizdžių. Danielius Blomas Vilku pavadina plastikinį berankį vyriškį šuns galva.
Moteriai kojas atstoja šluotos stagarai, iš pakaušio
styro ragas. Taip skulptorius įsivaizduoja Ožiaragio
zodiako ženklo įasmeninimą. Rūta Jusionytė vysto
merginos ir kiškažmogio draugystės istoriją, pateikia savo gražuolės ir pabaisos versiją. Žygimantas
Augustinas žmogų kryžmina su puodu. Serija imituoja mokslinį eksperimentą, pateikiant objektus,
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brėžinius ir nutapant galutinį rezultatą. Kyla asociacijų su plastinių operacijų bumu. Kodėl gi po
veido oda neįsitaisius aliumininio puodo, jeigu jau
leidžiamas botoksas ir grūdamas silikonas?
Nojus Petrauskas kuria ir interpretuoja mitus
bei legendas. Vangogiško dangaus fone burbulinė-

Daniel Blom. Vilkas. Plastikas, plienas, 2006
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Salomėja Jastrumskytė. Iš serijos Euklidas. IV. Drobė, akrilas, presuota anglis, lakas, 120x100 cm, 2013

se vulkanų voniose maudosi žuvis ir kareivis, mezgasi Pokalbis. Šventykloje stiklo pūtikas verda veidų
sriubą. Už arkos styro gamyklų kaminai, iš kurių
verčiasi ugnis ir dvelkia siera. Nežinoma istorija užmena mįslę keturgyslę. Juodaodė blondinė kubile
maudos. Kas? Menininko vaizduotė. N. Petrauskas surenčia altorėlį savo fantasmagoriškų būtybių
imperijai. Iš mėsos gabalų bokšto trykšta fontanai,
perkreiptu veidu ropinėja skarabėjai, nukaręs apsamanojęs biustas mirksta upelyje.
Šoninėse durelėse ant kraujagyslių sosto įsitaisęs atgrasus undinius leidžia muilo burbulus. Kitame šone ant tokio paties sosto sėdi karo karalienė.
Mažuose langeliuose savo ilgą uodegą mirko molinis humanoidas suluošintu kaklu. N. Petrauskas
siūlo pažaisti su milžinišku kauliuku. Jums gali
iškristi du spoksantys veidai su plūduriuojančia
ragana, tarakonus verdantys Tibeto vienuoliai, pa-

smeigtą drakoną apsivijusi mergina, beržų kamienų įsitvėręs keturrankis, akmenimis apaugusi pogrindžio (tiesiogine prasme) pabaisa. Kubas pūpso
ant aštrių smaigų pjedestalo ir kviečia pavaikščioti
ašmenimis.
Drastiškomis transformacijomis kaip visada pasižymi Andriaus Miežio tapyba. Iš keisčiausių konstrukcijų sumontuota Sudėtinga asmenybė prašoma
parodyti tikrąjį veidą. Nuogi flamingai susipina į
krūtinę, besibučiuojantys profiliai paskelbia šūkį
Kartu mes bomba, Karnavale žygiuoja sienų teplionės ir neaiškūs mikroorganizmai. Autorius tėviškai
nutapo blogos kompanijos veidą, o Juodosios magijos moteris trykšta energijos vulkanu ir hipnotizuoja
lazeriais. Juokiasi Buda šviesos greičiu begalybę iliustruojančia burna, Liuciferis drambloja perlų debesėliu. Mama, aš myliu chuliganą, – į auksinio jaunimo
daržą mesteli akmenėlį A. Miežis.
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Kirill Protsenko. Virimo pamoka. Degintas medis, tempera,
22x42 cm, 2015

Psichodelikos fiesta tuo nesibaigia. Per kūną
laksto šiurpuliai besiklausant iš metalinio ritinio
sklindančios raudos: Aš tavo saulė. Pasilik su manim.
Aš tave myliu. Nepalik manęs. Neišeik. Kur tu? Į sidabriniame meilės kalėjime susirangiusią merginą
galima žvilgtelėti pro išpjautą angą. Mergina staiga atsisuka ir įsmeigia paklaikusias akis. Veriantis
žvilgsnis, kreivi veidrodžiai, amžinybės iliuzija. Šis
Monikos Dirsytės performansas – tikra meilės alegorija. Mistiškoje Jurgos Barilaitės videoperformanso Abrakadabra atmosferoje miksuojamos skirtingų
kalbų skaičiuotės. Tad kas taps vada meno rinkoje –
autorius ar auditorija? Kūrybinį verbalikos potencialą panaudojo ir Staselė Jakunskaitė. Frazeologizmais
tapusius posakius mergina grąžino į tiesioginės reikšmės junginius. Sienai išdygo ausis, ant peties voliojasi akis, dviveidis šypsosi dviem lūpomis, Šaukštai
po pietų aplipę maisto likučiais, pelėda sumiaukia,
pietums patiekiamas liepsnojantis šuo.
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Taip papietavusi užsuku į Rimo Sakalausko
instaliaciją Posėdis. Keturi gipsiniai antikiniai biustai pasitelkus projektorių prabyla mėsos gabalais,
pravirksta krauju, klausia faršu, atsako žarnomis.
Veidai markstosi ir diskutuoja. Valdininkų posėdis
trenkia pašvinkusia mėsa. Visa tai suvirškinti padeda Pauliaus Arlausko meditacinis menas. Intuicija
žvelgia ramios moters veidu ir pasakinėja fraktalų
gijomis. Laiko mašina blaško po simetrijos, aukso
pjūvio, Dievo akies trikampio ir Hamsos laikus.
Matyt, po amžinybę. Virš horizonto siaučia raštų,
simbolių ir stilizuotų būtybių pūga. 8 vienuoliai
supila mandalą. A. Arlauskas išradingai išgauna
smėlio įspūdį, spalvų plotus padengdamas precizišku baltų taškelių sluoksniu, sukuriančiu antrą rašto
lygmenį. Saulės fone išskėstomis rankomis meldžiasi Jėzus, levituoja žodžių Jėzus Kristus, Dievo Sūnus,
Išganytojas graikiškas akrostichas – žuvis. Akivaizdžiai religijomis besidomintis autorius prisimena ir
religinių elementų turėjusią filosofijos šaką – alchemiją. Baltas vėjas suka tolstančius malūnėlius.
Hipnotizuojančią raštų jėgą pasitelkia ir Salomėja Jastrumskytė. Baltos drobės su juodomis tarsi
žvėries nagų paliktomis žymėmis instaliacijoje atgyja – caksi barškuolės ritmu, raibuliuoja, plečiasi,
įgyja šešėlius. Owusu-Ankomah didelių hieroglifų
ir ženklų vertikalėse paslepia vyriškio siluetą. Toyin
Loye žaidžia ne tik su raštais, bet ir su fizika. Žuvyčių susuktas juodas gyvenimo ratas tampa nebe
toks pesimistiškas ir, lūžtant šviesai, sienoje kuria
spalvotus atspindžius. Baltarusijos galerija išeksponuoja lotyniškos ir maorių kultūros mišinį – gipsinių galvų veidus išmargina Naujosios Zelandijos
čiabuvių tatuiruotėmis.
Rafinuotai ir savotiškai realybę transformuoja
prancūzų galerijos Le point fort autoriai. Colinas
Guillemetas pingvinui užmaukšlina kiaulės kaukę, flamingui – asilo. Virvės stiebiasi į dangų ir
apsimeta kabančiomis. Penelope garsųjį Edvardo
Muncho Šauksmą paverčia aplikacija iš dienraščio
Le Monde. Pagrindinė figūra veidą slepia po Parako
sąmokslo veikėjo Guy’aus Fawkeso kauke, tapusia

Dailė
romano ir jo ekranizacijos V – tai Vendeta atributu,
o vėliau ir Million Mask March protestų prieš griežtas taupymo priemones, masinį sekimą ir korumpuotus politikus simboliu. Analogiškai perdirbami
du Pablo Picasso nutapyti moterų portretai, kurias
autorė perkrikštija stereotipinėmis prostitutėmis.
Stiprią siurrealizmo dozę paruošė Klaipėdos apskrities dailininkų sąjungos galerija Baroti. Rodionas
Petroffas kviečia žiūrovą į Ambivalentišką paradą,
kuriame tarsi Klaipėdos jūrų muziejaus programoje pagal nuotaikingą muzikėlę šokinėja išdresuoti
kamufliažiniai delfinai, karinio laivyno banginiai, į
šiltus kraštus skrenda naikintuvai, grakščios kojos
demonstruoja sinchroninio plaukimo numerius.
Paveikslas X žiūrovus įspraudžia į siaurą Raudonųjų
žibintų kvartalo gatvelę. Drobės centre – laikrodis,
siūlas ir jį padegti paruoštas žiebtuvėlis. Drobėje sutraukomi ugnies ir aistros paralelės ryšiai. Žiūrovas
intuityviai mato pašėlusio laikrodžio viziją ir tai yra
tikras Amsterdamo įasmeninimas. Liberali Olandijos politika padiktuoja atitinkamą gyvenimo būdą,
naikinantį adekvatų laiko pojūtį.

Staselė Jakunskaitė. Dviveidis

Penelope. Krizė. Mišri technika, 110x80 cm, 2012

R. Petroffas Antriniame urbanistiniame peizaže primontuoja matomas ir permatomas kabyklas.
Šiame paveiksle, rodos, vien manipuliuojama kog
nityviniu disonansu, o Saulėlydis negailestingai ironizuoja sociumą. Atominės bombos sukeltą dūmų
grybą turistai pleškina išmaniaisiais telefonais, pozuoja jo fone. Nieko inovatyvaus, internetas lūžta
nuo analogiškų karikatūrų, bet, rodos, pakartojimas nepakenks, mat dar vis neįsisąmoniname, kaip
skaitmeninį pasaulį ėmėme laikyti tikruoju ir prioritetiniu, o realybei užsiauginome storą abejingumo odą. Toliau sukuosi žvilgtelėti į kitą paveikslą
ir tenka griebtis už širdies iš išgąsčio. Kampe tūno
audeklu apsigobęs žmogysta ir, pasidėjęs ranką ant
fotoaparato stovo, bruka žiūrovui į veidą teptuką.
Kitame paveiksle autorius prisipažįsta Nesu čia
buvęs ir sukuria gana įtaigią įvairių pasaulio kampelių kakofoniją. Autorius konstatuoja Visuomenės nuomonę, kitaip tariant, siaurą meno suvokimą – kritišką Vlado Urbanavičiaus Krantinės arkos
vertinimą. Aplink Vamzdžiu pramintą skulptūrą
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dailininkas sustato vandentiekio darbininkus, nes
juk būtent taip šį kūrinį mato kiekviena garbingo
amžiaus troleibuso keleivė, pokalbio su kaimynka
apie ūkinį muilą sraute staiga patampanti kompetentinga dailės kritike.
Po visų protą sujaukti besikėsinančių kūrinių
malonu užsukti į projektų salę ir paklaidžioti po
Dainiaus Liškevičiaus Labyrinthus, kurio užkaboriuose išeksponuoti asmeninės ir visuotinės istorijos
reliktai, dažnai priverčiantys pasijusti lyg klaidžiojant po apleistą sovietinę mokyklą ir besiknaisiojant po jos spintas ir stalčius. Vladimiro Tarasovo
instaliacija Šešiasdešimtieji kviečia pasivolioti šiene,
paspoksoti į aguonų lauką su vis išnyrančiais muzikantais. Atmosfera, pulsuojanti laisvės ir taikos
siekiu, vis dėlto labiau primena septyniasdešimtuosius, hipių kultūros užuomazgas.
Subtiliu humoro jausmu pasižymi Jono Meko
vizualiųjų menų centro pristatyto projekto rimtis.
Gintaras Sodeika kvietė lankytojus išbandyti prietaisą, matuojantį meno kūrinio kontekstinę aurą.
Matavimo vienetai – Fluxus kvadratu. Mokslininkų ir sudėtinga leksika kažko stygių dangstančių
meno pasaulio atstovų žodyną imituojanti kalba
bei sutrikę lankytojų veidai. Ši pseudolaboratorija – tikras geros nuotaikos užtaisas.

Iveta Laure. Meilė ir šilkas. Plienas, šilko audinys, 6x6x3 m, 2014
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Nuotaiką gadino tik agresyvus komercijos veržimasis į meno kūrinių draugiją. Auksinių veidrodžių kubas paaiškėjo esąs tik alkoholio gamintojų
prekės ženklo reklaminė kampanija, imituojanti
plaukiojimą ir tikriausiai skendimą alaus dėžėje.
Analogiškas tik nykesnis kubas reklamavo mineralinio vandens prekės ženklą. Rėmėjų reikia kiekvienam renginiui, nieko čia nepakeisi, bet kai reklamą
bandoma paslėpti, niveliuoti su eksponatais, nevalingai apima susierzinimas.
Šiemetinei meno mugei pavyko padirginti
pojūčius, jausmus ir mąstymą. Tačiau, nepaisant
įspūdingos statistikos (pavyzdžiui, 55 galerijos iš
15 šalių, dar daugiau kūrėjų ir dar dar daugiau
kūrinių), po apsilankymo lieka neprivalgymo įspūdis. O galbūt atvirkščiai. Sučiaumoję gigantišką
meno kepsnį, atbunkame jo skoniui ir aromatui,
tampame apsunkę ir pavargę?.. Tačiau tai labai
subjektyvu. Objektyvu tik Mato Janušonio kvėpuojantys kanalizacijos dangčiai, Martyno Gaubo
autoportretas, savikritiškai pramintas Konteineriu,
Dano Alekso garažai, Antono Logovo palečių arka
ir Ivetos Laure grakščios balerinų kojytės, gaudančios vėją ir mojuojančios išeinantiems. Juokauju,
objektyvumas ir menas neturi nieko bendro. Ir
ačiū Dievui.

Esė

Vaiva Martišauskaitė

Šiuolaikinio pasaulio atspindys
Iš gausaus lietuvių literatūros lauko kursinio
darbo tyrimo objektu pasirinkti Mariaus Ivaškevičiaus pjesę „Madagaskaras“ pirmiausia paskatino sentimentai – prieš šešerius metus šio kūrinio
inscenizacija Vilniaus Mažajame teatre (rež. R. Tuminas) buvo mano susidomėjimo šiuolaikiniais
teatro procesais pradžios taškas. Tik daug vėliau
sugebėjau įvardinti, kuo teatras man yra įdomus – tai sritis, labiau už bet kurią kitą (nebent,
išskyrus, literatūrą) besiremianti kontekstais, sritis,
kurią siekiant suvokti, reikia domėtis įvairiausiais
šalutiniais procesais, asmenybėmis, nuomonėmis.
Gan simboliška, jog dėl tos pačios priežasties panorau nagrinėti šią M. Ivaškevičiaus pjesę, tiesa,
buvo įdomu ne vien tai. Tąkart po spektaklio teko
dalyvauti įnirtingoje diskusijoje, kuriai panašius
klausimus vėliau atradau ne vienoje recenzijoje:
ką autorius bando pašiepti? Kultūros šviesulius?
Simbolius? Lietuvių tautą? Kas motyvuoja labiau:
rinkodaros dėsniai, režisieriaus pasiūlyta mintis iškrėsti pokštą apie tarpukario Lietuvą ar rimti patriotiniai užmojai? Drąsu geopolitiką, oratorių Kazį
Pakštą prakalbinti vulgaria gatvės kalba? O gal vis
dėlto saugu ir garantuoja ne tik knygos, bet ir spektaklio populiarumą? Galiausiai, kokią reikšmę tarp
šių „postmodernistinių gudrybių“ užima kūrinio
meninė vertė?
Problema nagrinėjama remiantis universaliomis postmodernizmo teorijomis, todėl ir postmodernaus žmogaus sąvoka vartojama bendriausia
prasme, apimanti ir postmodernaus veikalo autorių (autoriaus intencijas), ir jo adresatą. Mane domina jųdviejų tarpusavio ryšys, skirtinga reakcija į
iš principo bendrą kultūrinį „pamatą“. Darbe pri-

statomi būdingiausi postmodernizmo bruožai, aptinkami Nepriklausomos Lietuvos dramaturgijos
raidoje, nagrinėjamas dramos intertekstualumas
bei aptariama temos motyvacija vartotojiškumo
kontekste.

Intertekstualumo vaidmuo „kultūriniame mite“
Viena teksto funkcijų kultūros sistemoje – generuoti naujas prasmes ir idėjas, vartoti bei gebėti
išsaugoti ankstesniuosius kontekstus. Tai – autoriaus ir skaitytojo komunikacija (priešinga struktūralistiniam teksto nagrinėjimo principui, pagal
kurį tekstas egzistuoja kaip autonomiška struktūra
ir yra nepriklausomas nuo jį suvokiančio adresato).
M. Ivaškevičius esė Stilius plius ją vadina šiuolaikinio rašytojo menu, kuriamu šiuolaikinio skaitytojo galvoje: „Aš žinau, kad tu žinai, kad aš žinau.“1
Pasak I. Melnikovos, „terminas intertekstualumas
apibūdina šiuolaikinį postmodernistinį mąstymą
kaip citavimo procesą“2.
Postmodernaus teksto sąvokai didelę reikšmę
turi autoriaus mirties idėja – autorius ne pripildo
kūrinį prasmių, o tėra produktas, padedantis plisti
prasmėms. Tekstas (atskiri jo fragmentai) kituose
tekstuose ar gretutiniame mene gali veikti savarankiškai nuo originalo, visiškai arba iš dalies formuoti naujo kūrinio prasmę. Kitaip tariant, centrine figūra kūrinio interpretavimo procese tampa prasmę
šiuolaikiniame kontekste suvokiantis skaitytojas,
nebe prasmę savame kūrinyje suvokęs autorius.
Klasikinės ir moderniosios reprezentacijos teorijos
7

Esė
teigė, kad universalios tiesos nepriklauso ir nekinta nuo jų reprezentacijos. Postmodernistai laikosi
pozicijos, kad reprezentacija gali ne tik išreikšti ar
atspindėti universalias tiesas, bet ir jas kurti, čia
dėmesio objektu tampa būdai (literatūriniai, socialiniai, istoriniai), kuriais kuriami teiginiai apie
vienokią ar kitokią realybę.
Intertekstualumo sampratos kilmė siejama su
dviem idėjomis. Pirmoji – konstrukcinė kiekvieno
teksto elemento funkcija. Jos esama dviejų tipų:
autofunkcijos (teksto elementas susijęs su kitų
sistemų elementais, pavyzdžiui, dokumentiniais,
buitiniais ir kt.) bei sinfunkcijos (teksto elementas susijęs su tos pačios sistemos elementais)3. Intertekstualumas M. Ivaškevičiaus Madagaskare
atsiskleidžia abiem aspektais: dokumentiniame
laike veikia ir išgalvoti personažai, ir istorinės asmenybės, o meninis pasakojimas leidžia istoriją bei
kultūrą atverti mito įvaizdžiu (pasak J. Sprindytės,
neturinčio normalaus erdvėlaikio, nebūtinai verbalizuojamo, neskaitomo paraidžiui, o interpretuojamo4). Puikiausias to pavyzdys yra pjesės siužeto
pagrindas (Kazio Pakšto, pjesėje tapusio Kazimieru Pokštu idėja Lietuvą perkelti į Angolą) ir jame
veikiantys visuomenės veikėjai (Salomėja Nėris,
Steponas Darius ir Stasys Girėnas), realybėje neturėję beveik jokio ryšio. Kaip rašo S. Gaižiūnas,
„bendra tarp jų gal tik tai, kad visi jie buvo savotiški idealistai ir su savo idėjomis siekė tapti pasaulio
piliečiais: vieni – Stasys ir Steponas – tiesė oro kelią
per vandenyną, kiti – Salė <…> – veržėsi į Rytus,
o Pokštas degė mintimi sukurti antrąją Lietuvą.“5
Daug diskusijų apie Madagaskaro personažus
sukėlė antroji intertekstualumo kilmės – parodijos ir teksto daugiaplaniškumo (teksto sąveikos su
parodijuojamu tekstu) – idėja. M. Ivaškevičius iš
tiesų juokauja kurdamas veikėjų paveikslus, kuria juos pagal tipažus, o kiekvieną iš jų nesunkiai
galėtume apibūdinti vos vienu žodžiu (romantikė
Salė, stačiokė Veronika, prancūzas (?) Oskaras).
XX a. lietuvių istorijos veikėjai ir simboliai pjesėje
„nuvainikuojami“, o idėjos – performuluojamos:
8

Pokštas vietoj originaliojo valstybių augimo horizontalia kryptimi, t. y. plečiant savo teritoriją,
kviečia lietuvius „Tautą augint vertikaliniai“6, atsigręžti „veidu į jūrą“; lakūnai Steponas ir Stasys
nori auginti „Lietuvį – padangių milžiną“7, atsukti
jį „veidu į debesis“. Panašiai kaip ir romane Žali,
M. Ivaškevičius kritikuojamas dėl realių asmenybių ir jų idėjų pasirinkimo, užuot siužetui pasirinkęs išgalvotus personažus. Pavyzdžiui, S. Gaižiūnas
rašo: „Madagaskaras kelia klausimą, kodėl tai, ką
laikėme mūsų kultūros pamatais, kodėl pastangos
išsiveržti iš „prarūgusios balos“ tampa dekonstrukcijos ir deheroizacijos objektu, kodėl antiidealizmas paskelbiamas vertingesniu už idealizmą, didžiosios idėjos paverčiamos pajuokos objektu...“8.
J. Staniškytė, pristatydama postmodernaus kūrinio
interpretacijos ribas, pastebi, jog postmodernizmo
filosofo J. Derrida požiūriu, kiekvienas reiškinys
yra suvokiamas kaip tekstas ar egzistuoja tekste
(t. y. istorinės sąmonės rėmuose, kurie žymi interpretacinę ribą), o bet kuris individas jame neišvengiamai atsiduria9. Kitaip tariant, Madagaskaro
postmodernistinis tarpukario Lietuvos vaizdas ir
vyksmas yra reliatyvūs, ignoruoja realybę. Negana to, minėtoje recenzijoje pjesė ir jos personažai
apibūdinami kaip primityvios bulvarinės kultūros
produktas, labiausiai dėl šios priežasties nederantys
prie garbių visuomenės veikėjų prototipų. Vertėtų
paminėti, jog ir šiuo aspektu pjesė laikosi postmodernizmo kanonų – mažėjančio ar visai išnykusio
skirtumo tarp aukštosios ir žemosios kultūros.
Pasak M. Ivaškevičiaus, tekste, rašomame teatrui,
ypač svarbus adresatas, kuris reaguoja, kuriuo galima manipuliuoti10. Būtent šis adresatas ir yra
vartotojiškosios visuomenės atstovas, kurį paveikti
siekdamas autorius ir kuria stačiokiškus, primityvius ar naivius personažus.
Intertekstualumas kūrinyje (ypač kūrinyje teat
rui) padeda užmegzti stipresnį emocinį skaitytojožiūrovo ir veikėjų ryšį. „Madagaskare“ adresatas
autoriui – aktyvus informacijos dalyvis, žaidžiantis
pagal dramaturgo pasiūlytas taisykles. Kultūriniai
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Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektaklio Madagaskaras scenos

lietuvybės simboliai pjesėje pasirodo jau nuo pirmų eilučių, tačiau kiekvienas skaitytojas-žiūrovas jų ieško savarankiškai ir yra laisvas iš surinktų metaforų sudėlioti savąją interpretacijos mozaiką – postmoderniame žaidime
viskas (net ir prizas) – reliatyvu.

Postmodernizmas: prekė ar idėja?
Dar romantizmo laikais tautinės savimonės pagrindu
tapo istorinė savimonė: atskirų šalių literatūrą vieną nuo
kitos skiria ne tik kalba, bet ir istorija. Remiantis postmodernizmo filosofo Michaelio Foucault nuomone, skirtingas kiekvienos kultūros pamatinis kodas lemia vertybes,
išraiškos formas, suvokimo schemas, nustatančias lauką,
kuriame gali orientuotis kiekvienas žmogus11. Tai patvirtina ir situacija, susiklosčiusi literatūriniame lauke: Lietuvos
okupacijų metais mūsų laisvės ir didybės simboliai tampa
literatūros epicentru, trapios ir abstrakčios valstybingumo
vizijos sinonimais. Postmoderni literatūra taip pat nesistengia paneigti istorijos, tačiau, pasak J. Staniškytės, jei
„tradicinė samprata ignoruoja meninės kūrybos ir istorijos
rašymo giminingumą, postmodernus menas stengiasi atskleisti istoriografijai priskiriamų savybių – objektyvumo,
neutralumo, beasmeniškumo, reprezentacijos skaidrumo – fiktyvumą“12. Istorinis faktas, pateiktas kaip stereotipas, leidžiasi dekonstruojamas, lanksčiai jungiasi su fikcija.

XX a. tautinių idėjų Madagaskare – nors
vežimu vežk. Visos jos čia – dekonstruojamos, nepiktai pašiepiamos. Susidaro keistas
efektas, priešingas Aristotelio Poetikoje minimam atpažinimui (anagnorisis): pjesė konfrontuoja su adresato kolektyvine atmintimi,
išlaikydama jo budrumą ir neleisdama susitapatinti su turiniu13. Toks istorinių epizodų reprezentavimas natūraliai provokuoja adresatą
diskutuoti ir (dar kartą) analizuoti kontekstus. Kartais net susidaro įspūdis, kad pjesės
veiksmas pernelyg grimzta į kontekstą, autorius tarytum dirbtinai siekia paminėti lietuviškąsias (ir ne tik) ikonas, idėjas, stereotipus
ir taip paprasčiausiai pralinksminti adresatą – kalbėti apie abiem žinomus žmones ir
procesus, nesvarbu, tai susiję su pagrindine
9
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tema, ar ne. Ypač tai išryškėja antrame veiksme,
o tiksliau, lyginant tekstą ir kūrinio inscenizaciją teatre. Nors R. Tumino Madagaskare pirmoje
ir trečioje dalyse gan nuosekliai sekamas tekstas,
antra dalis pažymėta vieninteliu akcentu – katastrofišku Dariaus ir Girėno skrydžiu per Atlantą,
apibendrinančiu nostalgišką visos pjesės nuotaiką
ir užsimenančiu apie tolesnį nesėkmių paženklintą
likusių veikėjų likimą. Spektaklio žiūrovai neišvysta nei krepšiasvydžio dievo Frenko, nei Holivudo
dievaitės Marlen (Merlin Monro prototipo), nei
Salės susitikimo su Slibinu Literatu.
Madagaskaro veikėjai pjesėje turi grandiozinių
siekių, tačiau nė vienam nepavyksta jų įgyvendinti,
išgelbėti tėvynės. Autorius negaili ironijos ir, lyg
malūnas, su kuriuo Pokštas bandė kovoti visą gyvenimą, sumala idealistų siekius į miltus – pernelyg
susitelkę ties savo projekto įgyvendinimu, kiekvienas iš jų pamiršo tikrąjį gelbėjimo objektą – „Lietu-va“, skiemenuojama Pokšto, kitaip nei Just.
Marcinkevičiaus dramos Mindaugas eilutės, nebesukrečia nei lietuvio kūno, nei tautinės savimonės.
Įžanginiame žodyje M. Ivaškevičius ragina pjesę skaityti neįprastai – taip, kaip žmogus iš ateities skaitytų istoriją apie mūsų dabartį, kuri, pasak
autoriaus, šiam atrodytų tragikomiška, nes vėlesni
įvykiai „sudaužys į šipulius visus mūsų šiandienos
lūkesčius“. Taigi rašytojas kviečia į pjesę žiūrėti kaip
į šiuolaikinio pasaulio atspindį, kuriam greičiausiai, taip pat kaip tarpukario Pasauliui, reikės saugesnės vietos. Pasirodo, postmodernizmo bruožai
pjesėje kartu su kūrinio idėjomis (maksimalizmo ir
utopijų grožiu, negailestinga kritika paklydimams
ir karšta meile tautai) jungiasi ne tik kaip meninės priemonės, bet ir kaip provokacija, išryškinanti
pagrindinius tarpukario ir šių laikų Lietuvos skirtumus: kultūros ir antikultūros atskirtį, gerokai
pakitusią „meilės Tėvynei“ sąvoką, vulgarumo įsigalėjimą. „Kadangi greta estetinės paskirties menas
turi ir kitą: atkurti vertybes, atšviežinti jas ir seniai
nuvalkiotai tiesai suteikti naują pavidalą.“14
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***
Mariaus Ivaškevičiaus pjesė Madagaskaras
postmodernizmo kontekste atsiskleidžia dvejopai.
Viena vertus, autorius adresatui demonstruoja
visuomenės žaizdas, kita vertus, pjesė provokuoja
įvertinti kiekvieno adresato individualų santykį su
kultūra. Šiuolaikinis pasaulis diktuoja šiuolaikines priemones, gebančias paveikti adresatą, todėl
šiandien ironiškasis M. Ivaškevičiaus Madagaskaras
sukelia aštresnę diskusiją nei didaktiškasis K. Binkio Atžalyno veikėjų kalbėjimas. Postmodernus
žmogus įprato vartoti kultūrą, todėl autorius, siūlydamas alternatyvų konteksto įvaizdį, „pabudina“
adresatą ir priverčia permąstyti savo ryšį su tautiniais idealais.

1 Marius Ivaškevičius. Stilius plius // Šiaurės Atėnai, 2003 08 30, nr.
666. http://eia.libis.lt:8080/archyvas/viesas/20110110053651/
http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=666&kas=straipsnis&st_
id=2028 (žiūrėta 2014 07 11)
2 Irina Melnikova. Intertekstualumas: Teorija ir praktika. –
Vilnius, 2003, p. 19.
3 Ten pat, p. 31.
4 Jūratė Sprindytė. Prozos būsenos. – Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas, Vilnius, 2006, p. 206.
5 Silvestras Gaižiūnas. Madagaskaro džiunglėse, arba Petro
Cvirkos pėdomis...: dekonstrukcijos variantai: nuo Cvirkos
iki... // Literatūra ir menas, 2005, birželio 17 d., http://
www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3053&kas=straipsnis&st_
id=6982 (žiūrėta 2014 06 21)
6 Marius Ivaškevičius. Madagaskaras: trijų veiksmų pjesė. –
Apostrofa, Vilnius, 2012, p. 33.
7 Ten pat, p. 56.
8 Silvestras Gaižiūnas. Op. cit.
9 Jurgita Staniškytė. Postmodernizmo estetikos sklaida šiuolaikiniame Lietuvos teatre (daktaro disertacijos santrauka). –
Kaunas, 2002, p. 10.
10 Marius Ivaškevičius. Stilius plius... Op. cit.
11 Jūratė Baranova. Nietzsche ir postmodernizmas. – Vilniaus
pedagoginio universiteto leidykla, Vilnius, 2007, p. 187.
12 Jurgita Staniškytė. Daugybingumo formos šiuolaikiniame Lietuvos teatre: postmoderni reprezentacija ar modernios tradicijos tęsinys? // Menotyra, 2011, t. 18, Nr. 2, p. 123.
13 Martynas Petrikas. Tarpukario vaizdiniai šiuolaikiniame Lietuvos teatre // Menotyra, 2011, t. 18, Nr. 2, p. 151.
14 Marius Ivaškevičius. Stilius plius... Op. cit.
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Justinas Dargis

Ūkana palėpėje
Siuita
Pastabos:
Ūkana – šilto garuojančio oro ar kylančio rūko,
rūkanos regimasis sluoksnis.
Ūkana – nežinomoj vietoj esančio pastato palėpės dalis; palėpėj gyvenančio vargšo pasididžiavimas: ,,Aš čia.“
Ūkana – paauglio sąmonės metafora.

Minčių autoriai:
Aš – paauglys.
Vyriausiasis gydytojas.
Valytojas kritikas.
Vyriausiojo gydytojo padėjėjas.
Senyvo amžiaus močiutė.
Gandras.

1. Įžanga
Prieš penkerius metus mane per prievartą perkėlė į naują gyvenamąją vietą – palėpę. Pamenu,
apie ją dar anksčiau sužinojau iš keistų pas tėtį besilankančių baltus chalatus vilkinčių dėdžių pasakojimų. (Tuomet mano vaikiškos smegenys naiviai
galvojo, jog stotis ant savų kojų ten nebus sunku.)
Nuo pat pirmos dienos čia atsirasdavo įvairūs kiekiai su manimi ar tarpusavyje iš pirmos pažiūros
nesusijusių objektų ir aš vis klausinėdavau, kodėl ir
kuo jie man svarbūs. Vėliau pastebėjau, jog mano
identitetas formuojasi kartu su pačia palėpe, jos
interjeru. Gyvendamas vienas tapau sau pasaulio
centru. Tai dažniausiai atsitinka žmonėms, išgyve-

nantiems tam tikrą gyvenimo laikotarpį – ypač kai
metų skaičiukas keliauja per antrąją dešimtį. Pripratau prie šios vietos. Ji tapo ir iki šių dienų tebėra
mano vidino pasaulio reprezentacija. Manau, nebūtų klaida vadinti šią idilę „augimu“, kurią tuojau
neaiškiai ir paaiškinsiu.
Varvanti nosis, „žingeidus“ žvilgsnis, o ir išsišokti, kaip matau, gebate puikiai. Vadovėlinis atvejis – sveiki atvykę. Šypsausi ir tikiuosi, jog ilgam.
Ateinančią savaitę susipažinsime artimiau, mano
kolegos atliks keletą nepopuliarių tyrimų ir padėsime jums čia įsikurti. Pasižadame, jog parūpinsime
knygų. Keletą kartų skaičiau jūsų ligos istoriją ir
didžiausią įspūdį paliko vertybių samprata. Regis,
gebate įtraukti žmones į savo gyvenimą, pririšti juos
siūlais suvisam. Tačiau meistriškai padarote taip, jog
jie lieka dėl to kalti. Iš kur tokie nuostabūs sugebėjimai! Tokie žmonės kaip jūs turėtų pagrindiniuose
bankuose dirbti; tokios proto galios, na kurgi! Nors
pats turbūt pripažinsite ir, kaip matau, ne kartą teigėte: visuomenė apskritai neturėtų žinoti apie tokius
kaip patsai. Na, laikas parodys, kaip čia bus, o tuo
tarpu – keliaujam, aprodysiu palėpę. Tik, atleiskite
trumpam, arbatėlę savo pasiimsiu, ir einam.
Gamtoje matau Dievą, kuris man kala į galvą,
jog gyvensiu ne amžinai. Šią akimirką, kai rašau,
palėpėje viskas balta ir slidu, šiandien jau kelis
kartus griuvau. Jei reiktų įvardinti pagrindinę savo
charakterio savybę, veikiausiai tai būtų „teisingas“.
Ne vieną kartą ji pakenkė ir tikriausiai kenks toliau. Norėčiau būti kitoks, bet nemoku. Gal netgi
norėčiau būti kitu žmogum, bet šito nemoku dar
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labiau ir mokėti nenoriu. Turiu savo takelį, einu
juo, tik kad negebu labai toli įžvelgti, mat esu apsuptas tiršta migla. Būna išsisklaidymų, takelio išsišakojimų, bet labai retai. Tokiais atvejais (kai reikia
rinktis) palėpėj skraido daiktai, ant sienų tyška juodi dažai. Paklauskite vyriausiojo gydytojo – patvirtins. Jis daug matė.

2. Šešėliai ant sienos
Kai įžengiau į savo naująją rezidenciją, dėmesį
iškart patraukė pietinis kambario kampas. Ant mažyčių kėdučių sėdėjo dvi medinės lėlės, jų galvos
sukosi aplink savo ašį, t. y. kaklą. Vieną apšvietė
pro sienoje esantį mažą kvadratinį langiuką krintantys saulės spinduliai, o kita laikė užrašų knygutę. Prie šios scenos prisėdau ilgam.

Visai gerai, sakyčiau. Vėl kaip namie, nors
savaitę jaučiausi neįprastai, kaip balta žiurkė, papuošta numeriu. Matytum, kaip jie dirba, che…
Meistriškai greitai keičia dalykėlius, veikiausiai nemažai pinigo gauna, ant to mūsų pasaulėlis (pirmoji l kieta, kaip liaudies dainose) ir laikosi šią dieną.
Šiandien pastebėjau kelis atnaujinimus. Grindlenčių tarpuose jau įstatyti mikrofonai. Kampuose
prie lubų atsirado po žibintą, jie girgžda, sukiojasi
lyg vėjas blaškytų, žybsi lyg švyturys ramią naktį ar
greitai įsijungti negebanti lempa. Visa palėpė lyg
prijungta prie kažko. Atleiski, niekad nemokėjau
tiksliai kalbos vartoti. Ironiška, kartais ateina gydytojai pasipasakot, nors prisidengia „ledų laužymu“.
Vienam akiniai sulūžo, kava baigėsi. Antro žmona
pervargus, bet nemiega, širdis greitai plaka. „Aš labai bijau būt vienas“, – šitas kol kas dažniausias,
pirmauja. Galvoja, vienintelis visa tai išgyvena.
Drįsčiau spėti, jog net sumuštinio užsitept nemoka. Matyt, dėl to ir bijo. Septintas toks prisimerkęs.
Labai tiksliai parodei, būtent taip.

Kamilės Čelutkaitės nuotrauka

Matai, juk tikrai matai, šis kambarys nėra
toks tvirtas, kaip gali pasirodyti. Grindlentės neobliuotos, rakštimis dalijasi, yra tarpų. Sienos ir
lubos padengtos plonos prastai nuaugusių medžių
medienos sluoksniais. Skamba keistokai, atrodo,
pripažink, irgi. Girdėjau, jis kas keletą dienų perstumia savo lovą į kitą kampą, vis prieš laikrodžio
rodyklę. Tvirtino, taip miegodamas laiko nepra-

randa. Išprotėjęs, sakai? Pažiūrėk į veidrodėlį. Kai
šis gyventojas čia įsikraustė, aš taip pat pasitikėdamas teigiau, jog jam trūksta varžtų. Praėjo keleri
metai – juo toliau, tuo labiau laukiu akimirkų, kai
galiu būti jo erdvėje, kai galiu būti čia, ir valyti.
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3. Keitimai
Vakar vėl nuvažiavau pas močiutę vidurnaktį.
Kiekvieną kartą čia vis kitaip. Kitoks medžių žalumas, kitokiu garsumu rėkia paukščiai ir žmonės,
kitaip sverdi už butelį sienas dažantys pensininkai,
žingsnis į priekį – du atgal (ne tik fiziškai). Sienos
kitokios, palėpė, kurioj miegu – taip pat. Joje vis
kitaip aidi. Kitokie sunkumai slegia pečius, kitaip,
nurimęs, senas šuo žiūri ir liūdi. Kitaip kitaip kitaip. Tik neurozės ir nervingi žvilgsniai tie patys.
Po kelių savaičių ant sienos pamažu ėmė ryškėti
smulkios rašysenos tekstai, apibūdinantys įvairius
filosofinius ir psichologinius eksperimentus. Lėlės
vis dar užsiėmė ta pačia veikla. Pagaliau pajudėjau
iš savo vietos, skaičiau. Išsiaiškinau, kad ši scena yra
teatriška Keičiamos Vietos eksperimento iliustracija.
Nusenęs profesorius hipotetizavo, kad subjektyvios
patirtys ir tam tikrų reiškinių stebėjimas tėra vienas
ir tas pat. Ne veltui nusenęs. Turiu pasakyti, jog įsijausti į apšviestosios lėlės patirtį man nebuvo problema. Gyvenimas čionai ir nuolatinis laiko leidimas
stebint viską aplink pasirodė panašūs į muzikinius
pasirodymus scenoje ir buvimą apšviestam apvalios
baltos lempos spindulių. Šiuo atveju publika – palėpės sienos ir asmuo, valdantis šią įstaigą bei jo kolegos. Eksperimento spėjimas pasitvirtino.
Daktare, vyksta įspūdingi dalykai... Pacientas
paprašė spalvotų dažų ir seno klavesino. Mūsų
įstaiga, kad ir kaip būtų liūdna, privalo jam tai
suteikti. Tokio staigaus jo paties pasikeitimo aš
nesitikėjau. Atrodo, netgi mes patys kol kas nesuvokiame, kas čia, kur, kaip ir kodėl. O jis kiekvieną
dieną atskleidžia, rodo vis naujus savo sluoksnius,
verčia nerti gilyn neįtikėtinais tempais. Vakar rėkė,
spiegė, daužėsi, lakstė su balta kauke ir visu garsu
gitara grojo. Šiandien mediniu laiveliu virš vadinamosios „jūros“ (ant grindų išpylė šešiolika arbatinukų karšto vandens) skraidė. Jei nežinočiau, kur
dirbu, galvočiau, jog lankausi prestižinėje meno
parodoje Anglijoje savo noru.

Bėgo katė
Koridoriais, medžiais
Laipiojo katė
Kniaukė pavasariais
Žibintus kaip saules
Regėjo, kai lijo.
Miegantis kamuoliukas
Nuo tamsos
Nuo kietų paviršių
Bėgo katė.
Snigo ant katės,
Drebėjo liūdna.
Po truputį ir mes
Užu stalo susėdę
Nutolom
Maldas sukalbėję
Ištirpus Kalėdoms.
(Čia pats naujausias.)
Palaukite. Suprantate, aš negaliu tiesiog imti
ir išeiti. Gal taip ir neatrodo, bet visa mano vaikystė įsišaknijusi čionai. Spinta, paveikslai, mamai senelio dovanotas juostinis magnetofonas ir
daug kasečių, pianinas, guašo dėžutė, maža lovytė.
Smulkmenos, atrodo, bet jos mano. Aš čia jas atsitempiau, dar prieš pat susipažinimo savaitę. Kodėl jūs mane išvarote? Kas pasikeitė? Vieni labiau
jaučia, kiti labiau mąsto. Aš, gink Dieve, nedėlioju
žmonių į dėžutes, nekilnokit antakių, tik sakau.
Pamatau liūdinčią močiutę prie bažnyčios, iškart
apsiniaukiu ir pradedu lyti. Vėliau prasigiedriju ir
dėlioju Lego. Mėgstu kubus, tačiau neretai jaučiuosi lyg vaikščiojantis paradoksas ir noriu išsiplauti
žilstančią galvą. Puikiai prisimenu, dar vakar į palėpę atėjot baltais chalatais apsirengę ir pradėjot man
šnekėti apie tai, jog laikas išsikraustyti. Aš visiškai
nenoriu važiuoti į kitą miestą, gal netgi kitą šalį
ir ten vėl viską iš naujo įrenginėti ar dar baisiau –
pirkti ir įrenginėti. Nerasčiau tokios pačios palėpės. Gal per daug noriu. Rūsiuose langų nėra, ir
dulkių valyt, kaip žinote, nemėgstu. Aš lieku čia.
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4. Nenuovoka
Oi, vaikeli. Aš už tave daugiau nugyvenau,
daugiau pasaulio mačiau, girdėjau, tai nesakyk. Tu
viso labo tik sėdi mokykloj ir namie, niekur ne(iš)
eini. O mano laikais... Raustu net. Apskritai nėjo
kalba apie namų darbų ruošimą. Tik pasibaigdavo pamokos, iškart bėgdavom su draugėm puoštis ir uliodavom iki paryčių. Atsimenu, buvo toks
Jonas, turėjo Kupišky savo karvę ir kiaulę. Dieve,
kaip gražiai skambindavo pianinu. Pasimirė, amžiną atilsį, nusigėrė. Gaila, nes buvau jau beveik
perauklėjus. Kiekvienąkart „labas rytas“, „labas vakaras“, „dėkoju“. Žaltys, galantiškas ir gražus buvo.
Tik kartais užeidavo skūpumo ciklonai, ar kaip ten
vadinas, duonos gabaliuko pagailėdavo ar neateidavo, neskambindavo. Atsimenu, kartą jo tėvų nebuvo namuos... Na, tu kiek per jaunas. Tai va, ką
noriu pasakyti – paprasčiau žiūrėk į viską, neimk
taip galvon. Nebūk toks tylus, nusišypsoook! Dar
pasakyk, kad neturi dėl ko? Šposiji. Ko kampan
traukies, juk Kalėdos. Pastebėjau, o tu žinai, kad aš
viską pastebiu, nes esu viena pastabiausių, jog, kai
tik ateinu į svečius, tampi surūgęs. Mūsų giminėj
šiaip nėra tokių, bet nieko, toks amžius, išaugsi,
praeis, pasirūpinsim tuo. Man irgi taip būdavo,
paliūdėdavau, praeidavo. O gal tu toks, nes aš ateinu į svečius? Gal jau ir draugę susiradai? Tokiems
kaip tu, manau, problemų neturėtų kilti. Esi prie
meno, tik kad ne visai manierų mokytas, kaip ir
Jonas. Nors tavo veide puikiai visos tos egzistencinės kančios atsispindi. Maryte, uždaryk langą,
šalta! Bet nieko, išgyvensi. Pamenu, Jonas irgi muzikos mokyklos nebaigė, savamoksliškai išmoko
skambinti. Kvailelis, galvojo, kad sugebės. Nors
ir ne per daugiausiai košės galvoj turėjo, bet geras
žmogus buvo. Matytum, kaip atrodė, koks stotas...
Neskurdus buvo, iš turčių šeimos, pažinojo vyriausiąjį komendantą, todėl jo šeimos neištrėmė. Bet
užteks čia apie jį. Nagi, parodyk savo pažymius. Ai,
prisiminiau anekdotą apie menininkus.
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Man patinka gamta, ypač jūros ir miškai. Du
skirtingi stebuklai, tačiau susijungę labiau nei bet
kas kitas šitoj didelėj Žemėj. Ošimas, skirtingos
nuotaikos. Mano siela šiek tiek panaši į juodu.
Ji nepriklauso nei širdžiai, nei protui, tyliai tūno
mano kūne ir kiekvieną minutę šviečia, spinduliuoja skirtingomis spalvomis ir šilumos srovėmis.
Vienoje vietoje, drauge ir visur. Kartais pataria.
Tada nebebūnu ūkana. Matai tą žmogų odiniais
batais? Ne, ne tą. Jie abu tokius avi, tik vieno paakys trūkčioja. Jis ir vakar čia buvo. Verkė prie užtvankos, žiūrėdamas į „Plaukti draudžiama“. Gal
artimasis – uždegė žvakę, kaip robotas persižegnojo
ir nuėjo. Šiandien elgiasi kitaip. Derėtų pasakyti,
kad nešiukšlintų, bet bijau. Iš povyzos atrodo, kad
mėgsta užsidegti, iš laikysenos – kad moka muštis
ir mano dantis susivertų į karolius.
Vėliau persikėliau į rytinį palėpės kampą, kuris stipriai skyrėsi nuo pietinio. Ten stovėjo mažytis
televizorius, kuris rodė nespalvotus sovietinės propagandos klipus. Šį kartą galvoje iškilo kitas eksperimentas, apie kurį skaičiau prieš tai minėtos sienos
užrašuose. Kampas priminė vienos moters amerikietišku vardu Marry kambarį: teoriškai išmanau
viską apie tam tikrą dalyką, o kai jį patiriu „savo
kailiu“ – esamos žinios nublanksta. Logiškai, ne visos žinios yra teorinės žinios. Neprastai šį supratimą
galima paaiškinti žmonių, kuriems pasakoju šią istoriją, pavyzdžiu. Leidžiu jiems žinoti visas norimas
detales apie save ir vietą, kurioje gyvenu. Tačiau kai
jie apsilanko čia ir su manimi susitinka akis į akį
(kaip dažniausiai ir būna, mat aš neinu laukan dažnai), įgauna naujų žinių ir patiria žinomus faktus
„savo rankomis“, kas ir yra svarbioji dalis.
Norėčiau meistrauti kaip Marcinkevičius.
Būna, ateina visokie su menu susiję. Dievulėliau,
kaip gera tada. Užvakar vyko penktasis susitikimas,
išmokau spręsti harmonijos uždavinius ir groti trimitu. Susišnekam, ir tiek. Muzikoj reikia dėmesingai klausyti kito. Iš pradžių, galvojau, apsivemsiu
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nuo tų saldybių. Per pusmetį visos širšės iškeliavo,
tą palubės vietą pažymėjau kryžiuku, kad žinotų,
kur grįžti. Mėgstu taip elgtis. Kryžiukai reiškia, jog
niekada nepykstu ir visada atidarytu glėbiu laukiu,
jeigu kas netyčia apsigalvotų, bet taip dar neatsitiko ir vargu ar atsitiks. Gal tiesiog neranda, kaip
grįžti. Tiesą pasakius, neįsivaizduoju, kur yra šitas
pastatas, gal čia tiesiog sluoksnių ir aukštų kratinys
po žeme, gal išvis – ne ant žemės. Nors svečiai niekad nekalba apie kelionę į ar iš čia. Įtartina.
Kodėl tau taip sunku nusipirkti dviratį, nepilti
atliekų į upę, investuoti į saulės bateriją ant stogo
ir naudoti vieną medžiaginį maišelį pirkiniams?
Suprantu, kad reikia pradėt nuo savęs ir kad esi čia
svečias, privalau tave gerbti, bet nebeturiu kantrybės. Šitas dalykas įlindęs į galvą jau kelis mėnesius
ir duria vis labiau. Negi kiekvienas yra taip baisiai
užsiėmęs, jog neturi laiko (ir dar liūdniau – noro)
Žemei padėkoti? Juk ji ir yra viena iš pagrindinių
priežasčių, kodėl tas žmogus atsirado. Namai,
maistas, šeima, draugai, mokslai, menai – irgi.
Viskas ant žemės ar iš jos. Nedaug aš čia tematau.
Daktariūkštis nebevėluoja žiemai pasibaigus, anksčiau tai „padangą nuleisdavo“ ar „vaikus į mokyk
lą nuvežt reikėdavo“. Dabar baigėsi. Esu čia, nes
kartais vis dar užeina. Tuomet reikia pagalbos. Juk

galėčiau visavertį gyvenimą gyventi, tačiau vis vien
esu laikomas čia. „Kad visuomenei grėsmės nekelčiau ir artimųjų neliūdinčiau.“ Užėjimai ir palėpės
interjere atsispindi.

5. Lyg vakar
Klausiaus žiogų, temo. Mano mišką gaubė baltos ūkanos. Privažiavo mašina, išlipo ramus pavargęs žmogutis ir bandė įamžinti tai, kas jį supo. Nusišypsojau. Įamžinti ūkanas? Juk… Nulenkęs galvą,
pamąsčiau: kai tu atsidursi čia ir atsiveši savo meilę,
nutūpsiu, tau grojant verandoj, ant suoliuko atlošo.
O kai jūs, apsikabinę ir namuko šviesas išjungę, būsit arčiau nei arti, stovėsiu ant elektros stulpo.
Turiu vienuolika žibintų. Visi išrikiuoti stūkso palubėj ant spintos. Pirmasis atrodo kaip mažas
kaulo spalvos kinų namelis su medinėmis grotelėmis. Jam šviečiant, ant sienos spindi laiptai. O šviečia tada, kai takely stoviu vietoj ir negaliu pajudėti,
kai sušąla sniegas ant šakų, kai karjerų kupini dėdės ateina ir moko, kaip reikia manipuliuoti žmonėmis, planuoti gyvenimą ir dėtis tuo, kuo nesi,
vien dėl to, jog taip reikia – skubėti į kapines. Antrasis padarytas iš stiklinio butelio. Nebaisu, jei iš15
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silies žvakės vaškas. Jis šviečia, kai jaučiuosi lengvai
apsvaigęs. Nuo virpančių medžių ar šaltos spalvos
žodžio su spygliu. Trečiasis atrodo kaip aukštas kanarėlės kalėjimas. Valdžia, įstatymai, pinigai, storų
cigarus rūkančių dėdžių kalba, geltoną giedančią
šilumą supančios metalinės grotos, užgniaužtas vidinis pasaulis. Jis įsižiebia retai, kai pikta. Tamsi
ketvirtojo mediena ironiškai raštuota augalų ornamentais. Šis šviečia ilgiau, nei gyvenu. Penktasis
šaiposi iš trečio ir ketvirto savo švariu žvaigždėtu
stiklu ir žemumu. Savotiška observatorija. Likę
ryškiai šviečia kiekvieną dieną, tik ne vienu metu.
Iš po stalo, ant pianino, prie lovos. Laikrodžiai, ir
tiek. Tamstai derėtų suprasti, kad aplinka, kurią
dabar piešiu, tėra paties vidus.
Palėpės stogas, kaip matai, atrodo truputėlį
aukštesnis. Gal čia iliuzija. Užrašiau kelis skaičiukus ant lubų, nuotaika. Man čia taip gera. Laisvė stumdyt baldus, kaip nori, visokie plakatai ant
pietinės sienos, vieta smilkalams, didelis langas
į kalnus. Skaitau parūpintas knygas ir kiekvieną perskaitytą dedu į tvarkingą krūvą, jau beveik
piramidė. Paskui keletą iš vidurio išimsiu. Palėpė
palėpėj. Kaip mažas vaikas negaliu nestrykčiot iš
džiaugsmo. Nors iki suaugusio, pripažinkim, toli.
Keli minėjo, kad prašausi kumščio – štai kokia
mūsų aplinka ir mes... Vieną naktį, kai parsinešiau
daug juodų dažų ir dažiau, taškiau jais viską aplink,
įsiveržė keli ir išgrūdo mane pro duris. Nesupratau,
kodėl tai įvyko, bet po ilgos pertraukos pagaliau
gavau pakvėpuoti grynu oru. Atleisk, užmiršau
skrybėlę, tuojau grįšiu.

6. Stilius – visi liūdni
Čia paprasčiau viskas. Atsikeliu laiku, suleidžia
vaistus laiku, pasitampau, padrebu – viską darau
laiku. Laisva kontrolė. Užvakar su vienu iš gydytojų pasišnekėjom apie angelus, jis jais netiki. Toks
šiuolaikinis žmogus, turi du vaikus, naują audi. Vakarais brūžina stalus ir grindis. Vaikšto išlygintom
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juodom kelnėm, kiekvienai savaitės dienai turi po
chalatą. Pasakojo, jog buvo poezijos skaitymuose ir
juokėsi, senutei pradėjus deklamuoti.
Radau naują ramybę. Matai, kokį lyną įtempiau staktos lygyje? Ant grindų pridedu daug stiklo
šukių ir vaikštau juo. Būtinai išbandyk, kai turėsi
galimybę. Padeda, kai nuo visų ir visko, pykina.
Mano aplinkoje vienam lietus nepatinka, kitam
šalta ir miegas neima, trečiam žalios žolės stinga,
ketvirtam pinigų, penktas per jautrus, šešto kaimynas garsiai leidžia muziką. Cha. O aš lynu vaikštau.
Autobusas važiuoja lietaus debesies link. Vakaro žmonės liūdni. Gal tik šiandien taip. Kai kurie
apsirengę neryškiai, praktiškai, delnuose plastikinių maišelių rėžiai. Žvejo veidas užtinęs, vidinis
kairio bato šonas išteptas krauju. Močiutės kairiosios akies vokas užkritęs, po keliais lekuoja juodas
šuo. Aštuntokės telefonas subraižytas, į dar vieną
vakarėlį važiuoja, „kvepalus“ užuodžiu per penkis
metrus, naktį kažkas bus. Pernai mokyklą baigusio
verslininko marškiniai iš užsienio, žiedas auksinis,
su deimantais. Senelis gale raukšlėtom rankom laiko švininę spaudą ir skaito apie naujųjų laikų moterų nuotykius. Pasikartosiu – žmonės liūdni.
Tyliai aš čia leidžiu dienas, tamsta. Dėkoju Dievui, kad pasaulį tokį nesuprantamą sukūrė ir pykstantiems vietos paliko. Vis dažau sienas, kvapas patinka. Šįryt atėjo pasisvečiuoti vienas svarbus dėdė iš
valdžios, paaiškino apie juridinius asmenis, paskolų
sistemą ir mandatus. Šiek tiek supratau, bet gera dėl
to, kad nesu toks kaip jis. Mėgstu gniaužyt beretę
rankose, klausau žvakių. O jis rašo atsiprašymo telegramas ir skuba rengtis, kai situacija priverčia.

7. Draskymai
Vis dar nebuvau vakariniame ir šiauriniame
kampuose, pasiklystu palėpėje kiekvienąkart bandydamas į juos patekti. Kelius užkerta mediniai
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nuolat su palėpės interjeru kintantys labirintai.
Savotiška homeostazė. Ilgainiui supratau, jog visa
palėpė keičiasi kartu su mano psichologinėmis būsenomis. Sienų spalvos, nelygių, grublėtų lubų pasvirimo kampas, oro karštis – viskas priklauso nuo
mano minčių, emocijų, ir, žinoma, veiksmų.
Kiekvieną dieną supuvę obuoliai – atsibodo.
Tu – įsiūtis, pasiutęs, įsiutęs, siautulingas, siautėti – estetika. Baleto žvaigždės žino, kiek šoko, kodėl
šoko, ir – tai svarbiausia – kas su kuo šoko. Narvas, kuriame, tamsta, esate, išjungė jūsų sapnus, ar
pastebėjote? Ne? Įstabu. Ant mano mašinos krinta šešėliai ir ją tepa. Be to, invalidų autobusiuko
vairuotojas sankryžoje pravėrė duris ir nusispjovė.
Prašau, atstok su savo simboliais – nebegaliu. Ko
gi aukštasis tave išmokė? Ekologiškų ledų skonis
geresnis. Perdirbtas popierius perdirbamas, vėliau
vėl perdirbamas, o paskui vėl perdirbamas. Tavo
gyvenimas mane šlykščiai grūdina. Esi Lego kaladėlė kosminio laivo rinkiny Danijos parduotuvėje.
Išsitąsiau žmonių grupėj, ir tiek – nebegebu gerai
funkcionuot minioje. Įsiutau ir širdis permušė.
Medžiai dėkoja vėjui linguodami. Mėgstu vėsų
orą – ir praustis dažnai nereikia, ir melsvi rūbai
tinka. Galvijams duoda elektrošoką, o kol guli be
sąmonės – papjauna. Kuklumas. Šį kartą aršiau.
Ramybė. Ispanų baltos dykumos elgiasi panašiai
kaip jūs. Ten pilna prakeiktų tvorų, per kurias perlipt neįmanoma dėl tų pačių spyglių. Jūs esate tvoros, o jūsų darbai ir melagystės yra spygliai. Taip ir
laiko čia, iš mano tekančių seilių upes tvenkdami,
kikendami.

8. Giedruma
O gal man imti ir išsikraustyti iš čia be didelių
apmąstymų. Vis vien pietinis kampas jau pasigavo pelėsį. Tik laiko klausimas, kol jis išplis. Nuo
piktybiškai naudojamų smilkalų čia pradeda skaudėti galvą, ir pinigų ventiliacijai neskiria. Pykstu

ant savęs, kad ant medinių sienų paišau medžius.
Nuolat griūnu nuo girgždančios kėdės ir niekaip
neprisiruošiu jos sutaisyti. Dažniausiai čia esu vienas ir dėl to paskui liūdžiu, kai grupėje sulaukiu
kandaus komentaro. Gerą darbą daryčiau klausydamas kitų problemų ir bandydamas jiems padėti.
Bet ne, sėdžiu aukštam aukšte vienas ir bergždžiai
bandau kurti. Visa, kas gyva ir spalvota viduj, atiduodu tam neaiškiam objektui, kuris turi mažiau
laiko už mane patį. O vėliau, vertindami (kiekvienas yra kritikas) kolegos kalbasi tarpusavyje, bet ne
su manimi. Keista, kad kažkas sutvėrė mus ir pėdutes įamžinančią žemę taip, jog moneta yra dvipusė.
Įsivaizduoju, smailėjanti palėpės viršūnė sukelia
piramidės įspūdį. Dievas mato keturis trikampius
kvadrate, aš iš šono matau tik trikampius, nes pats
esu kvadratas. Derėtų apgalvoti, nesielgti spontaniškai, sulaukti aušros. Parymosiu. Kaip Širvys.
Šią akimirką dvi medinės lėlės žiūri sovietinę
propagandą ir aš valdau tai, ką matote palėpėje (tai,
deja, priklauso nuo skaitytojo). Lėles irgi. Nuo pat
pradžių mano vadinamasis būstas patarnavo kaip
įrankis gilesnei įvairių subjektyvumų analizei. Kitų
elgesys permąstytas šimtus kartų, tai, akivaizdu,
nuvedė į niekur. Eksperimentai įskiepijo analitiškumą ir drovumą, svajojimas išvystė savybes, kurių
nemaniau turįs. Tiesioginės kalbos vis skamba galvoje – atsiminimai. Laikui bėgant, viskas keistėjo,
keli priepuoliai randais smegenyse tapo. Meilė kubams nyko, o paradoksiškumas ryškėjo. Rodos, dar
turiu daug ką atrasti, ir mano būtis yra mano paties
rankose. Franzas Kafka po pusvalandžio atvažiuos.
Bus įdomu.
Stebiu tave, kol painiavos, monologų, šleikštulio ir meilės kvartetas groja moderniąją klasiką. Aš,
kaip šis tekstas, kaip ši savotiška išpažintis – elegija, kamputy tavęs pasipuošęs ir grąžydamas rankas
naiviai laukiu, su ūkana priešaky – prie įėjimo į
palėpę. Galvoju, ar tai, ką aš matau, tikrai tu.
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Justina Žvirblytė

***
sesė liepė
iššluoti vabalą
kuris kažin kaip
atsirado namuos
jis gulėjo ant nugaros
nelyg faraonas
sukryžiavęs ant krūtinės
kibias kojas
negalėjo atsiversti
tai buvo didelis
juodas vabalas
aš jį užšlaviau ant
šiupeliuko ir tik
šast į pečių

***
„vairuotojau – nežudyk“ – iš reklamos

nepaleistuvauk
nevok
nekalbėk netiesos
mėsininke
negeisk svetimo vyro
ir svetimos moters
tavo vaikas itin
ūmus atvirkštinės
psichologijos egzempliorius
iš tavo burnos byra
Jaunųjų filologų konkurso laureatė
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teisybės smėlis tau
po peiliu gula
doros avelės
mėsininke, tu niekada
netapsi vairuotoju
vairuotojau, tu nežudyk

***
blizganti musė
nutupia ant siksto
koplyčios lubų
ropinėja sutvėrėjo
pirštais sprandu
sakykit
gal galima būtų
tą apgamą kaip
pašviesinti panaikinti
negi taip ir liks suvisam

***
žvilgantis katinas
susirango prokrusto kojūgaly
laižo sudiržusias kojas maža
magdalenytė juokiasi ugnį kūrenantis
uno
tavo pirštai balti ir ilgi
gal tu programuotojas ne
aš pianistas
uno

Poezija
sapno užmirštas hobitas
didelių žemėlapių vergas
saulės atokaitoj garuoja
nutrenktas katinas
uno
kalbų aidas atsimuša
į kampą sunoksta
voratinklyje rasos
uno
tavo pirštai balti ir ilgi
gal tu pianistas ne
aš vagis
uno
romi ir sodri tyla
pečius užgula sveria
lieknus kamienus žemyn
uno
sula sunkiasi lėtai
embriono poza
gulasi ugnį kūrenantis

Po oda
1.
ir tu jį pribaigsi
akmeniu arba
sudriskusia krokodilo
odos rankine
užkliūsi už medžių
bet nėkart nenukrisi
į drėgnas samanas
šeriai apsineš
peteliškių dulkėmis
baltam mikroautobusui
nuleis padangą ir
jis sustos šalikelėje
2.
bandelę su cinamonu
įdėsi į polietileninį
maišelį skanu kai
jums gamina maximos
meistrai nėščiosios
žvilgsnis užkliūva –
ar jums tikrai reikia
dar vieno maišelio

žaidimą laimi
visad lieku
uno

***
ryte rūkas
toks tirštas
kad sunkiai
tave atsimenu
ketvirtą dieną
paleidžiu valą
ir iškrentu
iš savo valties
šeštą dieną
sapnuoju mus
septintą
ilgiuosi

3.
epitelis epidermis
derma poodis
riebalinis audinys
kaulinis audinys
gilyn sakai
dar nesibaigė
apsipili juodais dūmais
kamuoliniais debesimis
degi visą amžinybę
sudegi akimirksniu
pokšt pokšt tarp
pirštų sproginėja
burbulinė plėvelė
suteka
į vyzdį
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Eglė Maciukevičiutė

Įvairiais talentais apdovanota
asmenybė
Kompozitorė Konstancija Brundzaitė – mums
mažai žinoma, tačiau labai įdomi, savita ir reikšminga asmenybė muzikinėje lietuvių kultūroje. Ji buvo
pirmoji kompozitorė – modernistė Lietuvoje. Jaunoji menininkė neapsiribojo vien muzika – ji dar
ir piešė. Jausdama nemenką potraukį ir literatūrai,
ji rašė dienoraštį, – jis leidžia giliau pažvelgti į labai
uždarą vidinį K. Brundzaitės pasaulį. Beje, ji buvo
pradėjusi rašyti monografiją apie pedagogę, pianistę
Eleną Laumenskienę, tačiau šio darbo pabaigti nespėjo. Kokiu gi laikotarpiu gyveno ir kūrė K. Brundzaitė, kas buvo jos amžininkai? Tai gerai žinomi lietuvių kompozitoriai: Vytautas Barkauskas, Feliksas
Bajoras, Bronius Kutavičius, Osvaldas Balakauskas,
Vytautas Montvila, Vytautas Laurušas, ir kt. O XX
a. septintas dešimtmetis – tai laikas, labai svarbus
visiems tuometiniams lietuvių kompozitoriams. Šį
dešimtmetį kiek sušvelnėjo kultūros, meno cenzūra,
todėl Lietuvą po truputį ėmė pasiekti tuometinės
Vakarų kūrybos tendencijos. K. Brundzaitės kūryba
kaip tik ir priklauso šiam laikotarpiui.
K. Brundzaitė gimė 1942 m. vasario 6 d. Kaune biologijos profesoriaus Kazio Brundzos ir pedagogės Konstancijos Buožytės šeimoje. Turėjo brolį
Stasį ir seserį Eleną, abu jaunesni. Kastytės (taip ją
vadino artimieji) gabumai muzikai išryškėjo gana
anksti, juos pastebėjo ir skatino tėvas. Nemenką
Brundzų šeimos potraukį muzikai rodo kamerinio
namų muzikavimo tradicija. Tai nestebina, juk visi
trys vaikai mokėsi Kauno dešimtmetėje muzikos
mokykloje (dabar J. Naujalio meno mokykla). Šeimos kvartetą sudarė: tėvas – pirmas smuikas, sesuo
Elena – antras smuikas, brolis Stasys – violončelė
ir Konstancija – fortepijonas. Šeimoje buvo skie20

pijamos ir kitos vertybės – knygos, meno, gamtos
meilė; vaikai buvo pratinami sportuoti – slidės,
pačiūžos, turistinės išvykos tapo neatskiriama ir
Konstancijos gyvenimo dalimi. Vėliau ji itin pamėgs alpinizmą. Įdomu, jog būdama 13–14 metų
namie Brundzaitė leido sienlaikraštį Lakštingala.
Skatino į jį rašyti ir brolį su sesute, tačiau dažniausiai pati buvo ir redaktorė, ir autorė, ir dailininkė.
Vis dėlto iš daugelio savo talentų Kastytė išsirenka
muziką ir pasuka kompozicijos keliu.
1964 m. ji baigia Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija), Eduardo Balsio kompozicijos klasę. Paskiriama
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į Panevėžį, ten dirba pedagoginį darbą. Po metų
sugrįžta į Vilnių ir įsidarbina Centriniame valstybiniame literatūros ir meno archyve. Tai buvo ramus
darbas, kažkuo artimas jos prigimčiai. 1967 m.
pradeda dirbti Lietuvos valstybinėje konservatorijoje koncertmeistere ir šią veiklą tęsia iki paskutinių savo gyvenimo metų. K. Brundzaitė buvo
patenkinta, kad dirba konservatorijoje, tačiau ten
neapsieita be įvairių atsitikimų: „Gimimo diena – ir
kokia šlykšti. Iš pat ryto nemalonumai. Sekmadienį
aš turėjau kelias valandas padirbėti su akompanimentais – ir nedirbau. Todėl šiandien gėdingai blogai
pagrojau Maskanjo chorą iš „Kavalerijos rustikanos“.
Dėstytojas ir studentai sako, kad viskas gerai, bet aš
ne tokia kvaila, kad patikėčiau, – tiesiog gėda prieš
komisiją. Po [J. Gruodžio] „Prie tilto“ aš aiškiai supratau, kad Maskanjo nepagrosiu – taip buvo užkrėtęs savo jaudinimusi studentas.“
Tais pačiais metais K. Brundzaitė atsisako darbo archyve ir pradeda dirbti Lietuvos kompozitorių sąjungoje konsultante bei įstoja į vakarinę dailės mokyklą. Pradėjusi intensyviai kurti, atsisako
darbo Kompozitorių sąjungoje. Net ir pasirinkusi
muzikės profesiją, K. Brundzaitė nenustojo svarstyti apie antrą po muzikos savo pašaukimą – dailę,
ir neaišku, kaip būtų klostęsis jos gyvenimas, jeigu jis būtų buvęs bent kiek ilgesnis. Kompozitorė
sakė: „Aplanko mintis, kad daugiau būčiau pasiekusi
dailėje. <...> Be to, dailėje konkrečiau galima įkūnyti savo mintis, įdomiau išreikšti. Muzikoje viskas
sudėtingiau.“
Kiek vėliau K. Brundzaitė atsiduria Klaipėdoje, įsidarbina Klaipėdos Stasio Šimkaus muzikos
mokykloje (dabar Klaipėdos S. Šimkaus konservatorija) teorinių disciplinų dėstytoja. Po pusmečio
ji grįžta į Vilnių ir vėl koncertmeisteriauja konservatorijoje, įstoja ir į Lietuvos kompozitorių sąjungą. 1971 m. pavasarį K. Brundzaitė, norėdama
susitikti su senais bičiuliais, nuvyksta į Klaipėdą.
Netrukus parengiama televizijos laida, kurioje ji ir
kompozitorius Giedrius Kuprevičius pasakojo apie
save, skambino savo kūrinius. Konstancija, pati sau

akompanuodama, dainavo savo daineles vaikams.
Niekas tada nepagalvojo, kad tai paskutiniai susitikimai su ja. Trumpai ir sunkiai sirgusi, mirė Vilniuje birželio 12 d.
Vertingiausi K. Brundzaitės kūrybiniame palikime yra jos kameriniai kūriniai, kūriniai chorui,
muzika vaikams, taip pat ji sukūrė ir keletą simfoninių kūrinių. Vis dėlto dažniausiai atliekama
ir labiausiai paplitusi yra jos vokalinė kūryba.
K. Brundzaitės kūryboje randame gana daug muzikos vaikams. Ji į šį žanrą žiūrėjo labai rimtai –
kaip į muziką, kuri privalo turėti visus „rimtųjų“
kūrinių bruožus – nacionalinį charakterį, spalvingą
muzikinę kalbą, tikrą jausmą, ir dar joje turi būti
daug išmonės, vaikų pasaulio supratimo. „Man labai patinka instrumentinė muzika ir būtent tokius
kūrinius aš tikiuosi ir noriu rašyti“, – ne kartą minėjo kompozitorė. Tačiau jos instrumentinės muzikos palikimas negausus, tai Sonata violončelei ir
fortepijonui, keletas pjesių įvairiems instrumentams, dar keletas kūrinių. Štai vokalinė kamerinė
K. Brundzaitės muzika gausesnė ir įvairesnė. Pasak kompozitorės: „O dėl to, kad esu parašiusi daug
vokalinių kūrinių, „kalti“ susižavėjimai. Paskaitai
naują poezijos rinkinį, kas nors labai patinka, ir jau
girdi skambant muziką – belieka užrašyti.“ Reikia
paminėti, kad kompozitorė, anksčiau neturėjusi jokio sąlyčio su liaudies instrumentais, vėliau
jais ypač susidomėjo ir keletą metų gana aktyviai
kūrė šio žanro kūrinius. Chorinė muzika – vienas reikšmingiausių K. Brundzaitės kūrybos barų.
Nors tokių kūrinių ir nėra daug, keletas jų, kaip
kad Septynios mįslės iš lietuvių tautosakos, yra gana
dažnai atliekamos ir šiandien. Apskritai Septynios
mįslės iš lietuvių tautosakos – vienas svarbiausių
K. Brundzaitės kūrinių. Ciklo sukūrimą, kaip ir
paprastai, įkvėpė tekstai. „Varčiau ką tik išėjusį
tautosakos tomą ir tiesiog sužavėjo kai kurios mįslės.
Panorau muzika išreikšti jų atsakymus. Taip ir gimė
šis ciklas.“ Taigi, ciklas sudarytas iš miniatiūrų ir
parašytas mišriam chorui a cappella. Jau pirmąsyk
atliktos atskiros mįslės buvo pastebėtos. Septynios
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Genovaitė Suveizdienė, dirbusi kartu su
K. Brundzaite archyve prisimena: „Su Kastyte teko
kartu dirbti. <...> Kolektyve buvo draugiška, paprasta, bet neplepi. <...> Kartais pasiskųsdavo, kad
gera tiems, kurie moka tuoj pat susidraugauti. <...>
Girdavo ji santūriai, be jaustukų ir šauktukų. Ir nesistengdavo girti vien iš pataikavimo. Veidmainiauti
ji nemokėjo ir nenorėjo net ir reikalo labui.“
Literatas Juozas Gudelis: „Kastytė ryškiau už daugelį aplinkinių suvokė, kad kiekvienas susitikimas su
žmogumi – nepakartojamas įvykis. <...> [ją] žeisdavo
ne tik žodžio nesilaikymas, bet ir menkiausias kalbos,
intonacijos netikrumas. Tačiau toks reiklumas sau ir
žmonėms niekad nevirsdavo pykčiu. „Tegul visi žmonės
būna geri“, – tokius žodžius ji pasakė, išplėšdama puslapius iš savo dienoraščio ir juos sunaikindama. Niekas
nežino ir nesužinos, kas juose buvo parašyta, tačiau
artimiausiems liko aišku, kad juose buvo rašoma apie
žmogų, metusį šešėlį į Kastytės gyvenimą.“
Mūsų dienomis Konstancijos Brundzaitės muzika išgyvena ne pačius geriausius laikus. Jos kūriniai
atliekami itin retai. Muzikologės Onos Narbutienės
dėka turime vienintelę ir labai vertingą monografiją (kuria remiantis ir buvo parašytas šis straipsnis),
leidžiančią iš arčiau susipažinti su įvairiais talentais
apdovanota kompozitore K. Brundzaite.

Greta Kniežaitė. Lyg ant stygų. 2013

mįslės iš lietuvių tautosakos tapo vienu ryškiausių
K. Brundzaitės kūrinių ir sau lygių nedaug teturi
mūsų chorinėje literatūroje. Simfoninės muzikos,
kaip minėta, K. Brundzaitė yra sukūrusi nedaug,
tai Simfonetė, Simfoninė poema ir Dialogai. Pastarasis kūrinys parašytas vargonams ir orkestrui.
Tai pirmasis kompozitorės bandymas rašyti vargonams. Ji pasirinko tarpinį variantą tarp koncerto
ir poemos. Šį kūrinį rašė nelengvai ir apie jį sakė:
„Dialogai rašosi nelengvai. Kas kaltas – stambesnė
forma, didelė atsakomybė ar nuotaikos stoka?“; „Įdomu, kad daug kam atrodo šviesi muzika, o aš galvojau – niūri.“ Kūrinio pavadinimas – Dialogai –
puikiai atspindi ir pagrindinę kūrinio mintį, ir
pateikimo būdą. Visame kūrinyje išlaikyta būtent
pokalbio forma. Dialogai buvo didžiulis žingsnis,
svarbus K. Brundzaitei kaip kūrėjai ir žmogui. Sukurtas ryškus, įdomus kūrinys, sėkmingai įveikta
didesnė forma, nugalėta daugelis abejonių.
Pabaigai – žiupsnelis atsiminimų apie K. Brundzaitę. Alpinistas profesorius Juozas Algimantas
Krikštopaitis: „Kastytė nuolat ieškojo savo individualios išraiškos. Jai visuomet buvo svarbi asmeninės
laisvės problema. Ji buvo labai imli įspūdžiams bei
pasakojimams apie kalnus ir žmogaus kovą su gamtos
stichija, su pačiu savimi.“
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Valentinas Kulevičius

(Ne)pamirštas Chotyno mūšis
Neįvertintas praeities epizodas?
Visi, net Lietuvos karybos istorija nesidomintys žmonės, turbūt yra bent girdėję apie Salaspilio
mūšį, vykusį 1605 m. rugsėjo 27 dieną. Žino mūšio datą, vietą, mūšio rezultatus ir reikšmę Lietuvai. Ir tai, kad šiam triuškinančia negausios lietuvių
kariuomenės (apie 4000 karių) pergale prieš rinktines švedų pajėgas (kurias sudarė maždaug 14000
karių) pasibaigusiam mūšiui vadovavo Jonas Karolis Chodkevičius. Livonijoje pasiekta pergalė
sustabdė Švedijos ekspansiją Rygos link ir leido
lietuviams ir lenkams dar kurį laiką išlaikyti šį itin
visoms tuometinėms Baltijos regiono politinėms
galioms svarbų miestą savo valdžioje. Salaspilio
mūšis nuskambėjo visoje to meto Europoje: genialusis lietuvių karo vadas gavo sveikinimų su pergale
ne tik nuo Europos valdovų, bet ir nuo popiežiaus
bei nuo turkų sultono. Tačiau kur kas mažiau yra
žinomas kitas mūšis, kuriam taip pat vadovavo Jonas Karolis Chodkevičius. Tai – 1621 metų Chotyno mūšis (verta paminėti, kad buvo du Chotyno
mūšiai – antrasis įvyko 1673 m.). Šis mūšis įtrauktas į XVIII a. Europos karybos vadovėlius, tačiau
jo dar reikėtų gerai paieškoti šiuolaikinių lietuvių
istorinėje savimonėje – kitaip nei, pavyzdžiui, gerai lietuvio savimonėje įtvirtintas Žalgirio mūšis,
įvykęs keliais šimtmečiais anksčiau nei Chotyno
mūšis. Chotyno mūšis lietuvių istorinėje savimonėje greičiausiai yra suvokiamas kaip „lenkmečio“
paveldas, todėl atsimenamas kur kas blankiau. Todėl nereikėtų stebėtis, kad šį mūšį labiau prisimena
ukrainiečiai: visų pirma, mūšis vyko dabartinėje
Ukrainos teritorijoje; antra, finaliniame karinio

Osmanų imperijos ir ATR konflikto etape – Chotyno kautynėse dalyvavo ir nemažai karių iš ukrainietiškų žemių (kazokų). 2011 m. rugsėjo 24 d.
Ukrainoje buvo iškilmingai minimos 390-osios
Chotyno mūšio metinės. Lietuvoje tais pat metais
buvo išleista mokslinė monografija pavadinimu
1621 m. Chotyno mūšis – mūšis dėl vidurio Europos,
kurioje gausu įvairios vertingos informacijos apie
mūšį. Tačiau tokio atgarsio kaip Ukrainoje šios
kautynės Lietuvoje tada nesulaukė.

Mūšio kontekstai
Mūšis svarbus ne tik kaip įspūdinga karinė
pergalė, bet ir kaip raktas daugeliui istorinių, politinių, geopolitinių, kultūrinių, socialinių ir net
civilizacinių Vidurio ir Rytų Europos regiono kontekstų suprasti. Šiandieniniai mūšio vertinimai yra
svarbūs ir regiono tautų tapatybės formavimui.
Ryški ir charizmatiška J. K. Chodkevičiaus asmenybė tapo savotišku trijų tautų – lietuvių, lenkų
ir ukrainiečių vienybės simboliu, aktualiu ir šiais
laikais, o pats mūšis – svarbiu ukrainiečių istorinės
savimonės ženklu, taip pat modernios ukrainiečių
tautos formavimosi požymiu. Deja, nors pagrindinis šių kautynių herojus yra lietuvis, Lietuvoje trūksta šio mūšio aktualizavimo ir apskritai tų
laikų kontekstų suvokimo – atrodytų, kad viskas,
kas vyko kelis amžius po 1569 metų, lietuvio istorinėje savimonėje yra tarsi juoda dėmė. Taip mes
nesiginčydami ir neprieštaraudami atiduodame
savo bendrą istoriją ir bendrus pasiekimus kaimynams, o patys esame linkę tai pamiršti ir atsisakyti
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tas Vaza būtų tesėjęs savo pažadus suteikti Ukrainos kazokams politinių teisių ir privilegijų, duotus
norint juos paskatinti kautis Chotyno mūšyje).
Sukūrus ATR, Rytų Europa buvo suvienyta į vieną
vienetą, kuris, deja, buvo ne tik Vakarų ir Rytų civilizacijų sąveikos, bet ir susidūrimo vieta: bendra
Lietuvos ir Lenkijos valstybė atliko svarbų (deja,
primestą geografinių ir geopolitinių aplinkybių, o
ne savarankiškai pasirinktą) „katalikybės forposto“
vaidmenį, kuris, nepaisant savo neišvengiamumo,
buvo labiau naudingas tautoms ir valstybėms, buvusioms geografiškai toliau į vakarus nuo ATR, o
ne jai pačiai. Kita vertus – jeigu ne nuolatiniai varginantys gynybiniai karai su agresyvią ekspansinę
užsienio politiką vykdžiusiomis islamiška Osmanų
imperija ir stačiatikiška Maskvos kunigaikštyste,
kas žino, koks likimas būtų ištikęs visą Europą?
Chotyno mūšis yra tik vienas iš daugelio tokių
XVII a. epizodų, kurių visuma leidžia kalbėti apie
iki galo neįvertintą civilizacinės reikšmės vaidmenį,
kurį teko atlikti bendrai LDK ir Lenkijos valstybei
Europos atžvilgiu.

šio bendro istorinio ir kultūrinio paveldo, manydami, kad Abiejų Tautų Respublikos laikotarpis buvo
vien nuosmukio laikai. Suprasti ir prisiminti Chotyno mūšį ir jo kontekstus mums yra svarbu dėl to,
kad dabartinė situacija Rytų ir Vidurio Europoje iš
dalies yra tų laikų tęsinys. Galima nesunkiai atrasti
dabarties ir XVII a. paralelių šiame regione. Ir tada,
ir dabar Rytų Europa buvo vieta, kurioje susiduria
ir sąveikauja Vakarai ir Rytai, čia buvo ir yra vykdoma Rusijos ekspansija; o regionas, kuriame dabar yra Ukrainos valstybė, jau tada pasižymėjo itin
sudėtingomis socialinėmis ir kitomis sunkiai išsprendžiamomis problemomis, kuriomis 1654 m.
pasinaudojo Rusija, įsitraukdama į karą prieš ATR,
prieš tai pažadėjusi ukrainiečių kazokams autonomiją, jei šie kausis Rusijos pusėje (to galbūt būtų
buvę galima išvengti, jeigu ATR valdovas Zigman24

ATR ir Osmanų imperijos priešprieša.
Chotyno mūšio eiga
Kaip ir kodėl įvyko Chotyno mūšis? Abiejų
Tautų Respublikos ir Osmanų imperijos interesai
susidūrė Moldavijoje (kuri buvo pavaldi osmanams), panorusiai tapti ATR protektoratu. Netrukus įvyko karinis žygis, kurio tikslas buvo Moldavijos prijungimas prie ATR. 1620 m. įvyko Tutoros
mūšis, kuris tapo karine ATR ir Osmanų imperijos
politinės konfrontacijos išraiška, pasibaigusia visiška Abiejų Tautų Respublikos karine ir politine
katastrofa. Iš maždaug dešimties tūkstančių karių,
susirėmusių su kiek didesne turkų ir totorių kariuomene, gyvi liko tik apie 1,5 tūkstančio karių.
Tokią mūšio baigtį lėmė adekvačios strategijos nebuvimas ir avantiūrizmas – tokiai užduočiai lenkų
kariuomenė buvo per maža, be to, prastai pasiren-
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gusi. Tai buvo įžanga į 1621 m. didelio masto kautynes Chotyno vietovėje. Tutoros mūšis turkams
tapo pagrindu manyti, kad kaimyninę ATR galima
lengvai nugalėti ir užkariauti. Buvo ir kitų priežasčių užpulti jungtinę valstybę – niekaip nebuvo
įmanoma sureguliuoti nepaklusnių ir nepriklausomų Zaporožės kazokų problemos, kurie nuolatos
puldinėjo Juodosios jūros pakrantes, priklausiusias Osmanų imperijai. Lenkija, kuriai tuo metu
priklausė kazokų gyvenamos teritorijos, jokiomis
priemonėmis negalėjo uždrausti Zaporožės kazokų
laivams – čajkoms – puldinėti turkų. Tai taip pat
didino diplomatinę įtampą ir skatino turkus kelti
neįvykdomus ir neadekvačius reikalavimus imtis
veiksmų kazokų atžvilgiu. Tokiomis aplinkybėmis
prasidėjo rengimasis Chotyno mūšiui. Sudėtingas
ir gremėzdiškas kariuomenės telkimo procesas prasidėjo abiejose priešiškai nusiteikusiose valstybėse.
Osmanų imperija rėmėsi pašauktiniais sipahiais
(kavaleristai, kurie už tarnybą gaudavo žemės) ir
profesionalia kariuomene – janyčarais (pėstininkais), o bendra LDK ir Lenkijos valstybė, rengiantis mūšiui, surinko laikiną samdinių kariuomenę,
kurią sudarė husarai, raitarai (sunkioji kavalerija) ir
pėstininkai (lietuviai, lenkai, kazokai, vokiečiai ir
kiti užsienio samdiniai). ATR pagrindinė kariuomenės dalis buvo kavalerija, o pėstininkai atliko
pagalbinį vaidmenį. Osmanai labiau rėmėsi pėstininkais, nors taip pat naudojo kavaleriją. XVII a.
abi priešininkų kariuomenės naudojo artileriją. Osmanų imperija sugebėjo sutelkti dideles pajėgas, –
šimtus tūkstančių žmonių, – kur kas didesnes nei
bet kurios kitos to meto Europos valstybės. Vis dėlto tokia didelė kariuomenė reikalavo ir daugiau resursų; sunkiau buvo spręsti ir logistikos problemas.
Dabar žinoma, kad prie Chotyno turkai atsivedė
net apie 150–160 tūkstančių karių (neskaitant
tarnų, vergų ir kitų pagalbininkų, kurių irgi galėję
būti nemažai), todėl nėra ko stebėtis amžininkais
ir vėliau mūšį aprašiusiais istorikais, kurie, remdamiesi priešo kariuomenės išsigandusių žmonių
gandais, rašė apie milijoninę Osmanų imperijos

armiją. Tačiau turkai neturėjo tokio gero karo vado
kaip didysis Lietuvos etmonas J. K. Chodkevičius,
kuris, nepaisant itin sunkios sveikatos būklės, buvo
paskirtas vadovauti mūšiui dėl to, kad lenkų karo
vadai žuvo Tutoros mūšyje, vadinasi, kažkam, turinčiam pakankamai karybos patirties, reikėjo juos
pakeisti. Lietuvos ir Lenkijos kariuomenę galėjo
sudaryti apie 43 tūkstančius žmonių (įskaitant tarnus ir t. t.), iš kurių apie 26 tūkstančiai buvo profesionalūs kariai. ATR vis dėlto pavyko pritraukti
ir apie 40–50 tūkstančių kazokų pajėgas, nors tai
nebuvo lengva. Verta pastebėti, kad kazokai buvo
universalūs kariai (jie, reikalui esant, galėjo būti ir
pėstininkai, ir kavaleristai, ir daryti žygius jūroje),
viena geriausių ir moderniausių kariuomenių to
meto Europoje. Būtent jų dalyvavimas ir nulėmė
pergalę mūšyje. Ypač svarbus buvo kazokų dalyvavimas jūrų atakose, kurios gerokai apsunkino
turkų veiksmus. Svarbiausias jų vaidmuo – priešo
demoralizavimas ir tiekimo apsunkinimas. Atakose buvo naudojamos vadinamosios čajkos – kelių
dešimčių metrų ilgio buriniai irkliniai laivai, galėję
talpinti 40–70 ginkluotų žmonių ir netgi lengvosios artilerijos, pasižymėję lengvumu, greitumu ir
manevringumu. Kautynės Juodojoje jūroje ir Dunojuje taip pat buvo Chotyno mūšio dalis, kuri
praeities istorikų darbuose dažnai net nebūdavo
minima. Kazokų jūroje turkams padaryti nuostoliai akivaizdžiai paveikė mūšio eigą Osmanų
imperijai nepalankia linkme. Osmanų imperijos
kariuomenė birželio 9 dieną pajudėjo ATR link, o
liepos 11 dieną pastatė pontoninį tiltą per Dunojų,
turint tikslą persikelti į kairę upės pusę, o liepos
18-ąją jau buvo persikėlusi į kitą upės pusę. J. K.
Chodkevičiui pavyko laiku sutelkti ATR pajėgas
ir gerai įsitvirtinti prie Chotyno tvirtovės Dniestro upės krante. Ten buvo sumaniai išdėstyti fortifikaciniai įtvirtinimai su artilerija, įrengta karo
stovykla. Turkai nestatė beveik jokių įtvirtinimų,
nes buvo pasirengę atakai, o ne gynybai. Osmanų
imperijos kariuomenė stovėjo už kelių kilometrų
nuo Chotyno, išsidėsčiusi 11 km ilgio puslankiu.
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Istorijos atspindžiai
Rugpjūtį prasidėjo nedideli susidūrimai ir baigėsi
ruošimasis mūšiui, o mėnesio gale jau prasidėjo
pagrindinis mūšio etapas. Iš pradžių turkai kelias
dienas naudojo tokią taktiką: smarkiai apšaudydavo įtvirtinimus ir kildavo į ataką. Tačiau kiekvieną kartą nesėkmingai – patirdavo daug nuostolių
ir atsitraukdavo, negalėdami įveikti fortifikacijų.
Tai kėlė sultono Osmano II įtūžį – turkų valdovas
sakė, kad nevalgysiąs maisto, kol nenugalės priešo,
be to, nubaudė mirties bausme keletą karo vadų
dėl nepavykusių atakų. Osmanų imperijos kariuomenės atakos su pertraukomis tęsėsi iki pat rugsėjo
15 dienos, kol buvo nuspręsta imtis apgulties. Turkai priartino savo pozicijas prie Chotyno keliais kilometrais, taip pat bandė sutrukdyti tiekimą ATR
kariuomenei. Tačiau rugsėjo viduryje prasidėjo ir
didelį poveikį turėjusios naktinės kazokų atakos,
itin demoralizavusios turkus. Rugsėjo 23 dieną
Chodkevičius dėl pablogėjusios sveikatos buvo paslapčia perkeltas į Chotyno pilį – buvo bijota, kad,
mirus pagrindiniam vadui, sumažės karių nusiteikimas kovoti. Rugsėjo 24 dieną Chodkevičius iš
tikrųjų mirė, tačiau gandų apie jo mirtį nepavyko
sustabdyti. Tuo netruko pasinaudoti turkai ir jau
rugsėjo 25-osios rytą pradėjo didelę ataką, kuri taip
pat, kaip ir ankstesnės, žlugo. Rugsėjo 28 dienos
bandymas vienu smūgiu palaužti Chotyno gynėjus
baigėsi taip pat be reikšmingų rezultatų, tačiau su
dideliais turkų nuostoliais. Į pagalbą ATR kariuomenei atskubėjo Dono kazokai ir Zigmanto Vazos
pajėgos; ir nors jos nespėjo atvykti į besibaigiantį
mūšį, žinia apie ateinantį pastiprinimą morališkai
palaikė Chotyno gynėjus ir labai įbaugino turkus.
Spalio 9 dieną buvo sudaryta taikos sutartis, nes
Osmanų imperijos kariuomenė patyrė daug nuostolių, tačiau neįstengė įveikti narsiųjų Chotyno
gynėjų; spalio 10 dieną abi kariuomenės pradėjo
atsitraukimą. Osmanų imperijos kariuomenė neteko ne mažiau kaip 40 tūkstančių karių.

Epilogas
Chotyno mūšis buvo vienas tų atvejų, kai
mažesnė, bet sumaniai vadovaujama kariuomenė nugali didesnę, bet nemokšiškai vadovaujamą
barbarišką ordą. J. K. Chodkevičiaus mirtis mūšiui
einant į pabaigą buvo simboliška (beveik tuo pat
metu, kai jis mirė, Rygą užėmė švedai – o Chodkevičius po pergalingo Salaspilio mūšio buvo vadinamas Rygos ir Livonijos gynėju). Paskutine savo
pergale talentingas karo vadas apgynė Abiejų Tautų
Respubliką ir Europą nuo patekimo į rytietiškos
despotijos jungą, sustabdydamas tolesnę Osmanų
imperijos ekspansiją. Reikšmingas ir sėkmingas
Ukrainos kazokų dalyvavimas karo veiksmuose ir
sausumoje, ir jūroje leido pasiekti jungtinei ATR
kariuomenei pergalę. Deja, tai buvo vienas iš tų
daugelio įspūdingų jungtinės valstybės karinių
laimėjimų, kuriais dėl įvairių priežasčių nebuvo
įmanoma iki galo pasinaudoti, siekiant naudos
valstybei. Šis mūšis buvo desperatiška kova, kurios tiesiog nebuvo galima pralaimėti. Pasiekta
labiau moralinė nei politinė pergalė, kurią galbūt
netgi galima vadinti „lygiosiomis“ – nė viena iš
kariavusių pusių po mūšio nepatyrė jokių teritorinių pokyčių. Tačiau Zigmantui Vazai atsisakius
kazokams suteikti tai, ko jie siekė ir ką jie teisėtai
užsitarnavo, buvo praleista galimybė tapti Trijų
Tautų Respublika. Taip prarasta ir proga sumažinti sudėtingus ir gilėjančius socialinius prieštaravimus ATR „kazokiškose“ žemėse, paliekant erdvę
alinantiems vidaus konfliktams valstybėje ateityje.
Dabar, vykstant karui Ukrainos rytuose, mūšis šiomis dienomis tampa dar aktualesnis nei tada, kai
vyko iškilmingas jo minėjimas Ukrainoje 2011
metais. Ne tik ukrainiečiams, bet ir lietuviams bei
lenkams. Nes tai – vienas ryškiausių Rytų Europos
regiono vienybės ir sėkmingo bendradarbiavimo
praeityje simbolių.
Rašant straipsnį remtasi: Petro Sas, Genutė Kirkienė, Alfredas
Bumblauskas. Chotyno mūšis 1621 – mūšis dėl Vidurio Europos. – Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, Vilnius, 2011
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Miglė Puzanauskaitė

Praeities mokykla
Nuo vieno dalyko neįmanoma pabėgti – praeities. Nebent ligos ar traumos pakirstas prarandi
atmintį. Bet net ir tada artimieji (jei vis dėlto turi
įkyrių artimųjų) lenda, kiša nuotraukas, laiškus,
muziką, gyvus veidus ir budina užmigusią smegenų dalį. Taigi net ir tokiu atveju lygiu kirvio smūgiu nuo praeities vargiai atsiskirsi.
Nemalonu tai, kad man ta praeitis siejasi su
mokykla. Tai, žinoma, neišvengiama. Matyt, taip
ir turi būti. Nors tai nelabai žavi – po kokių dešimties metų štai ims manęs ir paklaus koks žmogėnas, o ką gi veikiau septyniolikos metų būdama.
Truputį patylėsiu, pamikčiosiu ir imsiu pilti: skaičiau Baranauską, Našlaitėlį, braukiau Šekspyro ir
Sarbievijaus skraiduoles, žaidžiau su sinusais ir kosinusais, stengiausi įsirašyt maukaulėn ATR–Švedijos karą, kažkur dažnai įsipainiodavo ir Carinė
Rusija, viskas baisiai siejosi su Silva Rerum, ir kažką
dar geografijoj makliavojau, taip, tik makliavojau,
nes niekad taip ir nesugebėjau bent kokios teorinės
detalės išmokt, dar ir per biologiją miegodavau,
kažkaip nesusidomėjau savo kūnu, dabar to labai
gailiuosi, nes ir nervai šlyja ir kraujagyslės jau apie
save rėkia (aišku, to labiausiai bijojau – visos moterys šeimoj nuo insultų atgulė), kažką ir vokiškai
„šprechinau“, ir angliškai „talkinau“, daugiausiai
keikiausi, žinoma, protarpiais dar pasilinksmindavau, kiek leisdavo piniginė ir apverktinai mažas
draugų ratas, iš tikrųjų tai panašiau į draugų trikampį, nes teturėjau du... Ir taip be galo.
Tai būtų mano praeitis, mano septynioliktieji?
Vien mokykla – šešėlis, išaugęs iš mano kojų, įsi-

šaknijęs giliau negu mano pėdos ant asfalto. Visad
už kampo, visad seka, kartais netikėtai prieš akis
iššoka ir ištiesęs pajuodusią rankelę siūlo dar vieną
baimę, dar vieną kompleksą, ir bandau gražiuoju
atsisakyt, pakratau galvą į šonus mandagiai besišypsodama, ir jau prievarta kišenėn bruka – suprask, nei išvengsi, nei pabėgsi.
Ne, iš tikrųjų po daug daug metų mokyklą
prisiminsiu su nostalgijos atspalviu, tuo neabejoju.
Žmogus geriau prisimena gražias akimirkas, romantizuoja praeitį, o aš toks pat žmogus kaip ir visi.
Tik dabar, bebaigiant šią kankynę (toks tik dabartinis požiūris, jis vėliau keisis, ša), atrodo, kad
mokykla užaugina nebent pieninius dantis, kurie
vėliau neišvengiamai kris, prašytina savaime. Nors
bijau, kad įkyresnius, giliau įsikerojusius reiks ir
rauti. Nežmoniškom pastangom. O kol kas tik
lakstau. Su tais pieniniais dantukais. Ir be ragų.
Naiviai šūkaliodama kaip mažasis Eicho.

Mezgu mazgus
Siūlai ir virbalai – rankos mezga.
O lauke vis nesėkmingai bando snigt – snaigėmis, šventinės nuotaikos atplaišomis. Ta šventė
vis kaip lygusis raštas – geroji ir išvirkščioji pusė.
Įdomu, kas apskritai sugalvojo tokius mezgimo
terminus – blogoji ir geroji akis. Ar blogoji kuo
nors nusikalto, ką nors įžeidė, ar tiesiog negraži,
todėl ir bloga? O geroji – juk ji ne herojė, ne didvyrė, neišgelbėjo Europos nuo katastrofų, Amerikos
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nuo ateivių (ši privilegija filmuose rezervuota TIK
amerikiečiams).
Pirma, antra, trečia eilė. Rankos mezga ar žmogus mezga – savy mezga mazgus.
Devyniolika, bet dar nieko nepasiekiau. Net
neužsimanęs kilt iki žvaigždžių rausiuos žemyn,
bent taip atrodo. Tačiau ar turėjau ką nors pasiekti?
Niekad nebuvo aišku, kaip, kas ir kada turi sugulti,
nebuvo tikslumo, bet pasaulis, gyvenimas irgi nei
aiškūs, nei tikslūs – už tai galima tik dėkoti (pakelkit ranką, kas norėtų būti geometrinė forma, sutalpinama į formulę). Bet nuo to galima ir išprotėti:
nuo neaiškumo, nenuspėjamumo, pastovaus judesio – juk nemalonu, kai gyvenimas tavęs, maloniai
besituštinančio, nepalaukia ir skrieja toliau, o tu
lieki kažkur anapus bėgių ar kelio – išvirkščiojoj
pusėj.
Pametė akį, ne tokią išmezgė, supainiojo raštą,
pamiršo eilių ir akių skaičių, per daug suspaustai
mezga, reikia laisviau, o dabar per daug išplėtė. Žemosios mezgimo akimirkos.
Neseniai pasitaikė proga pasikalbėti su beveik
nepažįstamomis klaipėdietėmis. Apie mūsų kartą,
bet taip abstrakčiai, kaip tik jaunikliai gali kalbėti
apie visuomenės problemas. Todėl išvados konkretumas mane nešvelniai nustebino („švelniai“ būtų
per švelnus žodis) – mums rekomenduojama būti
gerais žmonėmis. T. y. niekas neverčia būti geru, esi
laisvas pasirinkti gerumą, juolab nuo to tau ir pačiam geriau – nesipyksi su valdžios organais, išliksi
visavertės visuomenės dalis. Tačiau toje rekomendacijoje vis vien slepiasi įsakymas, tyčia ar netyčia,
sąmoningai ar nesąmoningai užslėptas.
Kad tik siūlas nesibaigtų.
Artūras Valionis kalba į mane, o aš į jį: „Reikėjo painiavos, kad užgimtų daugiau aiškumo.“ O
aš mezgu mazgus, kad juos išardyčiau. Ar ne tokia
žmogaus esmė (ar bent viena iš jų)?
Gerojoj lango pusėj sninga. Riebiai, tankiai, nesuvaldomai. Išvirkščiojoj – žmogus mezga per daug
nesigilindamas.
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Pažinti save
Dumbldoras sakė Hariui, kad mūsų pasirinkimai mūs apibūdina, parodo, kokie esame iš tik
rųjų. Tą pat daryti gali ir ydos, įpročiai, nebūtinai
žalingi.
Ji visuomet rašo tik pieštuku – nepakenčia tušinukų ir parkerių. Ir tyliai pyksta, kai reikia rašyti
jais neturint kitos išeities. Pieštuką juk galima nutrinti, tušinuko – ne.
Jo kiekviena diena pradedama stiprios kavos
puodeliu, nors kiekvienas gurkšnis dantis padengia nepastebima geltonio skraiste. Po kokių šimto
puodelių dantys jau matomai pagelsvėję.
Ji visuomet nešiojasi knygą kuprinėje. Nešasi
ją į mokyklą ar į paskaitą, ar į būrelį. Net kai žino,
kad nuvykus į reikiamą vietą laiko paskaityti neturės, kai vienintelė galimybė atsiduoti knygai yra
važiuojant troleibusu. Knyga (kartu su užrašų knygute) visuomet jos kuprinėje.
Jei jau jis prisėdo rašyti, tai rašo daug. Bet davęs
darbą mokytojai, atgauna jį išbraukytą – dingsta
mažiausiai pusė teksto. Vien dėl to, kad jis rašo
krūvas palyginimų, žodžių ir frazių sinonimų.
Gražbyliauja ar nežino, kuris posakis geresnis, bijo
išsirinkti ne tą?
Ji negali būti namie neįsijungusi muzikos, televizoriaus ar kokio filmo. Visad turi būti foninis
garsas, lengvas triukšmas, nutolinantis suvokimą,
jog ji viena.
Grajauskas siūlė: „Susipažinti su savo ydomis.
Su nesugebėjimu gyventi kitaip.“ Tai vienas geresniųjų patarimų beaugančiai asmenybei: kuo greičiau suvoki savo netobulumus, priimi juos kaip
savo dalį, tuo greičiau apsipranti su savimi.

Poezija

Gabrielė Makarevičiūtė

***

nevartotini žodžiai/juodasis sąrašas

tau ir man
galioja tylos įžadai
yra tik vienas pasaulis
bet mes skirtinguose
jei šnekame
tai kiekvienas apie save
brazdinam liūdesio stygas
švelniai užkabinam
ilgesio akordus
kaip klajojantys
vienišiai
prasilenkiam
nutolstam
mūsų kalba
muzika
visa kita
tylos įžadai
galiojantys
tiktai tau ir man

pavasaris yra
meilė
širdis
tyla

vardai vargai vergai
kai nebegaliu mąstyti einu
tvirtai apsikabinusi su palto skvernais
pasiėmusi knygą iš bibliotekos
ji ten keturiolika metų o esu
antras žmogus kurio numeris
išraitytas ant kortelės
pirma niekur nebūnu
namo ir tai grįžtu paskutinė
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pavasario nėra

***
užsiplikau arbatos bet jos negeriu
laukiu kol pritrauks kol tu pasirodysi
tavo žingsnių crescendo mama
aidi koridoriais atsimuša į porcelianą
aidi manimi atsimuša į vienatvę
girdžiu tave mam girdžiu kaip kvėpuoji
palinkusi virš manęs pasibaigus pasakai
užuodžiu kaip kvėpuoji leisdamasi
tekinomis žemyn suktais laiptais
laukiu kol pritrauksiu kol pasirodys mama
smalkės ore ir tavo žingsnių crescendo

***
sunkiausia kelionėse
būna ištverti
be savo dušo
be savo tualeto
be savo kambario
mergaitiškai rožinio
kuriame kaip bažnyčioje
aidi
aidi
aidi
29

Poezija
***
matau save gulinčią vonioje snūduriuojančią vanduo tykšta pro kraštus aš su drabužiais
balti vyriški marškiniai didelė raudona uogienės dėmė prie krūtinės plintanti kaip infekcija
po truputį apsemiant vandeniui fone skamba šopeno preliudas numeris keturi
mi minor largo kereris gilelsas richteris groja mano marškinių sagomis
atsagsto užsagsto žaidžia akis užmerkia atmerkia jos tokios šleikščiai šaltos mėlynos akys
kaip liežuvis po porcijos ledų už tram centų kur bėgdavau per gatvę į kioską o mama
neleisdavo kirsti kelio tai melsdavausi idant nepartrenktų matau suveikė

atseit dar sugrįši
prisikrauni pilną kuprinę smulkių akmenų bent po ribulį visiems ežerams
pilna piniginė centų baltų viso pasaulio fontanams atseit dar sugrįši
karščiams didžiausiems cigaretės kad mirtum /mirti nuo dūmų kad žudytum /žudyti kitus
negaliu žiūrėti į tave rūkantį kai taip karšta kad pamirštu kaip kvėpuoti
žiopčioju kaip žuvis išnirusi iš akvariumo prekybos centre besimeldžianti
paskutinįjį kartą prieš patekdama į keptuvę jau nurengta nuoga išniekinta
į čirškantį aliejų į žuvų pasaulio pragarą še tau bus nusidėjėle mandravot
matau jovalą kibirus piktžoles purviną šaltą smėlį daužau uodega į krantą
gyvenimas per porą sekundžių prieš akis prabėga kol užgęsta cigaretė
kol paleidžia mane atgal į akvariumą kol raibuliuoji kol išeini kol mane paleidi

***
tėtis yra vyras
su juodais tankiais ūsais
įdegusiomis rankomis
išsprogusiomis venomis
pulsuojančia gysla
ant kaktos kai įsiunta
atsuktuvai yra vyras
grąžtai ir replės laidai ir varžtai
nebylios vakaro žinios
krepšinis bemiegėmis naktimis
tepalai ant grubių delnų
nuospaudos ant stambių pirštų
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randai yra vyras
pasibaigusios patyčios prie mokyklos
kitos kasdienės avarijos
rūpestis pusryčių likučiai ant ūsų
šiandien buvo kiaušinienė
vyras kitko nemoka kepti
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Gintarė Beresnevičiūtė

Kryžkelės
Kai jaunuolis baigia dvyliktą klasę, iš vidaus,
nelyginant stovėtų ant skardžio krašto, jis pajunta
kažkokį baugų, keistą jaudulį; tai galima pavadinti
lūkesčių virpuliu, kuris dažnai perbėga galvojant
apie ateitį. Vieniems – ypač tiems, kurie jaučia tą
paslaptingą vidinį imperatyvą, vadinamą pašaukimu – tas virpulys, žinoma, nors ir baugus, bet
tuo pat metu ir maloniai nutvilkantis, kitiems,
kurie nėra tikri dėl to, ką jie nori daryti, jis smogia į paširdžius visa nežinomybės jėga. Šitiems nelaimingiesiems, kurių yra nemenkas skaičius, nes
nepažįstančioje pasaulio jaunystėje yra dar daug
gyvybingo, mąslaus netikrumo, teisingai pasirinkti
gali būti nepaprastai sunku.
Iki tam tikro laiko gyvenime mes einame pernelyg nesusimąstydami, bet staiga mūsų paprastą
saugų keliuką perkerta kitas, gal net ne vienas,
kelias ir mes atsiduriame kryžkelėje. Kelionę pasiryžtame tęsti, kaipgi kitaip, bet iškyla įvairių klausimų, pavyzdžiui, kuriame kelyje jaukiausia? Kuriuo iš jų eidamas daugiausiai pasieksiu? Kuriame
labiausiai seksis įgyvedinti svajones ir kur aš būsiu
laimingiausias?
Į šiuos klausimus atsakome rinkdamiesi, pavyzdžiui, studijų kryptį. Ir meluoja, oi, meluoja
tie, kurie sako, kad pasirinkti lengva. Aišku, kad
sunku! Čia beveik tas pat, kaip gavus plačią, iki
dangaus prikrautą lėkštę skirtingų pyragaičių būtų
pasakyta, kad iš visos tos įvairovės galima pasirinkti
tik vieną. Negi širdies neskaudės? Ir vis dėlto paimti kurį nors reikia, nes kitaip nejaugi graušies
likęs be jokio saldėsio, maloniai sutirpsiančio ant
liežuvio galiuko. Tiems, kurie turi skonį favoritą
tai juokų darbas: neabejingi karamelei rinksis ka-

ramele perteptą pyragaitį, o šokoladinį mėgstantys,
be abejonės, ką nors su kakava, bet tokie žmonės,
kaip, pavyzdžiui, aš ar daugybė kitų, mieliau paragautų visų pyragaičių bent po mažą kąsniuką,
užuot pasitenkinę vienu. Nes kaip rinktis, kai net
neįsivaizduoji, ką prarandi?
Ir vis dėlto būtent taip studijos ir išsirenkamos.
Bent jau pirmais metais, niekas vėliau netrukdo
perstoti. Na, bet būna visko. Pavyzdžiui, pažįstu
vieną tokią šaunią merginą, kuri stojo tiesiogine
to žodžio prasme durdama į universitetinių studijų
Vilniaus universitete sąrašą. Pavadinkime ją Sofi,
nes nė vienos tokios nepažįstu. Studijuoja ji mėnesį, antrą... Ir staiga su siaubu, su ašaromis akyse
glausdama garuojantį puodelį prie virpančios krūtinės, ji sako man: „Brangioji bičiule, aš ne ten įstojau. Man ten ir ten ne vieta, suprask, aš ten dūstu – morališkai ir fiziškai.“ Fiziškai ji duso dėl to,
kad kai kurios auditorijos buvo mažai vėdinamos,
bet tai, be abejonės, nepaprastai blogas ženklas, nes
rodė, kad energetiniai laukai, kaip šiais laikais madinga sakyti, mano draugės Sofi ir jos pasirinktos
studijų krypties nesutapo.
Sofi pasirinkimas buvo prastas, jai nenusisekė.
Ji sakėsi mielai būtų iškart nutraukusi studijas, bet
tėvai, būdami geri visuomenės piliečiai, prisaikdino ją studijas arba tęsti ir pabaigti galutinai, arba
studijuojant dalyką tąjį nelemtąjį išsiaiškinti, ko ji
iš tiesų gyvenime geidauja. Ir mano mieloji draugė nuoširdžiai mėgino per tuos metus atrasti savo
pašaukimą.
Atėjo žavingas gegužės mėnuo, jis atnešė nerėgėtai šiltų dienų ir vieną tokią dieną mudvi vėl
susitikome. Ir negaliu patikėti, žmogaus iš Sofi jau
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Martyna Kašinskaitė. Žmogus paukštis. Popierius, grafitas, 2014

visai nelikę: akys nuo ašarų drumzlinos, lūpų kampučiai nusvirę, o rankos drebėdamos maigo gniutulėlius iš baltos duonos,
kurios sumuštiniu ją mėginau pavaišinti, bet ji atsisakė neturėdama apetito. „Mieloji drauguže, aš ieškojau, patikėki manimi,
ieškojau ir net pavargau. Ir atradau vieną dalyką, kad pašaukimas man šiame gyvenime neskirtas!“ Mes truputį padiskutavome apie karmos dalykus, reinkarnaciją ir kosmoso cikliškumą,
nes ji tuo metu praktikavo kelias indų religijas vienu metu ir aš
liūdnai patapšnojusi per sulysusį jos petuką pasiteiravau, ką ji
žada daryti. Sofi man atsakė: „Pirmiausia maniau viską palikti
žvaigždėms, bet vėliau pagalvojau, kad tai būtų pernelyg kvaila
ir nešiuolaikiška, – čia aš pritariamai šyptelėjau, – „Juk žinai,
kad per birželį turiu nuspręsti? Tęsti studijų ten ir ten aš nebegaliu, todėl aš sukaupsiu visas savo dvasines jėgas, pabandysiu
pažvelgti taip giliai į savo vidų, kaip dar niekas nėra žvelgęs ir
gal ten ką nors pamatysiu. Ir, kad ir kas nutiktų, pasirinksiu tokias studijas, kurios mane patrauks. Galų gale, didelio čia daikto
išeiti ir antrą kartą. Tiesiog neieškodamas, sėdėdamas vietoje ir
nebandydamas ko nors pakeisti žmogus apskritai nieko neatrastų ir liktų nepažįstantis ne tik pasaulio, bet ir savęs – o aš toks
žmogus būti nenoriu.“
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Po kurio laiko mes atsisveikinome, o vėliau sužinojau, kad kai tėvai
nei iš šio, nei iš to neleido jai pakeisti
studijų, ji supykusi ilgai įtikinėjo juos,
kad jie bijo pokyčių kaip vaikai tamsos, per mažai ja pasitiki ir galiausiai
ji perstojo. Į dalyką tokį ir anokį ir,
patikėkite, kai kitą kartą ją pamačiau,
ji buvo visai kitas žmogus – skruostai
švytintys, akys spindulingos ir visur ją
lydėjo pagarbūs praeivių žvilgsniai. Ką
reiškia nebijoti suklysti!
Tačiau jaunuoliai baigia ir nepatinkančias studijas. Tik tada, jei jau
žmogus pasirenka tokį pavojingą kelią,
po studijų jam reikia veržtis iš susidariusio ir pasaulį apribojusio burbulo
kaip tik įmanoma drąsiau ir energingiau, kad tasai žmogus po šešerių metų
nepasijustų dirbąs nuobodų darbą
nuobodžioje įstaigoje, visuotinai žinomoje pavadinimu Sugriautos jaunystės
svajonės.
Bent jau iš patirties man atrodo,
kad sunkiausia jaunam žmogui priimti
sprendimus, kurie, atrodytų, nukreipia jo gyvenimą viena vienintele vaga
ir šitaip, rodytųsi, panaikina galimybę
peršokti į kitą, absoliučiai priešingą
kryptį. Pavyzdžiui, išsirinkus studijuoti dalyką x, labai sumažėja tikimybė,
kad po studijų užsiimsi y veikla, kuri
besimokant ima atrodyti patrauklesnė
už veiklą x. Bet čia egzistuoja smulki,
dažnai praleidžiama detalė – kad upės
vaga kartais išsigraužia naują kelią.
Žmogaus gyvenime ne kitaip, ir truputį palengvėja žinant, kad visos užtvankos niekada nebus pastatytos.
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Andrius Tumėnas

Autobusų kronikos
Itin mėgstu keliones viešuoju transportu – man
patinka būti ir autobusuose, ir troleibusuose. Kartais įlipęs, patikrinęs, ar mėnesinis bilietas Vilniečio
kortelėje vis dar galioja (atsarga gėdos nedaro), ir atsisėdęs pagalvoju, jog noriu tik važiuoti. Ši manija
kainuoja laiko, tačiau vėlavimas nėra skirtas man –
kaip nors atsiduriu vietoje likus mažiausiai vienai
minutei iki sutartos valandos.
Šis užsiėmimas suteikia galimybę pasižmonėti:
nebūtinai su kuo nors susipažinti, bet stebėti, kaip
kiti elgiasi viešoje vietoje. Ne vieną matytą situaciją grįžęs aprašau lyg koks autobusų metraštininkas,
tačiau juo vadintis neturiu teisės, nes, visų pirma,
prie sausų faktų pridedu savo nuomonę, o visų antra – tokios profesijos, rodos, nėra.
Jau žinau, ką galėčiau minėti knygos, kuriai
duočiau paprasčiausią vardą Autobusų kronikos,
skyriuje Lietuvos ateitis. Tai – pavasario pabaigoje
sutikti trys pradinukai, sėdėję už manęs ir draugės.
Turėjau apie pusvalandį, kad galėčiau juos pažinti,
bet su jais nekalbėjau: aš ir bendrakeleivė klausėme, kaip vienas jų atliko improvizuotą repą, ir jį
aptarėme. Tai nebuvo komplimentai, nes būsima
žvaigždė savo kūryboje nevengė keiksmažodžių.
Žemės atmosferą sudaro apie 78 % azoto, apie
21 % deguonies ir apie 1 % – kitų dujų. Poetiško
vaiko žodyną sudarė azotinis skaičius keiksmų ir
smerkimų, deguoninis – paprastų žodžių, o tą likusį šimtadalį – vardai (spėju, tų, apie kuriuos ir
buvo dainuota).

Toje pačioje dalyje aprašyčiau ir vyresnio amžiaus damas, rodžiusias savo nuostabą dėl berniuko deklamavimo. Viena jų buvo labai drąsi, todėl
ne kartą atsisukusi parodydavo savo priblokštą
veidą. Greitu metu pradėjo vos judindama lūpas
kažką murmėti. Kai mačiau, jog ji tiesiog neteko
žado ir pamiršo lietuvių kalbą, pasufleravau, garsiai ištardamas žodį „Siaubas“ ir jai (kad žinotų, ką
gali sakyti), ir tam visų dėmesio centre buvusiam
vaikinukui (aš irgi visomis jėgomis bandžiau jį sutramdyti).
Moteris, laimei, mane išgirdo, todėl kelis sykius pakartojo tą stebuklingą raidžių kratinį. Aš
maniau, jog kūrėjas kaip nors reaguos. Ne, jis buvo
tvirtas kaip uola, todėl nesidomėjo kritikais. Drąsuolė nusprendė geriau pakalbėti su nepažįstamu
žmogumi šalia ir aptarti solistą: „Vaje, vaje, kokie
vaikai.“ Tuo raminimas ir baigėsi. Dažnai kalbantys apie jaunimo nuodėmes šįkart nusprendė, jog
neverta dėstyti pamokslų O mūsų laikais...
„Kaip džiaugiuosi, kad turėjau vaikystę“, – pasakiau garsiau nei iki tol kalbėjau, tačiau irgi likau
neišgirstas. Be to, abejoju, ar mano užuomina būtų
suprasta teisingai.
Kadangi esu paauglys, pagyvenusiųjų žodžiai
„visas jaunimas toks“ man nelabai patinka. Sako,
„visi jie įžūlūs“. Ką gi, bent kartą būsiu jų pusėje
ir pritarsiu šiam teiginiui: taip, mes tokie, bet tikrai ne visą laiką. Pavyzdžiui, dabar aš toks būsiu
ir pradėsiu skyrių Ar iš tiesų jie tais laikais kitaip
elgėsi? Per dvi dienas sugebėjau aprašyti daug skir33
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tingų vyresnių nei 50 metų visažinių, gyvenimo išminčių nusižengimų. Praleidžiu dalį apie
rūkančius stotelėse, kalbančius telefonu viešajame transporte, besistumdančius ar stovinčius
ir nepraleidžiančius.
Važiuodamas į senamiestį buvau apytuščiame autobuse, kurio maršrute – ypatinga
stotelė: joje sustojus dažniausiai įlipa savotiško būvio ir specifinio kvapo žmonės bei daug
senučių. Pastarosios rodo savo sugebėjimus –
kuri greičiau atsisės. (Sako, jaunimas neužleidžia savo vietų tiems, kuriems sunku stovėti.
Melas – jaunimas nespėja atsisėsti.) Greitai
autobuse liko vos keletas laisvų kėdžių. Negana to, didžiausius maišus atsinešusios moterys
pradėjo taip garsiai bendrauti, kad aš, būdamas su ausinėmis, girdėjau kiekvieną jų žodį.

Kamilės Čelutkaitės nuotrauka

Pagrindinis ir labiausiai nustebinęs nutikimas buvo tada, kai išlipau stotelėje netoli namų:
vienas pagyvenęs vyras ir dvi panašaus amžiaus
moterys nesiruošė eiti iki šviesoforo – visi trys
pasuko į gatvę iškart už autobuso! Netoliese
buvo policijos automobilis, bet nesistebiu, kodėl pareigūnai nelipo, nes jau įsivaizdavau situaciją: jie bando pasakyti, kad buvo nusižengta
taisyklėms, tačiau tuoj pat padykėliai juos užtildo, įrodinėja savo tiesą ir aiškina, kad skubėjo,
todėl ir nėjo prie pėsčiųjų perėjos.
Įdomu, ar kada nors gyvenime bus toks laikotarpis, kai neturėsiu priekaištų kito amžiaus
žmonėms? Juk taip negražiai atsiliepiau apie
vaikus ir apie senukus, o pats tapęs pastaruoju,
matyt, keiksiu ir mažamečius, ir paauglius, ir
pilnamečius. Visados atsiras smulkmena, prie
kurios galėsiu prikibti ir išpūsti didelį burbulą.
O dabar geriau galvosiu apie keliones autobusais ir kuo greičiau leisiuosi į kokią nors, kad ir
netolimą: juk reikia vėl pamatyti ar išgirsti tai,
ką galėčiau užrašyti.
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Vaiva Vasiliauskaitė: knyga gali
atverti akis į platesnį pasaulį

Vaiva Vasiliauskaitė gimė 1997 metais Kaune. Nuo mažens kurianti magiškas istorijas mergina šią vasarą išleido pirmą knygą – fantasy romaną
„Pabusk“. Jaunoji rašytoja pasakoja apie rašymo bei
skaitymo svarbą, apie savo knygą ir kūrybinius planus, o pagaliau – ir apie save pačią. Kalbino Rasa
Milerytė.
Esi naujas veidas, naujas vardas literatūroje.
Tavo skaitytojams turėtų būti įdomu žinoti, kas esi,
todėl kviečiu šiek tiek papasakoti apie save, pasakyti
tai, kas tau atrodo svarbu.
Kas esu... sunku atsakyti į šį klausimą, retkarčiais pamėginu ir susisuka galva. Dažnai jaučiuosi
kaip daugelis žmonių viename, norinčių, galvojančių, svajojančių į visas keturias puses. Šiaip pažįstami apibūdintų mane kaip ramią, introvertišką
knygų mergaitę, mylinčią arbatėles, kates ir žmones, besirengiančią iš mados išėjusiais drabužiais.
O galvoje aš nevientisa, kupina meilės veikėjams ir
skausmingo noro būti jais visais. Kadangi tai neįmanoma, tenka nuomoti jiems kambarius esamose
ir būsimose istorijose...
Labiau gyvenu viduje nei išorėje. Ir tai, ko gero,
viskas, ką galima apie mane pasakyti.
Apie ką pirmoji tavo knyga?
Pirmoji mano knyga – apie paauglę Alisą, besijaučiančią kaip toji Lewiso Carrollio baltapūkė,
įstrigusi jai per mažame namelyje. Aplinkinis pasaulis Alisai svetimas, tiksliau, ji – svetima jam.
Įsitikinusi nepataisoma spraga savo sieloje, Alisa

nebemoka būti laiminga. Tačiau štai vieną dieną
viskas apsiverčia aukštyn kojomis ir ji patenka į
liūdną ir keistą Stebuklų Šalį, kur ant kulnų ima
lipti giliai slėptos baimės. Galva visai susisuka,
kai netikėtai sutinka žmones iš savo kasdienybės,
virtusius neperprantamais beprotiškos istorijos herojais. Kas sapnas, kas tikrovė? Kas teisinga? Kur
išėjimas? Genama šių klausimų, Alisa leidžiasi į kelionę, pakeisiančią jos ligšiolinį pasaulį.
„Pabusk“ galima laikyti bandymu atsakyti į pačiai sunkiai atsakomą klausimą „kas esu“? Jauti kažkokį artumą Alisai? Pavyzdžiui, ar galėtum pavadinti ją savo drauge?
Visus Pabusk veikėjus galėčiau laikyti savo
draugais, padėjusiais atsakyti į daugelį iškilusių
klausimų. Žinoma, jaučiu artumą Alisai, jos kailyje
keliavau po Stebuklų Šalį. Myliu ją.
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draamžių, mokyklos aplinka neatneša į jų gyvenimą veidrodėlio, atskleidžiančio visuose be išimties
slypintį grožį. Čia – didžiausia problema. Meilės
sau stygius, kylantis iš meilei izoliuotos aplinkos.
Mylimi žmonės žydi ir skleidžiasi. Jų pasauliai atsiskleidžia kaip gėlės, tokios spalvingos talentais,
grožiu, unikalumu. Gaila, per dažnai aplinka veikia neigiamai, sukeldama gėlei nepasitenkinimą,
net pasibjaurėjimą savimi. Grožio ir vertės šablonai verčia mus lįsti į per mažus namelius, net jei tai
žaloja mums rankas ir kojas.
Ar knyga gali padėti žmonėms? Ar svarbu skaityti?

Vaiva Vasiliauskaitė. Pabusk. – Tyto alba, Vilnius,
2015

Knygos anotacijoje rašoma, kad pagrindinės veikėjos pirmtakė – L. Carrollio Alisa. Ar būtų teisinga
sakyti, kad rašydama norėjai sušiuolaikinti Alisos iš
Stebuklų Šalies istoriją?
Tai – ne visai tiesa. Aš buvau įkvėpta kai kurių
šios istorijos fragmentų ir pasijutau norinti iš jų
išvystyti kažką nauja, kažką sava, toliau istorija plėtojosi nepriklausomai nuo Lewiso Carrollio versijos. Skaitytojai atras nemažai šios dalelyčių, įpintų į
manąją: vaizdinių, citatų, perkurtų veikėjų – tačiau
Alisos kelionė bus jau kitokia. Priklausanti tik jai.
Tavo veikėja yra nusivylusi, nepasitikinti savimi,
nuolat abejojanti savo teise būti tarp kitų, savo verte.
Aplink save matai daug tokių jaunų žmonių? Kokias
galėtum įvardinti didžiausias jauno žmogaus problemas?
Tokių žmonių sutikti tenka dažnokai. Pati perėjau „ateiviškumo“ periodą, vėliau sutikau panašių
į save. Liūdniausia, kad dažnai „ateiviukai“ su savo
problemomis lieka vieni, ypač jeigu šeimos, ben36

Knyga tikrai gali padėti. Priklausomai nuo to,
kokias knygas renkiesi, skaitymas gali atverti akis
į platesnį pasaulį, prieš akis atskleisti tikrą grožį,
įkvėpti gyvenimui. Nes skaitydamas juk pabėgi iš
savo aplinkos ir keliauji po alternatyvias jai, sužinodamas, jog egzistuoja kitoks požiūris, kitoks pasirinkimas. Jei esi labai vienišas ir pasiseka surasti
knygą, kuri tave „supranta“, tai – didelė paguoda ir
viltis, jog pasaulyje dar yra tokių kaip tu.
Psichoterapeutas E. V. Franklis yra sakęs, kad
tinkama knyga tinkamu metu ne vienam žmogui
išgelbėjo gyvybę. Galbūt yra kokia nors knyga arba
knygos, kurios gelbėjo tave? Jei tai ne per daug asmeniška, žinoma.
Čia kaip pirštu į akį pataikėte. Iš tiesų buvo
tokia knyga. Tai – Stepheno Chbosky Atskalūno
laiškai, kuriuose paauglys Čarlis rašo laiškus savo
draugui; šiuos galima suprasti kaip laiškus skaitytojui. Šiaip – paprasta knyga, kurią skaitydama mėgaučiausi, bet ypatingo dėmesio neatkreipčiau. Tačiau tuo periodu, kuriuo ją skaičiau, stovėjau ties
labai sunkaus pasirinkimo riba. Ši knyga suteikė
vilties ir padėjo apsispręsti, o vėliau mano gyvenime išsipildė ir istorijos siunčiama žinia. Nusprendžiau, kad noriu ir pati parašyti knygą, kuri turėtų
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šitokią galią. Visada laikysiu Atskalūno laiškams labai svarbią vietą savo širdyje, net perskaičiusi daugybę visuotinai pripažintos klasikos.
Norėčiau pasidalinti keletu mylimų šios knygos citatų: „Mes priimame meilę, kurios manome
esą nusipelnę“; „Ta akimirka, kai supranti, kad
tavo istorija – ne liūdna istorija. Atsistoji ir matai
languose šviesas, matai ir visa tai gniaužia kvapą.
Klausaisi tos dainos, važiuodamas su žmonėmis,
kuriuos myli labiau už viską pasaulyje. Šią akimirką, galiu prisiekti, mes – amžinybė.“; „Nesijausk
kvailas, jei nemėgsti to, ką apsimeta dievinantys
visi kiti.“; „Toks tas mano gyvenimas; aš liūdnas ir
laimingas vienu metu, nors pačiam neaišku, kaip
taip gali būti.“; „Spėju, kad esame tokie, kokie
esame, dėl daugybės priežasčių, kurių greičiausiai
nesužinosime.“ Ir dar daugybė kitų...
Kokios knygos formavo tavo asmenybę, su kokiomis knygomis augai?
Augdama skaičiau daugybę knygų. Pradėjau
nuo pasakų, tuomet pamėgau nuotykines Jules’io
Verne’o, Danielio Defoe, Thomaso Mayne Reido
knygas, pasinėriau į Hario Poterio, Narnijos, Žiedų Valdovo magiškus pasaulius, perskaičiau daugybę populiarių paaugliškų romanų, o paskui įnikau
į klasiką, ją daugiausia skaitau ir dabar, kartkartėmis, žinoma, pasimėgaudama kokiu geru fantastiniu romanu.
Kalbant apie klasiką (o ir „Narnijos kronikas“
arba „Žiedų valdovą“): tavo knygoje matau dvi ryškias citatas iš „Meistro ir Margaritos“, taip pat aliuzijų į žinomą fantasy literatūrą. Ar tai mano, kaip
priekabios skaitytojos, nebūtinai teisingi pastebėjimai, ar iš tiesų tam tikra literatūra darė įtaką tavo
kuriamam pasauliui?
Tiesiogiai – ne. Rašydama šią, trečiąją Pabusk
versiją, atsiribojau nuo visko, ką žinojau esant fan-

tasy literatūros modeliais, ir rašiau, kas plaukia iš
širdies. Bet faktas – skaitydamas asimiliuoji daugybę dalykų, jie nepastebimai įsirašo sąmonėje ir
vėliau taip pat nepastebimai veikia rašymą. Taip
yra ir man. Šiaip tai – gera pagalba, vėliau veikianti
kaip rašymo instinktas, padedanti ten, kur nesi patyręs. Todėl rašytojams ir patariama daug skaityti.
Žinoma, yra pavojus ką nors netyčia pasisavinti.
Didžiausią įtaką, kai dabar pagalvoju, man tikriausiai darė Atskalūno laiškai, o fantazijos srityje šiek
tiek veikė viskas, ką esu skaičiusi.
Kalbant apie Meistrą ir Margaritą, vargu ar į
Pabusk būtų patekę kas nors iš ten, nes pačią knygą
perskaičiau tik šį rudenį, o savąją kaip tik buvau
išsiuntusi leidyklai. Beje, mane labai sudomino,
kurios tai citatos?
Pirmo „Meistro ir Margaritos“ skyriaus pavadinimas „Niekada nekalbėkite su nepažįstamais“, o
vieno tavo knygos skyrių – „Nekalbėk su nepažįstamaisiais“. Iš „Meistro ir Margaritos“ man įstrigę kelis
kartus kartoti žodžiai apie lemtingų įvykių pradžią,
apie tai, kad aliejus jau palietas. Tavo knygoje sakoma, jog „kraujas jau pralietas“. Šie žodžiai man
panašūs dėl tono, kuriuo tariami, dėl situacijos, kurioje ištariami. Taip pat akcentuojama beprotybė, tu
skatini pasitikėti bepročiais, Bulgakovas rodo beprotį,
kuris įžvelgia daugiau nei kiti. Žinoma, apie beprotybę rašyta daug, kūrėjams, regis, rūpi ši būsena, ir
vien dėl to būtų klaidinga teigti, kad tave įkvėpė
Bulgakovas, tačiau mano minėtos parafrazės suartina
„Meistrą ir Margaritą“ bei „Pabusk“.
Kaip įdomu! Neįtikėtina, kaip viename kūrinyje gali atsispindėti kitas, panašios idėjos ir mintys. Taip, skaitydama Meistrą ir Margaritą, radau
ką pamilti, mane pakerėjo keisti veikėjai ir įvykiai,
vidury beprotystės chaoso slypinti idėja. Tuo metu
nė nepastebėjau, kad ir mano knygoje yra glaudžiai
susijusių elementų, bet dabar, kai paminėjote, šis
ryšys man atrodo magiškas.
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Toyin Loye. Gyvenimo ratas.
Aliuminio išpjova, 2014

Koks tavo santykis su tavo knygos skaitytoju?
Norėčiau kiekvieną skaitytoją pažinti asmeniškai, kalbėti su juo, žinoti, kurie epizodai jį sujaudino. Mano svajonė – atrasti su skaitytoju ryšį.
Būčiau laiminga, jei ryšys išsivystytų su Pabusk
istorija, o šiaip bendravimui sukūriau tinklaraštį
(http://pabusk-romanas.blogspot.com), kur laukiu
skaitytojų atsiliepimų, minčių, pastabų. Be to, laukiu ir rudenį vyksiančių knygos pristatymų.
O ką tokiai jaunai rašytojai reiškia kritika?
Kritika, be abejo, nesaldu. Bet tai – neišvengiamas žingsnis rašytojo kelyje, ir apskritai, kritika –
ženklas, kad knyga skaitoma ir kad kelia kažkokią
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reakciją. Nesu bejausmė ir kol kas man nelengva,
bet juk žodžiai negali atimti mano meilės rašymui
ir Pabusk.
Vadinasi, antra knygos dalis, pažadėta baigiant
pirmąją, tikrai bus? Ar turi daugiau kūrybinių sumanymų?
Taip, antra dalis tikrai bus, ji būtina. Be jos turiu dar keletą kūrybinių sumanymų, kuriuos jau
esu susidėliojusi į eilutę – kurį po kurio rašysiu.
Nesulaukiu, kada galėsiu pradėti po Pabusk suplanuotą istoriją. Nors, žinoma, prieš tai mėgausiuosi
rašydama antrąją Pabusk dalį.
Ačiū už pokalbį!

Literatūrinės postilės

Kas rūpėjo Nietzsche’i?

Moteriai nerūpi tiesa! Nuo amžių amžinųjų moteriai niekas nėra toks svetimas, atgrasus, priešiškas
kaip tiesa – jos didysis menas yra melas, jos svarbiausias reikalas – iliuzija ir grožis.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Vyras kalba apie moteris? Šis dalykas iš principo neįmanomas. Kad ir ką sakytų vyras, jis tegali reflektuoti savo santykį su moterimis, o tai
reiškia – gali kalbėti tik iš savo, vyro, perspektyvos. Vyro pasaulyje būti moterimi ir būti autentiška asmenybe yra du sunkiai suderinami dalykai.
Iš esmės sąvoka „moteris“ yra neatsiejama nuo
fikcijos, iliuzijos, tam tikro nepažinumo. „Moteriai nerūpi tiesa!“? Ne, tai vyrui moteris, netekusi
paslaptingumo, tampa neįdomi, tam tikra prasme
nustoja egzistuoti. „Nuo amžių amžinųjų moteriai

niekas nėra toks svetimas, atgrasus, priešiškas kaip
tiesa – jos didysis menas yra melas...“ Tikra tiesa,
nuo amžių amžinųjų, vyrams nėra nieko svetimiau
ir atgrasiau, kaip žiūrėti į moterį atsisakius fikcijos
ir fantazijos elemento...
R. Č.
Susvetimėjimas. Kasdien turiu pasižiūrėti į veid
rodį, ar dar atsimušu, t. y. ar dar netapau dvasia.
Tarp kitko, tai yra geriausias būdas pasitikrinti, ar
nesi miręs: veidrodyje atsispindi tik gyvieji.
Nyka-Niliūnas
Būna akimirkų, kai jaučiuosi lygiai taip pat –
nebūnu visiškai įsitikinusi, ar manyje dar laikosi
gyvybė. Aplinka praranda savo grožį, lietus nebėra
gaivus, maistas nebeturi skonio, o poelgiuose ne-

Paulius Arlauskas. Aš tik žuvis.
Drobė, aliejus, 70x100 cm, 2014

39

Literatūrinės postilės
bėra polėkio... Tokiais momentais pagalvoju, kas
manyje galėjo pražudyti norą domėtis, tobulėti ir
mąstyti. Nerandu atsakymo arba jo tiesiog bijau,
nes nueitas per ilgas kelias, kad galėčiau atsisukti
atgal ir pakeisti vingį, kuris, tikiu, net ir pakeistas galiausiai atvestų į tą patį tašką. Nuolatos bijau
užstrigti, sustoti čia ir dabar, pasilikti tokia, kokia
esu ir po dešimties ar penkiolikos metų atsipeikėti
ir suprasti, kad pasikeitė viskas, nors kasdien nesikeitė absoliučiai niekas. Kaip nesikeičia ir dabar.
Jaučiuosi nesava ir svetima net ir nuolatinei aplinkai, todėl svajoju kur nors pabėgti, galų gale atsipalaiduoti, kad nebeslėgtų įtampa, kuri nėra aiškiai
apibrėžta, bet klaidžioja aplink. Gali būti, kad tada
įgausiu antrą (gal ir trečią, ir ketvirtą) kvapą ir jausiuosi gyva bei sugebėsiu kitaip įvertinti blankų atvaizdą veidrodyje ar vitrinose... Gaila, kad per daug
bijau pasileisti ir paklaidžioti nuotykių labirintais,
nes galiu pasiklysti ir nebesugrįžti čia, kur jaučiuosi
blanki ir nelabai gyva, bet šiek tiek laiminga.
Eimantė Petrauskaitė
Kad taptume moralūs, pirmiausia turime įsiklausyti į savo sąžinę ir atitinkamai gyventi.
Alexandre Harvard
Įsiklausyti į sąžinę... Įsiklausyti?! Na... klausau... Bet juk visi taip daro! Bet juk ir tas taip elgiasi… Facebook’e mačiau dar ir ne tokių! Skaičiau
straipsnį, kad taip galima. Net kad patartina! O
ta laida, vakarykštė, aiškina, kad tai normalu. Juk
taip? Ir lektorius kažką panašaus minėjo. Minėjo!
Aš pamenu. Dar tas politikas, nepamenu jo vardo,
lygiai tą pat sakė. Lygiai tą pat! Ir mano tėtis pritartų, manau, ir mama. Taip. Viskas čia okey.
Lukas Kulikauskas
Jei rašytojas neįstengia suteikti žmogui imuniteto
nuo nevilties, jis bent jau neturėtų plūktis, stengdamasis užkrėsti jį neviltimi.
E. V. Franklis
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Tokia mintis skatina eilinį kartą susimąstyti, kokia
yra meninio kūrinio paskirtis. Ir lyg sako, kad geresniu atveju turi suteikti viltį. Ar menininkas turi kokią
nors pareigą skaitytojui, žiurovui? Ar kurdamas menininkas tik ir galvoja apie kitus: kas skaitys, žiūrės?
Juk svarbiausia išreikšti save, kitą, pasaulį. O kas tarp
kūrinių atras viltį ar neviltį, tai jau ieškotojų bėda.
Marius Š.
Visur naktis: kertėj ir akyse,
tarp rankraščių stale, pamokslo žodžiuos,
jaustukuos, vėstančiose anglyse,
daiktuos ir dūmuos, replėse ir suodžiuos...
Josif Brodskij.
Iš poemos Didžioji elegija Džonui Donui
Norėčiau pasidalinti, ką atradau skaitydamas
vieną Josifo Brodskio tekstą... Jau kokią savaitę nepaleidžiu iš rankų J. Brodskio poezijos rinkinio (tiesa, šalia neišvengiamai atsiduria kiti skaitymai bei
kiti darbai). Esu įsitikinęs, kad mano susitikimas su
jo poezija buvo nulemtas jau seniai. Vienas iš ženklų – T. Venclovos, Brodskio bičiulio gyvenime ir
poezijoje, tekstų atėjimas į mano gyvenimą. Būdama perteklingai gera, Visata negalėjo leisti, pamėgus
Venclovą, nepažinti Brodskio. Tiesa, Brodskis mane
prisileido nenoriai. O gal – noriai, tačiau sąmoningai iš sykio neatsiverdamas. Visą tą savaitę man buvo
leista grožėtis klasikine forma, ryškiais vaizdais,
skambesiu, regėti gelmę, bet pasinerti į ją – neleista. Mačiau atskirus vaizdus, reiškinius bei vyksmą,
o nepajėgiau išskirti kažko vieno, į ką galėčiau atsispirti, nerdamas gilyn. Ypač liūdino pagrindo neradimas Didžiojoje elegijoje Džonui Donui. Tačiau
štai vakar vakare, prieš užmingant, jau pasiekus tą
būseną, kai sąmonė blėsta ir aktyvėja pasąmoninis
matymas, lengvesnio miego vardan dar sykį atsivertus Didžiąją elegiją ir skaitant ją balsu, dingtelėjo –
miegas. Būtent miegas tekste yra tas jungiantysis
dėmuo, gal net galima sakyti – stichija, paleidžianti
iš savęs visą teksto gyvybę. Stichiška, destruktyvi ir
kurianti miego galia. Taigi – labas, Brodski.
Tyčios Vaikas

Esė

Greta Staselytė

Vienišų nūbų epocha
„Kokia tu nūbė“, – nuobodžiai rimtu tonu
mano brolis konstatuoja beveik nenuginčijimą būseną, kai per pusryčius, diskutuojant apie naujienas pasaulyje, jis man pasakoja apie kažkokį naują
dvylikamečių žaidimą, o aš neturiu nė menkiausios
idėjos, kaipgi tas naujasis žaidimas atrodo. „Ak,
nebūk tokia nūbė“, – sakau savo geriausiai draugei, kai bandau ją įkalbėti kartu su manimi lėkti
į mėgstamo atlikėjo koncertą bohemiškame bare.
Nūbas – tai naujas madingas jaunimo žodis,
vertinys, atkeliavęs iš anglų kalbos, ir beveik atitinkantis žodžio „naujokas“ reikšmę. Tačiau šio
„naujoko“ esmė yra šiek tiek kitokia, nei mes esame įpratę šį žodį vartoti – šiuolaikinis XXI amžiaus
„naujokas“ yra atsilikęs nuo gyvenimo aktualijų ir
kitų reikšmingų dalykų. Verta paminėti, kad tie
reikšmingi dalykai tikrai nėra rimtos pono A. Čekuolio knygos apie gyvenimo prasmę ar naujausia
žinių laida, pranešanti apie separatistų išpuolius
Ukrainoje ar terorizmo grėsmę Prancūzijoje. Veikiau tai – nauja kokios ledovos panos nuotrauka socialiniame tinkle Facebook arba skandalinga daina
apie šėtoną. Vienu žodžiu, nūbas – tai vidutiniška
asmenybė, kuri nepasižymi jokiomis išskirtinėmis
savybėmis ir mieliau tampa pilkos masės dalimi.
Kad ir kaip keistai šis žodis skamba, tačiau jis
puikiai apibūdina visą šiuolaikinę septyniolikmečių kartą, kuriai priklausau ir aš pati! Mūsų karta,
priešingai nei mūsų tėvų ar senelių kartos, užaugo
tokiu metu, kai viskas tapo tarsi ranka pasiekiama.
Mes nepatyrėme nei karo baimės, nei nepritek
liaus, nei informacijos stokos, nei žodžio laisvės
apribojimo, nei didelės ekonominės krizės – galima teigti, kad mūsų karta užaugo tarsi šiltnamio
sąlygomis. Mūsų tėvai, užaugę sovietmečiu, arba

kitaip – nepritekliaus amžiuje, stengėsi mums atiduoti viską, ką tik galėjo, ir dažniausiai toks beribis gerumas yra susijęs su psichologiniu aspektu.
Mūsų tėvai stengėsi, kad mes turėtume viską, kad
mums nereikėtų patirti nepritekliaus, kad galėtume formuotis kaip asmenybės. Todėl mes ir augome apsupti XXI amžiaus teikiamų gėrybių ir beprotiškai išlepinti. Mūsų kartos drabužiai yra patys
naujausi ir madingiausi, mūsų telefonai yra patys
išmaniausi ir brangiausi, o mūsų kambariuose stovi
bent keli kompiuteriai ar išmanieji muzikos grotuvai. Žinoma, tokiam mūsų gyvenimo stiliui įtaką
darė ne tik tėvai, besistengiantys mums suteikti
viską, bet ir postmodernizmo epocha, leidžianti
mūsų tėvams mums suteikti viską. Šios epochos
išmaniosios technologijos bei pasaulinis tinklas
(angl. World Wide Web), globalus santykis su kitais
individais, besaikis vartotojiškumas išugdė mus –
kartą, kurią drąsiai galima pavadinti nūbų karta.
Internetas ir socialiniai tinklai skatina beribį mūsų
pasitikėjimą savimi ir nuostatą, kad svarbiausi esame mes. Tad mūsų narcisizmo lygis gerokai peržengia galimas žmogaus gėrėjimosi savimi ribas –
mes kiekvieną (net ir menkiausią) savo gyvenimo
įvykį būtinai užrašome į šiuolaikinę Silva Rerum –
Facebook sieną, o stebėti mūsų specifinį valgiaraštį
ar kasdienybės akimirkas galima socialiniame nuotraukų dalinimosi tinkle Instagram. Beje, nereiktų
pamiršti mūsų nūbų kartai tiesiog rutina tapusių
asmenukių fotografavimo – tokių autoportretinių
nuotraukų pasidarome maždaug dvidešimt per
dieną. O kartais ir daugiau. Jeigu gyventume Antikos epochoje, net neabejoju, kad dievai mus iškart
paverstų gėlėmis močiutės darželyje. Kokiais dar
išskirtiniais bruožais pasižymime? Mes kalbame

Lietuvos jaunųjų filologų konkurso dalyvė, Alytaus Jotvingių gimnazija, IIIc klasė, mokytoja Salomėja Žebuolienė
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primityvia, kartais tiks mums patiems suprantama
kalba (reikia tik prisiminti įvairiausius internetinius posakius, tokius kaip LOL, :D, suprask: šių
raidžių ir ženklų kratiniai reiškia labai didelį juoką), dažniausiai esame pernelyg pasitikintys savimi
(visai be reikalo). Mums įvaizdis yra viskas, o mūsų
motto skamba taip: „Būk toks, kaip visi!“ Tačiau
ar šias išvardintas (beveik bevertes) savybes galima
identifikuoti kaip XXI amžiaus individo tapatybę?
Kokia yra mūsų, nūbų kartos, tapatybė? Ar mes dar
turime šios tapatybės ribas, ar dar įmanoma apibūdinti mūsų elgsenos kodą, o galbūt mes gyvename
tokioje epochoje, kurioje gyvenančio individo apibūdinti neįmanoma, nes šio individo elgsenai įtaką
darė įvairiausios kryptys ir judėjimai, tad kiekvienas individas yra unikalus absoliutas? Galų gale,
koks yra tas XXI amžiaus žmogus, priklausantis
nūbų epochai?
XXI amžiaus žmones, gyvenančius nūbų
epochoje, lengvai galima suskirstyti į dvi grupes – pilkosios masės atstovus ir vienišuosius individualistus. Pirmieji siekia plaukti pasroviui,
antrieji – bando išsiskirti ir visais įmanomais būdais tapti kitokiais negu pilkoji masė. Dažniausiai
tokios pastangos apsiriboja tik keista rožine plaukų spalva ir auskaru nosyje, bet juk individų, kovojančių prieš sociumą, reikia visais laikas, ar ne?
Neretai šie pseudomaištininkai tampa ne tik tėvų,
bet ir mokytojų, o kartais net ir draugų problema,
nes tie rožiniai plaukų dažai kažkokiu būdu daro
įtaką ir intelekto koeficientui. Kai šiems rožiniams
paaugliams sakoma „balta“, jų atsakymas būtinai
bus „juoda“, o kai tėvai ar mokytojai sako „taip“,
jie iškart skuba tai paneigti ir garsiai sušukti „ne!“.
Ir ne todėl, kad tėvai būtų neteisūs ar kad jie neskiria spalvų, tačiau toks yra jų bandymas išlipti
iš Prokrusto lovos rėmų, iš stereotipinių žinia
sklaidos propaguojamų idealų. Kyla klausimas,
ar postmodernistinio pasaulio jaunuoliui dar yra
likę kitokių būdų pasipriešinti sociumui ir jo teigiamoms vienintelėms tiesoms? Ar yra galimybė
tokiam jaunuoliui išvengti pilkosios masės efekto,
nesistengiant garsiai ir įžūliai rėkti apie kitokią savo
išvaizdą ar neįprastą gyvenimo būdą? Kad ir kaip
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norėtųsi į šiuos klausimus atsakyti „taip, yra ir kitų
būdų netapti pilka mase“, tačiau akivaizdu, kad
tai neįmanoma arba įmanoma tik tuo atveju, jeigu
nesipriešinimą ir susitapatinimą su pilka mase bei
bandymą ją iš vidaus pakeisti laikytume realiu variantu, tačiau vis vien išlieka didelė tikimybė, kad,
tapdamas pilkos masės atstovu, tam, kad ją pakeistum, nieko nepakeisi, o tik tapsi vidutine sudedamąja šio reiškinio dalimi. Kodėl? Nes pilka masė
yra saugus prieglobstis. Kai individas, laikęs save
kitokiu, prisijungia prie pilkos masės, jis suvokia,
kokia tai rami ir saugi vieta! Kai esi šio reiškinio
dalis, tau mąstyti nereikia – visa tai už tave padarys
pilka masė. Juk tam, kad būtų kitoks, tas jaunas
žmogus skyrė tiek daug laiko – kiek daug dažų teko
išnaudoti siekiant išsiskirti, o kiek bemiegių naktų
prašvaistyta mąstant, ką gi čia dar tokio kitoniško
padarius, kam pilkoji masė tikrai nepritartų! Tiesa,
galima bandyti prisijungti prie pilkosios masės ir
vis vien išlikti kitokiam, tačiau tokiu atveju taip
pat nepavyks išlikti savimi, ir pilkoji masė arba tave
pakeis, arba išstums iš savo jaukios ir šiltos bendruomenės. Visai kaip amerikiečio rašytojo Jerry
Spinelli romano Žvaigždė pagrindinę veikėją. Ši
knyga neatsitiktinai taip pavadinta – būtent toks
yra ir pagrindinės šio romano veikėjos slapyvardis.
Kūrinio herojė atvyksta į pilką ir nuobodžią Mikos
vidurinę mokyklą ir iškart išsiskiria iš visų ten besimokančių mokinių savo keistu, tačiau nuoširdžiu
elgesiu. Ji elgiasi laisvai, jai nerūpi kitų nuomonė,
o jos paslaugumas ir gyvybingumas tiesiog užburia
visą mokyklos bendruomenę, atsiranda net tokių,
kurie pradeda Žvaigždę kopijuoti ir elgtis taip,
kaip ji. Tačiau tai trunka neilgai. Prie „normalaus“
elgesio pripratusią mokyklos bendruomenę ekstravagantiškas Žvaigždės būdas ima trikdyti ir ji
greitai tampa atstumtąja. Žinoma, jos bičiulis Leo,
kuris stengiasi įsilieti į minią, plaukti pasroviui,
bando Žvaigždę pakeisti ir padaryti ją normalia,
tačiau tai pasirodo neįmanoma. Po tokių bandymų
Žvaigždė išvyksta iš miestelio ir Leo jau po keliasdešimties metų prisimena šią išskirtinę asmenybę
ir netgi savotiškai gailisi, bandęs pakeisti jos kitonišką elgseną. Šis pavyzdys – puikus įrodymas, kad
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pilka masė arba pasisavina tave, arba išveja – ir tu
tampi atstumtuoju. Tad taip ir lieka tik du pasirinkimai – XXI amžiaus asmenybė gali tapti arba
pilkosios masės sudedamąja dalimi, arba kitonišku
individualistu.
Kita vertus, individualumas reiškia ne tik norą
išsiskirti iš pilkos masės, bet ir norą viską padaryti vienam. XXI amžiaus žmogus viską gali (net ir
nori) padaryti vienas. Šiam individualistui visiškai
nereikia kitų pagalbos, jis – tarsi visagalis, turintis
antgamtinių galių ir žinantis viską bei gebantis gyventi vienas. Žinoma, dabartiniame išmaniajame
pasaulyje tai padaryti labai lengva – juk kiekvieną
atsakymą į rūpimą klausimą gali rasti Google paieškos laukelyje, įvedęs esminius žodžius. Tai, be abejo, yra labai paranku ir naudinga bei greita, tačiau
dėl tokio polinkio į individualizmą XXI amžiaus
žmogus nėra linkęs bendrauti ar bendradarbiauti.
Dėl tokio požiūrio prarandama labai daug – galimybė dalintis mintimis, idėjomis (net ir pačiomis
beprotiškiausiomis), galimybė patirti bendravimo
džiaugsmą ir susipažinti su skirtingu požiūriu bei
idealais. Kitaip tariant, prarandamos labai svarbios
gyvenimo pamokos – galimybė pamatyti pasaulį per kito žmogaus požiūrio prizmę. Svarbiausia,
kad nebendraudami ir užsidarydami savo pačių
kalėjimuose, mes prarandame galimybę mokytis
iš kitų. Juk tik pamatydami kitus, tik bandydami
bendrauti, mes rasime ir savo vietą po saule. Anglų
rašytojas Johnas Donne’as yra sakęs: „Nė vienas
žmogus nėra tarsi atskira sala; kiekvienas esame gabalėlis kontinento, žemės dalis.“ Panašu, kad XXI
amžiaus asmenybė nori tapti atskira sala, egzistuojančia pati sau, t. y. atsiskiriančia nuo kitų individų
ir gyvenančia nuolatinėje vienišumo būsenoje. Tačiau mes nesuprantame, kad gyvenimas yra tikrai
sudėtingesnis nei vieno žmogaus egocentriškumas.
Tokią mintį plėtoja ir vienas garsiausių amerikiečių „prarastosios kartos“ rašytojų Fransis Scottas
Fitzgeraldas romane Šioje rojaus pusėje. Pagrindinis
šio romano veikėjas Amoris Bleinas – egocentriškas turtingų tėvų vaikas, žavintis visus ir pernelyg
nesirūpinantis savo gyvenimo ateitimi, o veikiau
ją idealizuojantis ir manantis, kad ateityje vilkės

fraku ir kasdien linksminsis restoranuose ir kavinėse. Tačiau visus jo idealizuotus planus sugriauna
prasidėjęs karas ir Amoris yra priverstas suaugti bei
pamiršti visą savo narcisizmą. Juk toks neplanuotas scenarijus galėtų užklupti ir mūsų, nūbų kartos,
visuomenę, šiuo metu pernelyg garbinančią individualizmą. Ką darytume tuomet? Galbūt tokiu
kritiniu momentu suvoktume, jog žmogus turi gyventi tarp žmonių, o galbūt priešingai, taptumėme
dar didesni individualistai, tiesiog gyvenantys savo
gyvenimus? Bet kokiu atveju mūsų nūbų karta pernelyg išaukština individualumo galią ir pamiršta,
kad gyvena ne kaip Robinzonas Kruzas negyvenamoje saloje, o tarp žmonių ir su jais.
Savąją egzistenciją mes, XXI amžiaus vaikai,
įprasminame virtualioje erdvėje. Verta paminėti,
kad ši erdvė yra populiariausia pilkos masės susitikimo vieta – būtent joje atsiranda tam tikros pilkųjų individų elgesio tendencijos, normos, ir, be
abejo, virtuali erdvė yra pagrindinis mūsų komunikavimo būdas. Net pati sąvoka nūbas pirmiausia atsirado virtualiame pasaulyje. Ši mistiška kita
realybė skatina mus pamiršti jausmus. Žiūrime į
išmaniuosius telefonus ar kompiuterius, bejausmiais veidais susirašinėjame su draugais ir štai tokia
šypsenėle – :D išreiškiame juoką. Toks bendravimo
būdas, be abejo, yra greitas ir patogus (tik pamąstykit, mes galime turėti draugų ir kitoje Atlanto
pusėje bei palaikyti ryšį su jais), tačiau tokia komunikacija skatina visišką bukėjimą ir nemąstymą. Vargu ar įmanoma rasti tinkamą žodį tam, ką
skatina virtualus bendravimas. Taip bendraudami
mes daromės bejausmiai. Absoliučiai. Tampame
lyg zombiai, kuriems svarbiausia yra atkentėti nuobodžią pamoką (visos pamokos yra nuobodžios),
atkentėti neva pragarišką dieną mokykloje, o galų
gale pasieksime tokį lygį, kai norėsime tiesiog atkentėti visą gyvenimą. Ir veikiausiai net ne realų, o
tik virtualų. Kadangi nieko nebejaučiame ir lyg nebematome prasmės ko nors imtis (ką dar įmanoma
sukurti postmodernistinėje visuomenėje, kurioje
sukurta beveik viskas?), mes išbandome viską, kad
tik vėl pajaustume bent menkiausią kibirkštį, bent
patį menkiausią jausmą, dalyką. Štai Jungtinėse
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Amerikos Valstijose itin garsiai nuskambėjo serialo
Amerikietiška siaubo istorija (angl. American Horror
Story) veikėjos Madison monologas apie mūsų kartą. Tai mistinis televizijos siaubo serialas, pakerėjęs
didžiąją dalį paauglių visame pasaulyje. Šio serialo
įtraukiantis siužetas stebina mistiškomis detalėmis,
jame susijungia gyvųjų ir mirusiųjų pasaulis, o paslaptingos istorijos prikausto prie televizijos ekranų. Tačiau pagrindinė šio serialo sėkmės paslaptis
yra ta, kad šio režisieriams puikiai pavyko jį susieti
su šių dienų aktualijomis ir taip pritraukti jaunimo
dėmesį. Tad nenuostabu, kad vienos iš pagrindinių
veikėjų Madison žymusis monologas apie mūsų
„nieko nejaučiančią narcizų kartą“ sulaukė atgarsių
visame pasaulyje. Šiame monologe Madison teigia
nieko nejaučianti ir išbandžiusi viską, kad tik vėl
galėtų ką nors pajausti. Tas viskas – tai alkoholis,
narkotikai, seksas ir kiti dalykai, kurių pavadinimus išgirdę suaugusieji pakraupsta. Tiesa, Madison
bando ir šiek tiek analizuoti mūsų elgesio motyvus,
jos nuomone, mes esame pirmoji karta, kurioje
jaunuolis gauna trofėjų už savo narcisizmą. Viena pagrindinių priežasčių, kodėl taip yra ir kodėl
tokia yra mūsų karta, Madison įvardija socialinius
tinklus, nes būtent jie leidžia dalintis kiekvieno su-

valgyto sumuštinio nuotrauka ir taip ugdyti savo
narciziškumą. Tačiau, jos nuomone, pats pagrindinis mūsų kartos skiriamasis bruožas yra apatija ir
sustingimas. Būtent šią apatiją ir skatina virtuali erdvė. Mes esame nuolat prisijungę prie tinklo, mes
nuolat susirašinėjame Facebook’e, ruošdami namų
darbus, informacijos taip pat ieškome internete.
Tas nuolatinis naršymas ir prisijungimas nukreipia dėmesį nuo realybės ir mes tarsi sujungiame
virtualią realybę su realia realybe. Galima sakyti,
kad gyvename dualistinėje erdvėje. Kiek daug įvairiausių kompiuterio ir interneto apsėstųjų galima
rasti! Jie per dieną, naršydami internete, praleidžia
daugiau nei penkias, o kartais net dešimt valandų.
Verta paminėti, kad mes savo septintąjį gimtadienį
šventėme kartu su socialinio tinklo Facebook įkūrimu, tad nestebina mintis, kad ir mokykloje, ir
Facebook’e esame praleidę panašų valandų skaičių.
Galbūt virtualusis pasaulis – tai naujoji mūsų realybė? Galbūt po šimto metų gyvensime tik virtualioje
erdvėje, įjungti į tinklą ir susieti įvairiausių moderniausių technologijų bei išradimų? Kad ir koks
ateities scenarijus mūsų (bei ateities kartų) laukia,
reikia pripažinti, kad gyvendami dabar ir čia, esame
neatsiejami nuo virtualios erdvės.

Rodion Petroff. Saulėlydis. Drobė, aliejus,
110x160 cm, 2015
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