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Dailė

Austėja Mikuckytė

Žmogus su Saukos veidu –
mitų griūtis
Beveik du mėnesius (sausio 15 – kovo 6 dienomis)
Nacionalinėje dailės galerijoje buvo eksponuojama
paroda „Žmogus su Saukos veidu. Šarūno Saukos
tapyba. 1978-2015“. Parodos kuratorė – Šarūno ir
Nomedos Saukų dukra menotyrininkė Monika Saukaitė, parašiusi mokslinę studiją apie savo tėvo kūrybą.
Jau pats parodos pavadinimas pasufleruoja
M. Saukaitės užmojį. Viename interviu parodos
kuratorė pasidalijo labai vertinga įžvalga – literatūriniuose kūriniuose skaitytojams lengviau
atskirti pasakotoją nuo knygos autoriaus, o štai
dailėje dažnai nutinka taip, kad lyrinis subjektas

tapatinamas su autoriumi. Būtent todėl taip dažnai groteskiškasis Šarūno Saukos paveikslų pasaulis
interpretuojamas klaidingai. Matomi šiurpinantys
siužetai automatiškai priskiriami paties tapytojo
asmenybei. Galbūt mus suklysti gundo ir žmogiškasis smalsumas.
Mažakalbis Š. Sauka, rodos, tiesiog prašyte
prašosi būti mistifikuojamas. Negaliu būti tuo
tikra, tačiau nuojauta ir Monika Saukaitė man
kužda, kad Š. Sauka neapsimetinėja introvertu, o
paslaptingumas nėra jo kuriamo įvaizdžio strategija. Kam pasauliniu mastu žinomam ir vieninteliu
Lietuvoje siurrealistu vadinamam tapytojui reikėtų
tokio pigaus viešųjų ryšių triuko, tokio nuvalkioto

Šarūnas Sauka. Kelias, 1988–1989
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pozicionavimo? Taigi, su netiesiogine kuratorės pagalba darau prielaidą, kad Š. Sauka yra toks, kokį
jį matome viešuose pasisakymuose, ir nėra toks,
kokie yra jo veidą pasiskolinę paveikslų personažai.
Per spaudos konferenciją parodos kuratorė paminėjo, jog yra net priešingai – Š. Sauka neapkenčia agresijos ir, išvydęs smurtinę televizijos laidos
pakraipą, perjungia kanalą. Tikriausiai iš pradžių
M. Saukaitė, vėliau kiti žurnalistai, o dabar dar ir
aš liūdiname dalį skaitytojų – Šarūnas nėra koks
nors psichopatas, besimėgaujantis išvirtusiomis
žarnomis ir kraujo klanais.
Dar daugiau. Net Šarūno Saukos įvardijimas
siurrealistu nėra absoliučiai tikslus. Žinoma, šioje
vietoje svarbu susitarti apie kokią dailės kūrinių
analizę kalbame. Jei remiamės vidinės kritikos teorija, kitaip tariant, gilinamės tik į patį kūrinį, matome grynaveislius siurrealizmo pavyzdžius. Tačiau
jei imamės kontekstinio nagrinėjimo, susiduriame
su problema. André Bretonas tvirtino, jog siurrealizmo tikslas buvo „išspręsti ligi tol buvusias prieštaringas realybės ir sapno egzistavimo sąlygas“.
Tapytojo žmona Nomeda Saukienė per spaudos
konferenciją išdavė savo vyro paslaptį – dailininkas
sakosi nesapnuojantis ir net kai kitas pasakoja, kad
sapnuoja, jis negali to pakęsti. Netikiu, kad žmogus
gali nesapnuoti, jis gali tik (o taip, deja, dažniausiai ir nutinka) neprisiminti, ką sapnavo. Taip pat
netikiu, kad žmogus gali sapnuoti nespalvotai. Bet
čia jau kita tema. Taigi, kažin ar sapnų „oponentas“
galėtų juos pasirinkti savo kūrybos objektu.
Nors gal? Žmonos ir dukros vis tardomas apie
smurtines scenas, Š. Sauka atsakė šioms, kad tapo,
ko nemėgsta. Analogiškai ir su sapnais? Bet vėliau
pridūrė, kad tapo ir tai, ką mėgsta. Panašu, kad
autorius, kaip, beje, ir dauguma dailininkų, ir ap
skritai žmonių, nežino, iš kur jam kyla tokie fantastiniai vaizdiniai. Iš pasąmonės. Tačiau kaip jie
ten atsiduria? Galbūt jis kuria apimtas nežemiškų
jėgų įkvėpimo, transo būsenos, jausmo, kuris yra
didesnis už jį patį... Kitaip tariant, vadinu autorių
vizionieriumi. Pakliuvau į ką tik demaskuotas mito
2

pinkles. Galbūt atsakymas visiškai paprastas – dėl
paveikslų siužetų „kalta“ tiesiog laki autoriaus
vaizduotė. Dėl to, kad šiam autoriui tikrai nestinga vaizduotės, galime būti tikri, bet ar būtumėte
pagalvoję, kad ištapytos būtybės – stilizuoti „pozuotojai“?
Iš paveikslo Pragaras atsiradimo istoriją pasakojančio dokumentinio filmo sužinome, jog Dante’s
pragaro ratuose sūkuriuojančios kūniškos sielos yra
natiurmortinės prigimties. Š. Sauka tapė dirbtuvėje pasiguldęs negyvas peles, pasisodinęs, o vėliau
prie lubų prisikabinęs kadaise laksčiusią vištą, išsikepęs kiaušinienę, atsitempęs asilo galvą, kiaulės
šnipą, prisilašinęs vaško, išsilipdęs galvą. Taigi visi
paveikslų veikėjai turi savo prototipus kasdienybėje, tapytojas atsispiria nuo realių formų, iš dalies
tapo iš natūros. Man tai buvo staigmena. Dabar,
kai jau žinome, kokia yra šio dailininko tapymo
strategija ir tai, jog Šarūnas Sauka nėra narcizas,
dažais nuolatos kalbantis vien apie save, savo sap
nus, košmarus ir kompleksus... Kai Monika Saukaitė pasiūlė kaip autoportretus traktuoti tik tuos
kūrinius, kurie taip ir pavadinti, o kitus veikėjus,
prisidengusius Saukos veidu, suvokti kaip beasmenį žmogų, kuriuo galėtume būti kiekvienas iš
mūsų, ir šios parodos eksponatai, ir apskritai visa
Šarūno kūryba nusidažo kitomis spalvomis. Nors,
žinoma, dominuojantys išlieka rausvi kūnų ir raudoni kraujo tonai.
Iš antro aukšto atsiveria parodos peizažas – labirintas ir virš jo kabančios, rodos, padrikos raidės,
iš tam tikro rakurso sugulančios į parodos pavadinimą. Panašiai nutinka ir su pačių paveikslų išeksponavimu. Nepaisoma chronologijos principo,
susidaro chaotiškumo įspūdis, tačiau darbai sugrupuoti pagal motyvus ir temas, atsikartojančius skirtingais dailininko kūrybos etapais. Tačiau ir šiuos
vienoje salėje sukabintų paveikslų bendrus bruožus
įžvelgiame tik iš tam tikros kuratorės komentarų
pasiūlytos perspektyvos. Kita vertus, nebūtina prisirišti prie „paruoštukių“. Pati M. Saukaitė interneto dienraščiui bernardinai.lt savo tėvą apibūdino
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kaip autorių, kuris „džiaugiasi interpretacijomis,
kurios neieško autoriaus teisybės, bet atranda paveiksluose ką nors jam pačiam netikėto ar net visiškai priešingo jo tikriesiems sumanymams“.
Taigi, nesuvaržyta paveikslų sekos, žingsniuoju
pagal laikrodžio rodyklę ir suvokiu, kad eiliškumo
vis dėlto būta – patenku į post scriptum Mažųjų pasakojimų salę. Tai – tapyba ant stiklinių ir metalinių
paviršių: butelių, taurelių, portsigarų. Šie bohemiški objektai, įkurdinti ant besisukančių platformų,
lyg nevaikiškos karuselės seka siaubo pasakas. Apie
prištampuotų žmonių-sraigtelių armiją, tingines
moteris-miegmaišius, protu nesuvokiamas orgijas,
prie kūnų nepritvirtintas galvas, kankinimus, šunišku būdu susipažįstančius žmones ar, tiksliau tariant, žmones primenančius padarus. Elegantiška,

įmantri, į vestuvines dovanas pretenduojanti tara
kontrastuoja su šokiruojančiais siužetais. Š. Sauka
sumaniai išnaudoja skirtingas formas, medžiagiškumą. Kamščiai tampa galvomis, prasišviečiantys
plotai – aureolėmis, debesėliais, paveiksle Monika – ir vandens raibuliais.
Taigi, jau pirmojoje salėje į akis krinta autoriaus vaizduojamo turinio N-18 pobūdis. Knieti
autorių apkaltinti ėjimu lengviausiu keliu. Kiek
viename komunikacijos mokslų pradžiamokslyje
išdėstyta: „sex sells“ ir „if it bleeds, it leads“. Randu
mažiausiai du kontrargumentus, išteisinančius autorių. Pirmiausia, lengviausio kelio ieškotojai nedega entuziazmu su juvelyro kruopštumu smulk
meniškai ištapyti milžiniško formato drobių. Čia
apie formą. O turinys panašesnis į rimtą pareiški-

Šarūnas Sauka. Lietus, 1994
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mą, įtaigią socialinę kritiką nei į trumpalaikio efekto kūrimą.
Toliau atsiduriame vandeningoje Užutėkio salėje. Žmogus su Saukos veidu ir kraujuota prijuoste ropščiasi į baleiką ir bėga iš aptrupėjusių gyvųjų
antikinių skulptūrų Dionisijų. Kitame paveiksle
šis vyriškis jau laimina mergaitę, įmerkusią rankas
į suglamžyto popieriaus faktūros upę. Š. Sauka –
neabejotinai paviršių medžiagiškumo meistras. Atgijusi Briuselio besišlapinančio berniuko skulptūra
žvelgia į auksu išpuoštą šventyklą. Susikuria reljefinis puošybos įspūdis, juntamas apvalaus statinio
trijų dimensijų išgaubtumas. Aplink kitą skulptūrą
ganosi kraujasiurbiai žmonės, veši braškių-širdžių
lysvė, vegetarų pilvuose sudygęs gausus daržovių
derlius. Vėjaraupiais sergantiems suaugusiesiems ši
liga pavojinga tarsi į juos nutaikyti snaiperių taikikliai. Personažai kankinami žvynelinės, nervinio
tiko ir gauruotumo. Beveik kiekvienoje drobėje
vanduo vaizduojamas vis kitaip. Bangos, susiliejusios su dangumi, sustingsta į pėdsakais nusėtą sniegą, susiglamžo į draperiją, suošia kriokliu, apauga
burbuliukų šašais.
Būsenų salėje trumpam užsukam į žmonijos istoriją. Pagrindinė mintis – ciklinis istorijos modelis. Beždžionė kalba šiuolaikiniu paauglių žargonu
tol, kol bananas nukanda žmogui galvą – kol gyvuliški instinktai „atjungia“ protą. Moteris apsikarsto
nuogą kūną papuošalais taip gausiai kaip koplyčios
kadaise buvo nukabinėtos votais. Mergaitė miške
tikriausiai junta pagonišką gamtos didybę, parduotuvėje moteriškė skinasi kelią per prekių džiungles,
saulėkaitoje besivoliojanti moteris atkartoja triušio iš vaikystės pasakos Alisa stebuklų šalyje pozą.
Homo sovieticus tipo mokytoja geidulingai apsikabina Leniną, laikantį krepšelį užnuodytų obuolių
šiandieninėms snieguolėms, užmigdytoms rankomis ir kojomis mataruojančio, prie lentos savo
tiesas įnirtingai dėstančio kūdikio Putino. Lenino
portretas stebi buitinį konfliktą. Politinis ir socialinis primityvizmas žengia koja kojon. Santykių
tema užgriebiama ir kituose paveiksluose – meilė,
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trunkanti iki mirties, nevalyvos porelės, apskretusios peliažmogiais, idilė. Peliažmogiais ropinėja neištikimos moters meilužiai. Apsikabinusios poros
sielos nusisukusios į priešingas puses.
Sąmyšio salėje dailininkas analizuoja masinę
kultūrą ir bandos jausmą. Norėdami būti madingi, žmonės diriasi sau odą, nesusimąstydami apie
absurdą. O kai protas „įjungiamas“ ir ima graužti
sąžinė, visi aplinkiniai susilieja į mėsos kalną, liekame tik mes ir mūsų mintys. Motociklo reklama
prikimšta erotikos, smurto, bukų laimingų veidų,
kičo ir šventvagiškumo apraiškų. Barbariška minia
nutraukia Monai Lizai galvą ir tikruoju menu skelbia raugintų agurkų stiklainį, buities pergalę prieš
būtį. Kruvini arkliai sužvengia, įspėdami apie karą.
O kariauti derėtų su ištvirkimu. Neva erotinis paveikslas iliustruoja idiotišką posakį: „Muša – reiškia
myli.“ Kiekvienas pilkos masės narys nori išsiskirti
iš minios. O paunksnėje vyksta masinės muštynės,
seniai pamiršus ideologines prielaidas – vardan ko
kovojama. Su Sąmyšio sale susijusi Eisenos erdvė. Į
tolį nusidriekusi žmonių eilė šioje paveikslų grupėje labiausiai asocijuojasi su tikėjimu. Besišypsantys
veidai laukia išganymo, skeptiškai prašo įrodymų,
su kuokomis įrodinėja savo tiesas, kaip Trys karaliai neša dovanas šventam naujagimiui, vergiška
procesija keliauja į mauzoliejų religingai stebėti
Lenino palaikų.
Išjudinto laiko koridorius – tai judrių paveikslų grupė. Pirmoji drobė nuosekliai pasakoja savižudžio istoriją. Tenka atlikti priešingą veiksmą nei
vaikiškų galvosūkių „Surask 10 skirtumų“ atveju.
Spalvų ir formų maišalynėje susiieškome tą patį
personažą skirtinguose istorijos etapuose, susidėliojame epizodus į logišką seką ir štai turime
vientisą pasakojimą. Biografijos kompozicijoje viršininkas rėkia ant begalvio kūno. Galva teoriškai
galbūt ir egzistuoja, tačiau praktiškai joje sukasi
minčių kratinys, vis šmėsteli paslaptinga moteris
su dryžuota pižama ir pavaldinys lieka kurčias jam
dėstomam moralui. Maudyme II vyksta burbulų
pūtimo iš menkniekių pamokėlė. Giminės susiė-
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Šarūnas Sauka. Paskutinė maršruto stotelė, 2005

jimo drobė itin dinamiška. Skirtingose pozicijose
atkartotos kūno dalys sukuria judėjimo įspūdį.
Tarsi judindami besimainančius paveikslėlius,
išvystame artimųjų susitikimo parodiją. Vyras
kumščiu vis auklėja vaiką, o vyrą – jo žmona. Ant
šakos kabo užsispyręs vaikas ir spardosi, vyriškis
spardo šunį. Žinodami, jog siužeto nederėtų suprasti tiesiogine prasme, kad Š. Sauka mums pasakoja Ezopo kalba, išvystame iki skausmo pažįstamą tragikomediją.
Tuomet patenkame į Aukojimo nišą. Čia susiduriame su Kryžiaus kelio stočių santrauka. Ši
serija sunkiai įsivaizduojama bažnyčios interjere,
tačiau bendražmogiškai pasakoja seną kaip pasaulis istoriją apie pasmerkti skubančią minią ir atpirkimo ožį, skirtingais pavidalais atsikartojančią
kaskart iš naujo. Aukojimo gija tęsiama ir Ritualo

salėje. Š. Sauka mums pateikia įvairiausių progų,
skirtingų epochų ir kategorijų apeigų enciklopediją. Matome visuomenės paprotį vaikus spausti
užsibrėžti tikslą ir kilti karjeros laiptais, įsikibus
prietarų, atlikti nelogiškus veiksmus, medžioti vien
dėl pramogos, garbinti tuos, kuriuos dievukais paskelbė televizija, mirusiuosius prisiminti tik per
Vėlines, per gimtadienį užpūsti žvakutes, reanimacijoje atsidūrusiam žmogui įkvėpti optimizmo pas
kutiniu patepimu, žavėtis holivudine produkcija,
sėdėti prie laužo ir traukti rusiškas dainas, priimti
Komuniją, neatlikus išpažinties, piktintis Sigito
Parulskio tiesmukumu, kaltinti šį rašytoją vulgarumu ir nesigilinti į jo tekstų turinį, mylimoms moterims teikti dovanas tik vasario 14-ą ir kovo 8-ą,
valdžią nuolatos įtarinėti ir kaltinti pinigų plovimu
bei vagystėmis. Štai toks liūdnokas mūsų visuome5
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Šarūnas Sauka. Buitinis konfliktas, 2012

nės veidas. „O kas Šarūnas Sauka toks, kad galėtų
teisti?“ – galite paklausti.
„Aš šventasis“, – autoironiškai atsakytų Sauka.
Apėję ratą, atsiduriame pradiniame taške. Pakalbėjęs apie žmoniją, autoportretiniais paveikslais prisistato ir pats autorius. Čia šv. Šarūnas pareiškia,
jog nekenčia apsimetinėjimo ir dviveidiškumo bei
nuoširdžiai papasakoja apie save. Apsinuoginusio
dailininko autoportretas – nuoširdumo garantas ir
užtvirtinimas. Buitinė scena iš šeimos kasdienybės
įsileidžia mus į intymią asmeninę erdvę. Daili6

ninkas užmezga akių kontaktą ir patiekia save ant
auksinės lėkštutės. Mes dažnai matome iškreiptą
Š. Saukos psichologinį atvaizdą, panašų į išgaubto
arbatinuko sukuriamą atspindį, mėsinėjame autorių ir grūmojame pirštu neva įžūliam bambekliui:
nu nu nu! Rodos, dailininkui belieka kapituliuoti
ir matuotis virvę po kaklu. O Š. Sauka tik maivosi,
rodo vaikiškas grimasas, apsirengia juokdario rūbais ir ima atskleidinėti visų nutylimas viešas paslaptis.
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Kęstutis Subačius

Vertybės. Žodis tepavirsta kūnu
Mūsų įsitikinimai faktiškai yra mūsų veiksmų taisyklės. Norint atskleisti minties prasmę, mums tereikia nustatyti, kokį veiksmą, poelgį ta mintis gali
sukelti: tame veiksme ir slypi visa jos svarba mums.
Charles Peirce

Gyvename laikais, kai viskas aplink sparčiai
kinta. Nutrūktgalviškai keičiasi technologijos,
mokslas, seniai įgavęs pagreitį, vis pateikia mums
netikėtumų, tik, manome, turėtų likti nepakitusios
amžinosios vertybės, juk jos ir yra amžinos. Tiesa,
jos liks amžinos, bet ar šiuolaikinis žmogus, ypač
jaunas, supras jų prasmę, vertę taip pat kaip ir aš.
Ar jų turinys išliks nepakitęs, ar jos pulsuos gyvybe, t. y. gyvens jauno žmogaus sąmonėje? Manau,
dažnai kartojamos, linksniuojamos, viešai deklaruojamos žodžiais vertybės jaunimui ir lieka tik
žodžiais, beje, dažnai nuo kurių darosi tik bloga.
Kaip kalbėti per pamokas, ir ne tik lietuvių kalbos,
apie vertybes, kad jaunas žmogus jas įsileistų į savo
protą ir širdį, kad žodis virstų kūnu. Bandydamas
sau atsakyti į šį klausimą, remsiuosi lietuvių ir užsienio literatūros kūriniais, įtrauktais į mokymo
programas ar bent jau į rekomenduotinų kūrinių
sąrašus.
Taigi, amžinosios vertybės. Jų neturėtų būti
daug (na, ne daugiau nei Dešimt Dievo įsakymų).
Iš tiesų, kai apie jas kalbame, pavyzdžiui, apie šeimą, tėvynę, meilę, ištikimybę ir t. t., kiekvienas
iš mūsų jau žinome šių žodžių tik mums patiems
Vilniaus Žemynos gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas

suprantamas ir priimtinas prasmes. O kai juos garsiai tariame per pamokas, deja, šie žodžiai lieka tik
vyresnių žmonių padejavimais arba bent jau gerais
mūsų norais, geromis intencijomis. Kaip jautriai
perteikti tai, ką manome ar bent jau norėtume
jausti? Per savo pamokas aš dažnai pateikiu tokią
užduotį, ypač vyresniems moksleiviams. Prašau,
kad mokiniai nuoširdžiai, pabrėžiu – nuoširdžiai,
neskubėdami, apgalvodami, kiekvienas individualiai, parašytų penkis dalykus, kurių jie niekuomet gyvenime nepadarytų. Nepadarytų būdami
sąmoningi, blaivaus proto, taikos ir ramybės sąlygomis. Ir kai dvimetrinis dvyliktokas parašo, kad
niekuomet nepakeltų rankos prieš savo tėvą (taip,
galbūt kritinėje situacijoje, jis, gindamas motiną, ir
užmuštų jį), tada supranti, kad šeima, tėvas, motina, jų autoritetas jam yra vertybės, nesumeluotos,
neišgalvotos, būtent tik jo ir jam brangios, svarbios
vertybės. Kai mergina parašo, kad niekuomet ne
emigruotų, tada patiki, kad ji, net ir baigusi mokslus svetur, sugrįš, kad jai tėvynė – vertybė, vėlgi
tikra, nesumeluota ir svarbiausia – neprimesta. Kai
kuris nors parašo, kad niekuomet nenuskriaustų
gyvūno, tada supranti, kad rūpestis silpnesniu,
bejėgiu – jų vertybė, ir ne tik literatūroje atrasta,
aprašyta ir t. t. Variantų būna labai daug. Ir tada
pasidaro aišku, kad šios jaunuolių išvardytos vertybės tikrai rado vietą jų gyvenime, nes jos gyvos.
Negali kiekvienam rūpėti ir būti svarbūs tie patys
dalykai. Mokiniai tai daro iš tiesų nuoširdžiai, įvardija ir pasirenka vertybes, kurios nebebus jiems tik
tušti žodžiai.
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Kita iškylanti problema, kai per pamokas kalbame apie vertybes literatūroje, jei mokytojui tai
tikrai yra svarbu ir jei jis ne tik šiaip išdėsto pamoką, padėti mokiniams suprasti, kad literatūroje
(jei tai ne fantastinė literatūra) aprašyti atvejai tik
ri, padiktuoti skausmo, gyvenimo, kitais žodžiais
tariant, bandyti aktualizuoti literatūrą, parodyti,
kad literatūra labai dažnai – tikrovės atspindys,
kad mokiniai negalvotų, kad tai – tik rašytojo išmonė ir gražūs, bet, deja, negyvi žodžiai. Visada
literatūroje bandome ieškoti sąsajų su gyvenimu,
bandome per asociacijas literatūrinę (galbūt) išmonę paversti tikrove. Pavyzdžiui, aptariant J. Biliūno Liūdnos pasakos kontekstą, svarbu akcentuoti
ir pabrėžti, kad Petrelis „išėjo į sukilimą“, palikęs
jauną žmoną, buvo neseniai vedęs, vylėsi susilaukti
vaikų. Jauniems žmonėms neįtikėtina, kaip galima taip aukotis, jie nepatiki. Tačiau kai ši situacija
sugretinama su istoriniu faktu, t. y. susiejama su
partizano Juozo Daumanto-Lukšos gyvenimu, kai
jiems papasakoji, kad Lukša jau buvo saugus, gyveno Vakaruose, turėjo sužadėtinę Nijolę Bražėnaitę,
su kuria susituokė Paryžiuje 1950 m., apsisprendė
ir ryžosi grįžti į Lietuvą kovoti dėl Laisvės ir čia padėjo galvą, tada tampa aišku, kad kažkam Tėvynė,
Laisvė gali būti svarbiausios gyvenimo vertybės.
Tada mokiniai patiki. Visada tuoj pat prisimename
ir aptariame gretindami kitą J. Biliūno personažą –
Jokūbą iš Vagies, kuriam šeima itin svarbi, svarbi
tiek, kad jis save pasmerkia amžinoms sąžinės kančioms, kurių nenumalšina nei išpažintis, nei vidinis
patiriamas skausmas. Jokūbui šeima – vertybė, dėl
kurios jis aukojasi. Dažnai mokiniams tvirtinu, kad
nebūtina gyvenime visko išbandyti (o juk jie taip
to trokšta), sakau, nebūtina nužudyti žmogaus, kad
pajustum, kokias kančias patirs žmogžudys, kokias
kančias teks kentėti, užtenka perskaityti F. Dostojevskio Nusikaltimą ir bausmę, kad suprastum, ką
jaučia Raskolnikovas ir kiek jam prireiks pastangų, ir kiek dvasinių dvejonių patirs, kol ryšis eiti
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ir prisipažinti apie įvykdytą nusikaltimą. Jokūbo ir
Raskolnikovo nelaimės, jų sugretinimas ir supriešinimas padeda geriau suprasti ir jų dvasios būsenas.
Mokiniai pamato, kaip skirtingai skirtingose situacijose skirtingų veikėjų, atrodytų, tos pačios vertybės skausmingai įvairiai išgyvenamos.
Lietuvių literatūroje ir istorijoje apstu pavyzdžių, kuriais galime remtis kalbėdami apie žmogų,
jo apsisprendimą, jo pasirinkimą, jo likimą. Žmogaus elgesys kritinėse situacijose apnuogina, išryškina jo vertybes. Visada akcentuoju empatiją, žmogaus gebėjimą atsidurti, pabūti kito kailyje. Nors
sakoma, kad empatija yra intelekto požymis, bet
vis vien per pamokas reikėtų stengtis, kad mokiniai
pabandytų pabūti kito, net ir literatūrinio personažo kailyje. Tada literatūrinė išmonė sąmonėje virsta
tikrove ir tampa suprantama. Juk kiekvienas didis
menininkas (drįstu teigti) iš tiesų savo kūryboje
sprendžia savo problemas. Ir kuo tos problemos
universalesnės, žmogiškai skausmingesnės, tuo jos
mums yra artimesnės ir suprantamesnės. Romualdo Granausko Vieno veikėjas Ūba pasielgė taip,
kaip liepė jo sąžinė, t. y. padėjo kruvinam žmogui,
visų pirma žmogui, kiekvienas taip privalėtų pasielgti, ir ne tik tie, kurie ištarė Hipokrato priesaiką.
Tai žmogiškumas – viena svarbiausių, universaliausių žmonijos vertybių – elgtis su kitu žmogumi žmogiškai. Situacija iš tiesų egzistencialistinė –
„arba... arba“, bet Ūbos poelgis spontaniškas, iš
sąmonės ir sąžinės gelmių, kitaip ir būti negalėjo.
Tačiau pamąstykime, ką jis patirs NKVD, kokie
jo laukia kankinimai, kokie žiaurūs mėsinėjimai
ištiks jo kūną. Ir visuomet mokiniams primenu
partizanų vado (beje, mokytojo) Antano Ramanausko-Vanago kančią. Suimtas jau po Stalino
mirties, po XX partijos suvažiavimo, pasmerkusio
asmenybės kultą, 1956 m., vos per trijų valandų
kankinimą buvo taip žiauriai suluošintas, išpjaustytas (nesinori čia dabar minėti visų žiaurybių),
kad NKVD gydytojams vos vos pavyko išgelbėti jo
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gyvybę, kad vėliau nuteistų mirties bausme. Šiame
kontekste Ūbos poelgis visai kitaip vertinamas ir
suvokiamas. Ir nebereikia nei J. P. Sartre’o Sienos ir
Nepalaidotų mirusiųjų ar A. Camus romanų, kad
mokiniai iš tiesų suprastų kritinės-ribinės situacijos tragizmą. Tai nereiškia, kad prancūzų autorių
nereikia pristatyti mokiniams, tiesiog vėliau, t. y.
12-oje klasėje, jie naujai įtvirtina egzistencializmą,
nes R. Granausko Vienas – dešimtokų vadovėlyje.
Mokiniams pasidaro aišku, kad kartais dramatiškų
istorijos vingių neįmanoma pragyventi be pasirinkimo, išgyventi nuošaly.
Kitas pavyzdys, norint išryškinti amžinųjų vertybių įtaką, jų svarbą ir reikšmę nulemiant žmogaus elgesį, galėtų būti iš visuotinės literatūros.
Visi kritikai pastebi, kad Hamletas delsia veikti.
Jo garsusis monologas „Būti ar nebūti“ nuskamba
tik trečiame veiksme. Hamletas taip pat įmestas
į situaciją prieš savo valią, įtrauktas į įvykius, kurių jis visai būtų linkęs išvengti. Mokinių klausiu,
kaip jie mano, ar lengva apkaltinti savo motiną,
artimiausią žmogų, tėvažudyste, kai dar nieko iš
tikrųjų neaišku, tik pasirodžiusi tėvo šmėkla. Juk
tai, manau, labiausiai Hamletą ir stabdo. Pabandykime įsivaizduoti, ką reiškia keršyti savo motinai, nors ir tėvo žudikei. Visai neseniai JAV buvo
suleista mirtina injekcija moteriai, kuri organizavo
savo vyro nužudymą, nors ir Popiežius Pranciškus
prašė atidėti mirties bausmę, ir abu tos moters vaikai prašė palikti motiną gyvą, jų tėvo žudikę, jiems
per sunku būtų netekti abiejų tėvų. Deja, kaip sakė
Ekleziastas: „Nieko naujo po saule.“ Medėjos, nužudžiusios savo vaikus, poelgį pakartoja moteris,
vienintelė Lietuvoje vėliau nuteista kalėti iki gyvos
galvos. Ir ne tik Lietuvoje istorija sukasi ratu. Galima rasti daugybę sąsajų, pavyzdžių ir literatūroje,
ir istorijoje, aktualizuojant juos paversti gyvenimu.
Tada tuose kūriniuose išryškinamos, apnuoginamos ir deklaruojamos amžinosios vertybės tampa
kūnu, mokiniai sugeba samprotauti, argumentuo-

ti, remtis literatūra ir jos kontekstais. Ir tada amžinosios vertybės jiems – jau ne tik tušti, bereikšmiai
žodžiai, o gyvenimo patikrinti svarbūs moraliniai
imperatyvai ir postulatai.
Pabaigoje norėčiau atkreipti dėmesį į dar vieną
svarbų momentą. Nors pats dažnai kalbu ir akcentuoju, kad pasaulis labai greitai ir nesustabdomai
kinta, mokiniams visada tvirtinu, kad žmogus per
tūkstantmečius netapo tobulesnis nė per nago juodymą. Keičiasi, tobulėja tik aplinka, technologijos,
t. y. tai, ką sukuria, išranda pats žmogus. O tai, kas
jau buvo, kas sukurta ne žmogaus, t. y. pasaulio
paslaptys, taip ir lieka paslaptimis. Ir visai toks pat,
kaip ir prieš 5 tūkstančius metų, lygiai tiek, kiek
mes žinome apie žmogų iš rašytinių šaltinių, lieka
Homo sapiens. Žmogus (kaip ir prieš tūkstančius
metų) vienodai, taip pat jaučia meilę, kerštą, neapykantą, pavydą ir pasiaukojimą. Paskaitykime,
kaip subtiliai, rafinuotai aprašo meilę egiptiečių,
šumerų meilės poetai, galiausiai kaip kalbama apie
meilę Giesmių giesmėje. Antikos autoriai pateikė
platų spektrą įvairiausių žmogaus būsenų – nuo tėvažudysčių, kanibalizmų, kankinysčių iki žmogaus
sudievinimo. Tokia pat per šimtmečius ir žmogaus
minties kaita. Dar K. Jaspersas savo Filosofijos įvade
rašė, kad „vargu ar galime pasakyti, kad nuėjome
toliau už Platoną. Mes pranašesni už jį tik mokslo
duomenimis, o filosofiniu mąstymu, galimas daiktas, dar nepasiekėme jo lygio“. O kur dar viduramžių scholastai. Pabandykime pasekti jų loginiais
vingiais, tarkim, Anzelmo Kenterberiečio. Tad,
manau, visi mano minėtų amžinųjų vertybių inspiruoti klausimai išlieka ir išliks. Ir kiekvienai kartai teks iš naujo juos įsisąmoninti ir spręsti. Nors
yra sakoma, kad „kiekvienam savo“, ir aš su tuo
sutinku, bet mums, mokytojams, neturėtų būti visai taip, mums turėtų būti – kiekvieno sava. Kiek
vieno žmogaus problema sava. Ir tada amžinosios
vertybės galbūt pavirs iš žodžio kūnu, likdamos
amžinosiomis, nes jos amžinos.
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Reda Filinskytė

Tėvynė
„Neliks duonos su druska – liks tėvynė“, –
kuždėjo man širdin Justinas Marcinkevičius, kai
stačiau pavargusias kojas ant sušalusios žemės, kai
mano sielą skalavo rudeniškai šaltas žalios žiemos
lietus, kai vėjas švilpė per plaukus ir šiurkščiai glostė mano veidą. O aš jam tyliai mintimis priešinausi
ir šaukiau: „Neliks tėvynės – neliks ir manęs...“
„Jaunimas – ateitis. Naujoji karta kurs kitokį
pasaulį, šviesesnį gyvenimą, gražesnę Lietuvą“, –
pritarė man praeiviai mintimis. Žodžiai „Mes –
pasaulio ateitis?“ skambėjo ir iškilmingai griaudėjo
mano ausyse. Šiek tiek vilties teikiantys žodžiai tik
išspaudė šypseną. O ar aš turėčiau juos priimti asmeniškai?..
Jeigu būčiau būrėja, be abejonės, atversčiau geriausias kortas Tėvynei, juoduose kavos tirščiuose
matyčiau šviesų rytojaus saulėtekį. Jeigu galvočiau,
kad esu psichologė – Lietuvai prognozuočiau tik
ilgalaikį džiaugsmą, ramybę ir laimę. O jeigu mano
pranašystės per dvidešimt metų nepasitvirtins, esu
tikra, kad vyraus šiltesnės, nei įprasta, naktys, o žiemos bus gerokai trumpesnės...
Ekonomika ir politika – visai kas kita. Geros
prognozės čia kur kas retesnės. Emigracija. Korupcija ir propagandos. Apgaulės, vagystės – toks gana
tvirtas ir nepajudinamas mūsų valstybės sistemos
pagrindas. Problemų sprendimo būdų yra milijonai. O problemos tik kelios.
Valstybės valdymo aparatas – didžiausia prob
lema. Prieš dešimt (o gal ir daugiau) metų, kai buvau dar visai nedidelė, girdėdavau žmones nuolat
peikiant sistemą, politikus, diktuojančius valstybės
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija, IV klasė
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gyvenimo taisykles. Pamenu ir neregėto masto skandalą: kažkas pamynė Konstituciją. Tėvynės išdavimas?! Betgi ar tai – nuodėmė? Lupus non mordet
lupum, – nieko daugiau ir nepridursi. O dabar visas
pasaulis pasikeitė, bet Lietuvos politika, žinoma, ne.
Ieškodamas teisybės, tokiuose labirintuose gali
išprotėti kaip Biliūno Juozapota, o kompromiso
turbūt nepamatysi. Bet visgi tiesą žmonės sakydavę: senasis politikos avilys turįs išnykti, visiškai
naują lizdą privalo sukurti jaunuomenė, atsidavusi
Tėvynei ir jos žmonėms, apsaugota nuo sąžinės ir
šalto proto erozijos.
Tačiau štai ir dar viena bėda: toks jaunimas – dinozaurai – deficitas! Anksčiau ramybę trukdydavęs
skardus vaikų juokas bauginamai rimsta, mokyklų
suolai tuštėja: mažieji tautiečiai emigr uoja. Jų tėveliai sakydavę, kad paliekantys Tėvynę trumpam,
t. y. „kol viskas aprims“. Deja, gimtinėn grįžę, atgal
iškeliaudavo jau su atžalomis – likti visam laikui
niekas nė neketino. O ką čia veiksi, kai gali gyveni lyg rojuje? O priežastys kelios: ten orus darbo
užmokestis, geresnės sąlygos, pažangesnė sistema.
Žinoma, tiesos yra tik dalelėje šių žodžių: Švedijos
braškes rinkti maloniau negu lenkti nugarą Lietuvoje (kalti patys emigrantai).
Vis dėlto neįmanoma paneigti fakto, kad ten
sąlygos yra šimtus kartų geresnės. Lietuvos švietimo sistema nė iš tolo neprilygsta labiau išsivysčiusių šalių sistemoms: pas mus vaikai bauginami
egzaminais, kurių neišlaikę „sugriaus savo gyvenimą“. Mokymo programos pergrūstos reikalingų, o
neretai ir nelabai reikalingų, dalykų. Mes mokame
atlikti sudėtingus skaičiavimus, naudotis kompiuteriu, planšetėmis, išmaniaisiais telefonais, bet var-
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gu ar per chemijos pamokas skiriame geležį nuo
cinko. Taigi ugdoma „mašinų“ karta, propaguojamas tik gerą uždarbį žadantis mokslas, o menai
nebereikalingi: valgyti neduos. Pagaliau dažną baugina mintis, kaip reikės gyventi baigus mokyklą:
sunku net įsivaizduoti, kaip apmokėti sąskaitą už
šildymą ir elektrą. Nesutinku, jog tokius pagrindus turi duoti tėvai! Belieka nuoširdžiai džiaugtis
dėl vaikų, dėl mūsų, jaunimo, kad turi galimybę
mokytis ar studijuoti svetur. Lietuvos protų „nutekėjimas“ ilgainiui bus nebesustabdomas, nes daug
piliečių jau emigravo, o kas dar ne, greitai irgi galbūt išvažiuos.
Pakeitę visus sistemos pagrindus, galėtume
tikėtis kur kas gražesnės ateities: jokios korupcijos, apgaulių, o visuose miestuose ir miesteliuose
daugybė jaunų žmonių šypsosi... Tačiau didžiausios problemos šaknis įsitvirtinusi per giliai mūsų
pasąmonėje: visi nori pokyčių, o pasikeisti nenori niekas. Vyresniųjų karta jaunuomenę bando
įtikinti, kad po pusamžį trukusio mulkinimo, jų
moralės ir dvasinių vertybių naikinimo sunku puoselėti geriausius jausmus valstybei. Sąžinės stygiaus
ir žmoniškumo standartus neatitinkančiais laikais – „prie rusų“ – gyvenę tvirtina turį „abejingumo privilegiją“, todėl valstybės gelbėjimo estafetę
perleidžia jauniesiems, t. y. mums.
Vis dėlto nepanašu, kad jaunoji karta artimiausiu metu ruoštųsi padaryti perversmą: politinės vertybės vis dar perimamos iš vyresniųjų. Protas dažnai
pralaimi. Kita vertus, avių banda turi tik du pasirinkimus: karaliaus liūtas arba vilkas. O kaip išspręsti
šią problemą? Ko gero, praeis dar daug metų, kol
susiformuos naujas požiūris, bet šviesios ateities politikos fronte prognozuoti nedrįsta niekas.
Politiką ir ekonomiką būtų neteisinga įvardyti
kaip kiekvieno žmogaus gyvenimo pamatą. Drįstu
teigti, kad yra kur kas gražesnių dalykų, kurie gali
suteikti tikrąjį pilnatvės jausmą, kurie iš tiesų žada
gražesnį rytojų. Tikiu, kad mūsų menų, kultūros,
papročių ir tradicijų laikas neatims, bet, priešingai,
mes kasdien tapsime vis patrauklesni pasauliui.

Alanta Petrauskaitė. Obuoliai. Popierius, anglis, 2016.
Kauno A. Martinaičio dailės mokykla

„Aš esu pasiryžęs visus savo buvusius ir būsimus
darbus skirti Lietuvai“, – tvirtino Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Tik tiek galiu ir aš pažadėti Tėvynei. Ir kol manęs nepasiglemžė juodosios Vakarų
skylės, šventai tikiu, kad būsiu naudinga Lietuvai
anksčiau nei imsiu rodyti meilę savam kraštui būdama svetur, nei skleisiu lietuvybę kitame pasaulio
lopinėly. Tik negaliu pažadėti, kad savo gyvenimu
prisidėsiu prie ekonomikos augimo, gerinsiu gyvenimo sąlygas, atnešiu savo šaliai materialios naudos. Svajoju Tėvynei dovanoti nuolatinį džiaugsmą – daug meilės ir, žinoma, ištikimybę.
Net jeigu gyvenimas nublokš toli nuo Baltijos
krantų, širdis liks namuose. Sunku įsivaizduoti
kitą žemės rojų: auksinės kopos, skalaujamos mažų
bangelių, horizonte užmieganti saulė, tykus vėjas,
švelniai siūbuojantis liaunas pušaites, tankios samaninės, visokių gėrybių turtingos girios, miškai ir
sraunios upės, šalta pavasario rasa, Tėvynės meilės
kupinas oras, ramuma, gimtinė – širdies užuovėja.
Galbūt ateities prognozuoti neverta? Gal būtent tai ir daro mūsų gyvenimą įdomų? Būtų keista, jeigu nesitikėtume gražesnio rytojaus, nors dabar mūsų patirtys liudija visai ką kita. Laikas bėgs,
viskas pasikeis, neatpažįstama taps ir Lietuva. Vis
dėlto labiausiai norėčiau prognozuoti, kad visi lietuviai grįš namo, kad kiekvienas žmogus galės jausti stabilų ir ilgalaikį džiaugsmą.
11

Esė

Lukas Petrauskas

Kokia ateitis laukia Lietuvos
ir koks bus mūsų indėlis?
„Lietuvos laukia šviesi ir didi ateitis. Mes judame į priekį, tobulėjame, mokomės iš savo klaidų!“ – garsiai giriasi politikai, mūsų neįtikėtinai
mylimos respublikos lyderiai. Ir ne bet kokie, o
tautos išrinktieji! Jie jau ne kartą ir laimę žadėjo, ir
šviesos spindulėlį mūsų tamsiems protams. Kodėl
„žadėjo“, o ne „žada“? Dar gruodį – pažadų lietus... Tačiau netrukus šalyje įsisiūbuos nauja rinkimų karštligė. Kandidatai vėl kalbės apie gražią
ir šviesią Lietuvą... Jie lyg tarakonai vėl atgis ir lįs
visur, kur tik galės: į televiziją, žurnalus, laikraščius... Ir visų svarbiausia – į protą. Tik nesakykit, kad nežinot šio žaidimo priežasčių! Artėjant
rinkimams vėl skambės jau spėjusi įgristi frazė:
„Lietuvos laukia šviesi ir...“ Bet ar iš tiesų jos, tos
nuostabios ateities, sulauksime? Pavartykime Lietuvos ekonomikos puslapius: Lietuvos bankininkai sako, kad ekonomika kyla, žmonių materialinė padėtis gerėja. Na, jais tikėti galima, mat juose
mažiau tarakoniškumo. Kad ten patektum, reikia
ne į mases kreiptis, o ilgai ir kruopščiai dirbti. Be
to, ir kariuomenei lėšų jau daugiau skiriame... Tik
jau nebe vieną procentą viso šalies biudžeto, o kelis... Užtat jaučiuosi saugus. Tai iš tikrųjų puiku!
O tu tikriausiai nelabai džiaugiesi, nes Anglijoje
braškes skini ir jautiesi laimingas. Valstybė finansavo tave, tavo rytojų, suteikė nemokamą mokslą
ir tu taip atsidėkoji? Vadinasi, tu irgi esi savotiškas
tarakonas. Nors, tiesą sakant, gal skolingu jaustis
nereikėtų, nes pasirinkti, kur gimti, negali, bet
Platonas savo idėjų pasaulyje tave tikrai garsiai
iškeiktų. „Tfu! Griauni sistemą!“ – spjaudytųsi
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija, III klasė
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šis idealistas, pildamas ant mūsų galvų genialias
savo idėjas. O kas iš tos sistemos beliko? Švietimas
keikiamas, medicina taip pat, ekonomika merdi...
Tiesa, bandome keistis. Gal pavyks? Deja, kaip
buvo, taip ir liko. Manau, kad sakinys, jeigu jame
žodį „švietimas“ pakeistume žodžiu „politika“, irgi
išliktų teisingas. Matome ir pliusus, ir minusus,
tad atleisk, Palmira, bet išbursiu ateitį be tavo pagalbos – joje nematau nieko nei šviesaus, nei tamsaus... Miglotas mūsų kelias, o Nežinia su šviesos
spindulėliais...
Jei perskaitęs šias mintis, piktai linksi galva
ir kyla noras išlieti įtūžį kriokiant: „Kubilius kaltas! Sumauti konservatoriai, pakart juos!“, siūlau
atsidaryti langą ir įkvėpti šviežio provincijos oro.
Juk dauguma linkę manyti, kad kas ketveri metai
išsirenkame geriausią valdžią, nes teoriškai taip ir
turėtų būti – laimėjai rinkimus, todėl esi geriausias tautos pasirinkimas. Dalis tiesos, bet iš tikrųjų
pasirenkame ne pačią geriausią partiją, o geriausią
partiją iš galimų. Todėl klaidų išvengti neįmanoma
ir kaltinti visus dėl kartais nekokybiškai kuriamos
Lietuvos ateities nepadoru ir negražu.
Tad koks mano indėlis į tėvynės rytojų? Manau, susirasiu darbą, mokėsiu mokesčius, užauginsiu kelis vaikus, panašius į save – kandžius,
objektyviai ciniškus, krypstančius teisinga link
me, – ir gyvensiu pažadėtame rojuje. Svarbiausia
laikysiuosi įstatymų, nepūdysiu tėvynės iš vidaus.
Tik tiek. Užteks tų tuščiažodžiavimų. Geriau paskaitykime apie dideles algas Norvegijoje. Gal ten
ir susitikime?!
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Prieglius Paulius Žuklys

Ar reikia ieškoti savo vietos
Emigracijai ir iš jos kylančioms problemoms
Lietuvoje neprarandant opumo, lietuvių literatūra
emigracijos tema tampa aktualesnė ir populiaresnė.
Unė Kaunaitė – nepriklausomybės kartos jaunoji
rašytoja, kurios antrasis romanas Žmonės iš Alkapės
priskirtinas prie emigracijos literatūros ir pasakoja
išgalvotos nedidelės Alkapės valstybės šeimos istoriją, narpliodamas savirealizacijos, tėvynės svarbos
žmogui klausimus. Romane koncentruojamasi į
tris jaunus žmones: brolius Kristijoną, Aidą ir seserį
Emiliją. Kristijonas – vyriausias iš jų, baigęs vieną geriausių universitetų Jungtinėje Karalystėje, čia randa
prestižinį darbą ir pasiperša mylimajai britei, Aidas
paskutinius metus studijuoja universitete Edinburge ir svajoja apie aktoriaus karjerą, o jaunėlė Emilija,
lygiuodamasi į brolius, palieka Alkapę ir pradeda
medicinos studijas Anglijoje.
Visuomenės įtaka kūrinio veikėjams
Unės Kaunaitės romane ypač ryškus ir svarbus
yra herojų santykis su visuomenės normomis. Pastarosios asmenybei kelia vidinę dviejų sandų konfrontaciją: to, kas atrodo teisinga patiems, ir to, kas priimtina sociumui. Šis neatitikimas daro didelę įtaką
veikėjų priimamiems sprendimams, jų pasaulėžiūrai
ir apskritai jų asmenybės formavimuisi.
Vienas iš pavyzdžių – Kristijonas Kranklys, gimęs ir augęs Alkapėje, baigęs universitetą, randa
prestižinį darbą ir ketina vesti britę Šarlotę. Jo sužadėtinė ir draugai, neištardami vaikino vardo, jį vadina tiesiog Chris. Pažįstamų bandymai laužyti liežuvį
Jaunųjų filologų konkurso laureatas, Vilniaus licėjus, IV klasė

Unė Kaunaitė. Žmonės iš
Alkapės. – Žara, Vilnius,
2015

tariant jo vardą jį vis priverčia jaustis nesmagiai, o dėl
alkapiškos pavardės kylančių sunkumų jis nusprendžia po vestuvių pasikeisti pavardę į žmonos: jis
norėtų tapti Kristijonu Northman. Vaikinas mano,
kad „tai tik pavardė“1, tačiau taip bus lengviau dirbant ir kuriant šeimą užsienyje, visa tai kels mažiau
nepatogumų. Autorė pateikia ir kitokią tos pačios
problemos sampratą. Kristijono tėvui Arvydui giminės vardas yra labai brangus, jo atsisakymas prilygsta
savo istorijos, tautybės, tapatybės neigimui. Situacija
tampa dar komplikuotesnė, kai Kristijono brolis Aidas sužino, jog jiedu yra paskutiniai Krankliai. Kristijonui nusprendus pasikeisti pavardę, tėtis jaučiasi
asmeniškai įžeistas.
Nors Kristijonas teisinasi pavardės tarimo sunkumais, tačiau iš autorės pateikiamų užuominų galima susidaryti vaizdą, jog iš tiesų tai yra sąmoningas
noras atsiriboti nuo Alkapės, tam tikra prasme pasipuikuoti. Netyčia sutikęs vieną „moteriškę“ iš Alkapės, kuri jam pasakojo, kaip apsipirkinėja alkapių
parduotuvėje, kad jos viršininkė yra tautietė ir kaip
pasiilgsta Alkapės, Kristijonas ją sesei apibūdino
kaip „pristojusią musę, zyzusią dešimt minučių“ ir
net nekalbančią angliškai. Veikėjas nenori išsiskirti
iš kitų ir pasirodyti esąs iš Alkapės: oro uoste tikri13
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nant jo pasą, „auksinis herbas ant viršelio degino
akis“ (p. 151). Iš pirmo žvilgsnio kaip priešingybė
jam pateikiama Kristijono sesers Emilijos kolegė,
dirbanti restorane. Čen, kilusi iš Kinijos, taip pat
pasikeitė vardą, – pasivadino Eipril, – norėdama
išsiskirti iš savo tautos, kurią sudaro per milijardą
žmonių. O štai Kristijonas pasijunta nejaukiai, net
kai JAV viešbutyje registratūros darbuotoja jį užkalbina pastebėjusi jo vardą esant alkapišką. Kristijonas
jautriai reaguoja į visas situacijas, susijusias su jo kilmės šalies pastebėjimu, primygtinai nenori išsiskirti
iš aplinkinių. Tačiau iš tikrųjų abu šie veikėjai – ir
Kristijonas, ir Čen – nori įrodyti sau ir kitiems galintys daug pasiekti savo jėgomis, nepaisant jų tautybės. Nenoras būti kitokiam paveikia ir Kristijono
siekį susikurti saugią materialinę aplinką, kuri leistų
naudotis visais gyvenimo ekonomiškai išsivysčiusioje šalyje pranašumais. Vaikinas dirba be perstojo, vis
galvodamas, kad, kai užsidirbs, mes šitą darbą. Aidas teisingai apie brolį pastebi, kad „skundeisi, kad
neturi laiko net išleisti uždirbtų pinigų“ (p. 304). Iš
pirmo žvilgsnio atrodo, jog Emilija elgiasi lygiai taip
pat, nes dirba netausodama savęs. Tačiau nuo brolio
skiriasi tuo, jog turi konkretų, apčiuopiamą tikslą –
susitaupyti vasaros atostogoms užsienyje.
Atkreiptinas dėmesys ir į veikėjų požiūrį į pilietybę. Imigrantai nori priimti naujos valstybės pilietybę, nes patiria diskriminaciją dėl savosios. Emilijos buto draugė rumunė Diana siekia gauti britišką
pasą tik dėl to, kad „rumuniškas pasas kelia problemų, <...> keliaujant į tave įtariai žiūri“. Kristijonas
taip pat norėtų britiškos pilietybės, nes „kai skrido
į Ameriką, visus bendradarbius praleido netikrinę.
O jį reikėjo patikrinti, juk iš Alkapės. Visi žmonės
iš Alkapės įtartini“ (p. 192). Ir Diana, ir Kristijonas
bando savo veiksmus pateisinti praktiniais sumetimais: „kai laikai britišką pasą, į tave žiūri kitaip“
(p. 132) ir „lengviau gauti kai kurių šalių vizas ar
įsteigti savo verslą“ (p. 191). Emilija, išgirdusi tokius
draugės žodžius, mintyse palygina pasą su parduotuvių lojalumo kortele, kurią „kasdien nešiojiesi ne
iš meilės parduotuvės tinklui, o vien dėl teikiamų
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privalumų“ (p. 132) . Mergina pagalvoja apie savo
tėvus, beginklius ėjusius prieš tankus, siekusius iškovoti šaliai nepriklausomybę – o dabar jų vaikas net
nenori rankose laikyti tos šalies simbolio. Kita vertus, nuolatinė kitataučių nuostaba, pasakius, kad Alkapė yra nepriklausoma šalis ir turi savo kalbą, verčia
alkapius jaustis menka, nepastebima ir nereikšminga
tauta. Autorė vaizdžiai pasitelkia pilietybės ir pasų
pavyzdį, siekdama iliustruoti imigrantų požiūrį į
savo tautybės atsisakymo paskatas. Pilietybė romane
išryškėja kaip įgimtas, nepakeičiamas dalykas, kuriuo reikia didžiuotis, o ne tik galvoti apie teikiamus
pranašumus ar trūkumus. Bandymas jos atsisakyti –
tai tautos kovos už laisvę, jos istorijos paniekinimas,
o galų gale ir saviniekos jausmas.
Visuomenė formuoja veikėjų požiūrį ne tik į
tapatybės klausimus, bet ir į moralinius įsipareigojimus kiekvienam pasaulio gyventojui. Kitas brolis – Aidas Kranklys – su studijų draugais pradeda
užsiimti friganizmu – tai socialinis judėjimas prieš
egzistuojančią ekonominę sistemą ir socialinę nelygybę. Jie naktimis konteineriuose prie restoranų
ieško išmesto, bet dar nesugedusio maisto, nors tokia veikla ir yra draudžiama įstatymų. Vaikiną sužavi idėja taip protestuoti prieš šiais laikais paplitusį
maisto švaistymą, nors visą laiką ir „jaučiasi lyg vagis, sėlinantis į svetimą namą. Arba valkata.“ (p. 18).
Vidinį konfliktą Aidui sukelia ne tik tai, kas atrodo
teisinga, ir tai, kas nelegalu, bet ir tai, kas jam pačiam moralu, tačiau visai nepriimtina visuomenėje.
Kai vieną naktį prie konteinerių juos sugauna policininkai, alkapis bijo likti neteisingai suprastas. „Jis
vėl atsisuko į policininkus ir susirėmė su vienu iš jų
akimis. Ir tada pamatė. Antraštę pirmame „Alkapės
žinių“ puslapyje: „Emigravęs aktorius Britanijoje
rausiasi šiukšlėse.“ (p. 45) Nors su Aidu konteineriuose „žvejoja“ ir, pavyzdžiui, prabangiame Edinburgo rajone gyvenantis vaikinas, organizuojantis
filosofijos paskaitas ir kuruojantis veganų bendruomenę, vaikinui friganizmas atrodo kaip vagystė.
Aidas net gėdijosi pasakyti savo kambario draugui,
ką jis veikia mieste taip vėlai naktimis. Šiais romano

Apie knygą
epizodais rašytoja kelia „antigonišką“ problemą: ar
laikytis įstatymo, ar elgtis taip, kaip tau pačiam atrodo teisinga ir moralu. Galiausiai Aidas pasirenka
būti teisus prieš įstatymą, nors tai tik padidina svetimumo ir neteisybės jausmus.
Kita tema, apimanti individo ir visuomenės
santykius – išvykusiojo gyventi į užsienį santykis su
gimtąja kalba – paliečiama jau nuo pirmųjų puslapių. Tai ryškiausiai atskleidžia Emilijos personažas –
merginos, studijuojančios Egzeteryje, Didžiojoje
Britanijoje, pirmus metus. Rugsėjį ji svetimos kalbos
klausosi itin atidžiai – „stengėsi prisijaukinti. Nežinomi žodžiai vis dar iššokdavo lyg nepataikiusios į
toną natos – be aiškios formos ir vietos, – bet pamažu darėsi artimi“ (p. 10). Mergina dažnai junta, kad
yra žodžių ir sąvokų, kurios neišverčiamos: kai Šarlotė ištaria „weird“*, Emilija irgi pagalvoja „keista“,
bet angliškas atitikmuo turėjo „sunkiai nusakomą
neigiamą atspalvį, kuris jai visai nepatiko“ (p. 187);
taip pat mergina stebisi, kaip kalboje gali nebūti žodžio „skanaus“. Dalia Staponkutė savo esė rinkinyje
Lietumi prieš saulę taip pat skiria daug dėmesio kalbiniam barjerui gyvenant svetur. Žinoma, ji atvyksta
į Kiprą nemokėdama nė žodžio graikiškai, o Emilija
anglų kalbą pažįsta nuo mažumės. Tačiau lyginant
knygas išryškėja, jog, pasak Staponkutės, su užsienio
kalba ateina ir kita kultūra, kitoks pasaulio suvokimas: „Mano „revoliucinis procesas“ vyko grumiantis
su egzotiškomis raidėmis, žodžių etimologija, fonetika; ištisas valandas priešais veidrodį stebėdavau
naują veido pantomimą ir guosdavau save, jog pergalėsiu baimę pasirodyti gatvėje bekalbė. Kalba buvo
reikalinga kaip rūbas, kaip kaukė, o svarbiausia –
kaip gynybos priemonė nuo stulbinančio aplinkos
kitoniškumo.“2 Užsienio kalba veda į vidinį pokalbį,
užsisklendimą. Tai ryšku D. Staponkutės eseistikoje:
„Ar svetur tu nori kalbėti? Tyla ne tik įbrukama tau,
ji – tavyje, kaip perlas kriauklėje, kaip lobis po užraktu. <...> Tai tyla bukinanti protą. Melancholija,
į kurią grimzti.“3 Taip pat ir U. Kaunaitės romane:
„Ir Emilija nesvarstydama ėmė Tifanei kartoti tė* Keista (angl.)

čio pasakotas istorijas apie slaptus susitikimus, apie
draudžiamus laikraščius, rusų tankus ir žmones, pasiruošusius mirti. Tik galva darėsi vis sunkesnė. Kaip
angliškai... kareivis? Susirėmimas? Mitingas? Žodžiai dingo lyg užmūryti plytų siena – žinojo, kad
jie yra, ir net nujautė jų formą, kartais pro plyšius
pamatydavo kokią raidę ar atsikišusią galūnę, bet
nevaliojo tos sienos sugriauti. <...> Nebuvo tikra, ar
įmanoma iš to žodžių kratinio ką nors suprasti, jau
nekalbant apie galimybę pajusti tų žodžių svarbą,
tenorėjo kaip nors užbaigti šį pasakojimą ir daugiau
nebeprasižioti.“ (p. 28) Po tokio pokalbio Emilija įsivaizdavo save „mažu paukšteliu narvelyje, kurio grotos supintos iš žodžių“ (p. 28) – svetima kalba ją apriboja ir varžo. Tokiomis aplinkybėmis merginai labai
trūksta gimtosios kalbos, kuria šnekėti gali tik telefonu su savo artimaisiais. Tai tik didina Emilijos ir kitų
svetimtaučių izoliaciją ir atitrūkimą nuo visuomenės.
Taigi U. Kaunaitės romane galima pamatyti žmogaus ir postmodernaus pasaulio priešpriešą: vis globalėjančioje visuomenėje žmonės nutolsta vieni nuo
kitų, susvetimėja, lengva prarasti ryšį su tėvyne, savo
kalba, jaučia moralinių įsitikinimų ir visuomenės normų konfrontaciją, įsivyrauja materialistiškas požiūris į
pilietybę, kuri nelaikoma savo tapatybės dalimi.
Artimųjų poveikis romano personažams
Didelę įtaką knygos veikėjams daro artimieji, jų
nuomonė ir sprendimai. Pavyzdžiui, viena pagrindinių knygos veikėjų Emilija Kranklytė išvažiuoja studijuoti į užsienį, sekdama paskui vyresniuosius brolius ir pati net nesvarsčiusi, ar tai yra jos gyvenimo
kelias. Per tris pagrindinius romano veikėjus – brolius Kristijoną, Aidą ir seserį Emiliją – Unė Kaunaitė parodo skirtingus išvykimo iš gimtinės situacijos
sprendimus. Ir, nors rašytoja vengia didaktinio pasakojimo tono4, daug lieka nutylėta, nepasakyta, paliekant erdvės skaitytojo mintims, subtilus istorijos
vystymas leidžia skaitytojui nujausti, kuris iš sprendimų yra moraliai teisingiausias.
Emilijai vyresnysis brolis Kristijonas buvo neabejotinas autoritetas – jis studijavo gerame univer15
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sitete, rado prestižinį darbą Didžiojoje Britanijoje.
Tačiau, plėtojantis romano fabulai, mergina pradeda
suvokti brolio sprendimą esant netinkamą. Jai nemalonu, jog, tėvams prastai šnekant angliškai, Kristijonas jaučia gėdą prieš uošvius britus. Tuomet Emilija atšauna, kad tai jam turėtų būti gėda už Šarlotės
tėvus, nemokančius nė žodžio alkapiškai. Pamažu
mergina, atitolusi nuo brolio, nustoja į jį lygiuotis,
pasiilgdama tėvų – žmonių, kurie ją supranta, kurių
vertybės sutampa su jos moraline nuostata: „[Emilija] labiau už viską norėjo šeimos. Ar bent norėdavo,
kol jos pačios šeima nepradėjo skilti į visas įmanomas puses.“ (p. 272) Kristijonas, priešingai savo seseriai, išvykęs nori atsiriboti nuo tėvynės, pritapti prie
britų (tai rodo jau minėtas britės žmonos pavardės
priėmimas ir kt.), įrodyti savo tėčiui galintis daug pasiekti. Jam didesnė vertybė yra karjera, o ne šeima ir
tėvynė, tad, prarasdamas šeimos vertybes, jis tampa
labiausiai ,,atsparus“ artimųjų įtakai, priima sprendimus, kuriems jie nepritartų. Per šį veikėją romano
autorė atskleidžia, jog nors globalėjančiame pasaulyje atsiveria daugiau galimybių, tačiau jis atitolina
žmones, jie tampa svetimesni.
Aidas – tarsi vidurinis variantas tarp sesers ir brolio – „įstrigęs“ tarp Alkapės ir Jungtinės Karalystės.
Pastaroji jungia Aidą su jo mylimąja, tačiau čia jam
nesiseka karjera, jis jaučiasi svetimas – tėvynėje liko
jo šeima, draugai, ten jis yra gerai žinomas aktorius.
Visa tai veda prie vidinio blaškymosi: „Kartais nebežinai, ar išvažiavus išvis įmanoma normaliai grįžti.“ (p. 179) Kitaip tariant, išvykimas griauna ryšius
su likusiais tėvynėje, Aidas grįžęs artimuosius randa
atitolusius, svetimesnius. Kita vertus, Jungtinėje Karalystėje vaikinas randa naujų draugų ir mylimąją,
kuriuos sunku palikti grįžtant namo. Galiausiai gyvenimas svetur vaikinui padeda geriau įvertinti tai, ką
turi: „Išvažiavau, kad pamatyčiau kitas šalis, kitas kultūras... Bet pamačiau Alkapę. Iš šono.“ (p. 237) Gyvenimas kitoje aplinkoje, susipažinimas su kitos šalies
problemomis leidžia palyginti savo tautą su kitomis.
Aidas, studijuodamas Jungtinėje Karalystėje,
susidraugauja su Barbora iš Čekijos. Įdomu tai, kad
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juos suartina ir panašūs požiūriai į tautiškumo klausimus, be to, abi šalys – ir Čekija, ir Alkapė – turi
panašią istoriją ir dabartines problemas, valstybės
kultūriškai artimos. Mergina Aidui yra tarsi sąžinės
balsas, užduodantis nepatogius klausimus: kodėl jo
sienos išrašinėtos angliškai, kokia kalba jis mąsto.
Vis dėlto po kurio laiko Barbora pastebi, kad ant
draugo stalo atsirado nedidelė Alkapės vėliavėlė –
Aidas ilgisi tėvynės, ji jam brangi. Taip paaiškėja,
kodėl U. Kaunaitė pasirinko rašyti ne apie Lietuvą,
o apie fiktyvią Alkapės valstybę – kūrinio tematika
tampa aktualesnė. Čekė Barbora tik parodo Alkapės
universalumą, tai autorė patvirtina ir pokalbyje5:
„Išvažiavęs į užsienį, pamatai, kad ne tik Lietuvai
aktualios problemos, apie kurias rašau knygoje. Jos
svarbios ir estams, ir latviams, ir kitiems.“
U. Kaunaitė nemoralizuoja, tačiau romane vis
vien galima įžvelgti jaunajai auditorijai skiriamą
mintį, jog aklas sekimas kito žmogaus pasirinkimais daro žmogų nelaimingą, o aiškios savo vietos
neturėjimas atveda prie asmeninio sutrikimo. Trys
veikėjų istorijos rodo skirtingą nepriklausomybės
kartų požiūrį į emigraciją: vyresniesiems – Kristijono kartai – atsivėrusio pasaulio galimybės yra šaunumo parodymas, veikiau mados dalykas, Aido kartai,
nenorinčiai likti užsienyje visam laikui, tampa sunku
sugrįžti, o jauniausiems, kaip Emilijai, išvykimas tik
patvirtina, kokia jiems brangi tėvynė. U. Kaunaitė
randa būdą kalbėti apie Lietuvą netiesiogiai. Neegzistuojančios, išgalvotos valstybės – Alkapės – pasirinkimas universalizuoja, rodos, lokalią, tik vienai
tautai aktualią kūrinio temą, suteikia galimybę skaitytojui į savo šalies problemas pažiūrėti iš šono.
1

2

3
4

5

Čia ir toliau citatos iš Unės Kaunaitės romano Žmonės iš
Alkapės (Žara, Vilnius, 2015), p. 128. Nurodomas romano
puslapis.
Dalia Staponkutė. Lietumi prieš saulę. – Apostrofa, Vilnius,
2007, p. 15–16.
Ibid., p. 39.
Žr. Rasa Milerytė. Paskutinės metų knygos paaugliams // Literatūra ir menas, 2015, Nr. 3504.
Susitikimas su Une Kaunaite Vilniaus licėjuje 2015 m. rugsėjo 28 d., kalbino Prieglius Žuklys.

Poezija

Monika Staugaitytė

Į paraštę, kad nepamirščiau
nes mes tik sraigelės
turinčios ropštis savon
fudžijamon niekada
nepavargti nes nespėsim
įkvėpti iš
kvėpti
pražils pienės
ir mes pražilsim aki
mirksniu

***
Tu su savim
Aš su savim
Taip ir pasikalbam
Nuo sienų varvanti tyla
Įsigeria akiduobėn
Išteka ašarų
Sirupu
Jei mirtinai –
Susišaukiam iš savo dramblio kaulo bokštų
Ir einam vėl sargybą
Sostų, lobių
Pamiršom kaip išgirsti
Vėjo nešamas dainas
Šiaurinė kelio neberodo
O sraigės nešusios namus
Dabar jau velka kapą

Bet gal ateis toks laikas
Kai mus pakeis sargyboje
Gal bokštai bus sutraiškyti
Ir saugot nieko nereikės
Tik vienam kitą

Ne Hariui Haleriui
Mano vilke ar dar sutiksiu
Tave klajojantį stepėse
Mėnuliui keičiant pavidalus
Tvirtai įsisupus į upę
Aš žinau kad tu vienas
Tik vienas keliauji
Kūnu žmogaus ar žvėries
Lietumi
Bet kai taps per sunku
Vienam save nešti
Surasi mano žingsnius pažymėtus
Sakalo plunksna
Lūšies dantimis
Nereikia kad sektum
Užtenka kad nepabėgtum
Aš stebėsiu tave
Ir stebėsiuosi

Jaunųjų filologų konkurso laureatė, VDU Rasos gimnazija, IV klasė
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Poezija
***
trečia diena rūkas
ir mes jo pilni
todėl kalbos neaiškios
lūpos juda lėtai
daugiausia ką gali nugirsti
iškosėti pokalbių trupiniai
nežinau kaip ten tu
man viskas gerai
naktys čia šaltos
greit grįšiu
ir aš nebežinau kaip papasakot
tau apie viską kas vyksta
kai savęs nematau
vis rūkas
vis rūkas
dalykai čia dūžta
nes viskas labiau
daug labiau nei manai
trapiau už kamanės sparnelį
už ką tik nuskintą jazminą

Galėčiau sugauti
Nes tamsumos baisios
Ir vėjas koks vėjas
Nupūs gali pasiklysti
Pamušti snapą į grumstą
Rudasai tūpk už ausies
Dviese lengviau nusitverti pasaulio

Pažadas
Prisiminti tai kas užmirštama
Tą pačią sekundę
Kai nieks nebesako tau
Vaike
Kai krentant iš plyštančio sapno
Tampa kieta nubusti
Vaike
Nepamirški dienos kai
Sprogsta pirmas bijūnas
Kai laikas dar nepatvinęs dar
Ne skylėtas
Nepamirški pirmo eilėraščio ir
Koks mėlynas yra šitas dangus
Nepamirški koks rainas yra gyvenimas ir

ir baimė didžiausia
per nežinojimą
viską sukulti
netekti tavo dūzgimo
prieš miegą

Jei dabar sutemo
Jonvabalis naktį ant kuprelės
Neša žiburėlį
Tolumoj šviesyn

***

***

Žiburaki paukšteli
Ugnies kamuolėli
Parskrisk nuo erškėčių
Leisk prijaukinti
Skruostus priglausti
Prie plunksnų
Kad krentant iš gūžtos

Viskas, ko norėčiau –
Būti Dervišu.
Palaimingame vėjyje
Suktis ratu,
Tapti tyra.
Viskas, ko norėčiau –
Išmokti nusilenkt.
Priimt iš vėjo
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Poezija
Pirmapradį nuolankumą,
Praverti baimės sukabintas lūpas,
Tada ištiest rankas
lyg maldai,
Iškvėpti visą netvarumą –
Nusilenkt.

Atšliaužia
Šalčio antkaklius nusitraukęs
Atšliaužia pavasaris
Pasiblaškęs vėjų ganyklose
Suvargęs lėtai
Švokščiantis man ausin
Atėjau
Bandantis
Apsemti žiemos žaizdas
Siekia tik iki kulno
Bet klampu pegasams
Ganytis
Kur jau ten dievo karvytėms
Jei mano akys kartais pražysta
Visiems tik pavasaris
Kaltas pavasaris
O mano pavasaris
Inkščia iš gėdos
Kol mokausi
Jį prijaukinti

Sapnavimai
visos neišsapnuotos pilnatys
nugula ant mano skruosto
nes buvimas per daug nerangus
ir nėra pabaigos:
murmančiais vėjais
prakiurusios naktys
kartais – caksintys laikrodžiai
įkyrus pulso kalimas
spiegiančios šviesos
kartais – gelžkelio bėgiai
prisigėrę švino ir ugnies
vagonai skaičiuoti kai dar
nemokėta tiek skaičių
tėt, tu pasakyk kiek gavai
aš tiek pat, pasakyk
kodėl išvažiuojama
kai duoti pažadai aš neilgam
kai yra ką palikti
kartais – sueižėjęs rytas
urvelio rausimas vienas
sūpuojuosi įsčiose du
amžinas vaikas keturi
dar negimęs penki
stovi prieš veidrodį – nepataisyta –
vis tas pats ir tas pats
kartais – laiminga

Maitinti
Iš delno
Žiedlapiais
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Juta Zinkevičiūtė

Kepta antis
Vėjas plakė jachtų stiebus ir vėliavas. Ėjau palinkęs į priekį, viena ranka prie krūtinės prispaudęs
portfelį. Kasdien po darbo ateidavau į uostą, bet
šiandien čia vaikščioti buvo neįmanoma. Laivų šonai trynėsi į plūdurus ir šie girgždėjo. Negalėjau
girdėti savo žingsnių.
Dangus buvo pilkas, pro debesų tarpus retkarčiais įspįsdavo ilgas spindulys ir apšviesdavo nedidelį
vandens plotą, tada juodas vanduo tapdavo žalias.
Man į akį įlėkė mašalas. Ką gi, buvo vasara.
Niekaip negalėjau jo iškrapštyti. Visa, ko norėjau,
buvo šilta vieta prisėsti.
Užėjau už apgriuvusio atitverto sandėlio, kur
taip smarkiai nebepūtė. Nusprendžiau išsikviesti
taksi ir grįžti namo. Neturėjau jėgų važiuoti autobusu. Išsitraukiau telefoną, ir tas suskambo. Tai
buvo Ričardas, mano bendradarbis. Kartais kartu
išlenkdavom.
– Alio...
– Sveiks! Kur būsi? – sududeno stambaus, cigarus rūkančio žmogaus balsas.
– Netoli uosto... – mano žodžių galūnes nukąsdavo švilpimas.
– O, gerai. Nori gal užšokt į Jorką?
Žadėjau važiuoti namo, bet, atsiminęs, kad abu
mano vaikai serga gripu, apsigalvojau:
– Gerai. Būsiu po dešimties minučių.
Ričardas padėjo ragelį. Kol dėjau telefoną į
portfelį, iš jo vėjas pagriebė kažkokį popieriaus lapą
ir nunešė tolyn.
Patraukiau senamiesčio link. Tiltas buvo uždarytas, tik šalia restorano manevravo raudona Toyota.
Priešais mane ėjo moteriškė ir vedėsi ilgaplaukį taksą. Šuns kailis buvo taip sušiauštas, kad nesimatė,
kur nosis, kur užpakalinės kojos. Galėjai pamany20

ti, kad pavadis pririštas jam prie uodegos. Palinkęs
priekin, pralenkiau moteriškę. Ji irgi ėjo susilenkusi, viena ranka prie galvos prispaudusi išblukusią
kepurę apvaliais kraštais. Jos lietpaltis plaikstėsi į
visas puses, mažos kojytės tirtėjo nuo pastangų.
Ėjau toliau, pro atnaujintus sandėlius, pro kažkada buvusią cukrainę, kur taip mėgdavau užsukti
po darbo, kol dar nepažinojau Ričardo. Perėjau
tiltą, dabar vėjas pūtė man į šoną. Lietaus debesys
sklaidėsi, bet ore tvyrojo kažin kokia migla, ir stebėjausi, kodėl vėjas jos neišblaško. Pasukau Jorko
link. Galvojau tik apie šilumą ir tylą, ir gal kokį
stiklo skimbtelėjimą. Kažkur giliai dilgsėjo gėda,
kad nesėdžiu su savo vaikais namie. Tačiau jie tik
riausiai miega...
Ėjau dar penkias minutes, kol priėjau barą. Nusileidau laiptais žemyn, mat Jorkas buvo įsikūręs
rūsyje. Ten tvyrojo į sienas ir sėdynių apmušalus
įsigėręs rūkalų kvapas, besimaišantis su iš virtuvės
sklindančiais maisto kvapais. Viduje sėdėjo žmonių.
Keletas paauglių gėrė balintą kavą, padavėjai, kaskart pro juos praeidami, viltingai pakreipdavo galvą.
Prie baro pamačiau Ričardą. Vos man įėjus, jis
atsuko savo įrudusį putliomis lūpomis veidą. Priėjęs arčiau, jo ūsuose pastebėjau keptos duonos trupinių. Ant praplikusio pakaušio buvo užsiglostęs
kelias sruogas plaukų.
– Tai ką, smarkiai duoda! – šūktelėjo jis.
– Taigi, – atsakiau.
– Aš užsisakiau karbonadą. Negerai gerti ant
tuščio skrandžio, – Ričardas vėl išsišiepė.
Bare apšvietimas buvo prislopintas, žybčiojo
žaliai, raudonai ir mėlynai. Šviestuvas metė žalią
spalvą ant mano bendradarbio rankų.
– Užsisakysiu ir aš, – tariau, vartydamas meniu.

Proza

Dominykos Balaišytės nuotrauka

– Štai tie keli gyvenimo malonumai, – pasakė
Ričardas, besdamas pirštu pirma į meniu, po to į
savo stiklą ir galiausiai į nusisukusią barmenę.
Šyptelėjau.
Užsisakiau lietuvišką karbonadą su bulvėmis ir
viskio su ledu.
Laukdami maisto, tylėdami siurbčiojom.
– Geriam kaip damos, – nusikvatojo Ričardas
ir vienu mauku išgėrė, kas buvo likę.
Žinojau, kad daugiau užsisakys tik pavalgęs. Jis
labai rūpinosi savo sveikata.
Maistas netrukus garavo prieš mūsų nosis. Burnoje prisikaupė seilių, puoliau pjauti kepsnį.
– Mmmmm... – sumykė Ričardas, ragaudamas
saviškio. – Apie ką aš ir kalbu... Gyvenimo malonumai.
– Mhmm...
– Tiesa, tau jau liko tik va ir va, – jis šyptelėjo
čiaumodamas ir vienu pirštu rodydamas į meniu, o
kitu – į pustuštį mano stiklą.
– Kodėl?
– Tu gi vedęs. Du vaikai. Žmona tikriausiai
rakštis paliko.
– Kad ne, viskas puiku. Man ir darbas patinka, – atsakiau, galvodamas apie keptą, prieskoniais
apibarstytą bulvę, kuri viduje minkštoka, bet išorėje traški ir oranžinė.

Ričardas kažką myktelėjo, paskui valgėme tylėdami.
Mums pavalgius, jau buvo pusė septynių vakaro. Užsisakėme dar po vieną viskio. Ričardas pasakojo kažkokią istoriją apie savo pusbrolį, kuris
išvyko į Ameriką.
– Ką, apie gyvenimo džiaugsmus mąstai? – užklausė, pamatęs, kad nesiklausau.
– Kad ne...
Jis patylėjo.
– Pažįsti Radvilą Dulkę?
– Esu girdėjęs. Čia tas, kur kontrabanda vertėsi
ir po to į Balį išvažiavo?
– Aha.
– Ir ką?
– Tai va, jis dabar suka tokį versliuką. Tokį labai nešvarų ir šlykštų.
– Negi žmonių prekyba? – nustebau, nes kartą
buvau matęs Dulkę, ir man jis visai neatrodė panašus į tokį.
– Neee, – nusikvatojo Ričardas. – Klausyk. Yra
tokių pinigų kapšų, kurie nebežino, ką veikti. Net
ir šitam valkatyne. Nei Turkijos užtenka, nei Australijos, nei dar ko. Tai jis jiems rengia pasirodymus.
– Pasirodymus? – perklausiau, išgerdamas likusį viskį ir žiūrėdamas į savo perkreiptą atvaizdą
stiklo dugne.
21
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Ričardo akys susiaurėjo. Žandai paraudo ir,
jam pasilenkus, rodės, matau vieną po kito iššokančius kapiliarus. Jis šniurkštelėjo nosimi ir sugriebė mano ranką.
– Rusiškos ruletės, – sušnibždėjo.
Matyt, atrodžiau nieko nesuprantąs.
– Juk žinai, ką tai reiškia? – jis loštelėjo.
– Regis. Ir atseit?
– Taip. Visi šulai susirenka tam tikroje salėje.
Išsipustę ir taip toliau. Jokių moterų. Geriausias
viskis. Ir lažinasi. Kalnai pinigų.
– O kas dalyvauja? – man pasidarė įdomu.
– Būna valkatėlių. Praėjusį kartą buvo vienas
pienburnis. Žiūrint, kam reikia pinigų.
Patylėjom. Barmenė paklausė, ar daugiau nieko nenorėtume. Papurtėm galvas. Jos akys atrodė
pavargusios nuo pernelyg ilgo vakarojimo ir šiandienio darbo. Raudonos kaip triušio.
– Tai jau eisiu, – pasakiau. – Kitaip gausiu pylos.
– Eik, eik, drauguži.
Išėjus iš baro, mus pasitiko apniukęs vasaros
vakaras ir sustiprėjęs vėjas. Pro šalį ant dviračio
pralėkė berniukas, jam nuo galvos nuskriejo kepurė su snapeliu. Jis net nepastebėjo. Į kitą pusę,
nešina parduotuvės maišu, skuodė moteris apie
kojas besiplaikstančia suknele. Ričardas nulydėjo
ją akimis.
– Susirasiu taksi, – pasakiau.
– Gerai. Aš irgi jau eisiu.
Ričardas gyveno netoliese.
– Iki pirmadienio, – atsisveikinau. Savaitgaliais
mes niekada nesusitikdavome.
Jis tik patapšnojo man per petį, ir jo veidą nutvieskė plati šypsena. Seniau vienas jo priekinis
dantis buvo auksinis, bet dabar, tam išėjus iš mados, dantis tapo baltas.
Jis nuėjo perėjos link, aš – parduotuvės automobilių stovėjimo aikštelės link, tikėdamasis pamatyti taksi.
– Ei! – išgirdau.
Atsisukau. Ričardas man mojo. Sustojau, jis
puškuodamas pribėgo.
22

– Klausyk, – tarė, pasirėmęs į kelius, – gal nori
pamatyt tokį pasirodymą? Dulkė leistų pasižiūrėti.
– Jei reikės puoštis, ne, – nusijuokiau. Mintis apie
pasirodymą ir kad į jį eisiu man pasirodė linksma.
Ričardas išsišiepė:
– Nereikės. Mes stebėsim iš pašalės.
Palingavau galva.
– Tai privažiuosiu ryt dešimtą.
– Ryto?
– Baik tu.
Nueidamas galvojau, ką pasakius žmonai. Kur
aš ryt eisiu?
Užsukęs į parduotuvę, nupirkau gėlių, saldainių. Po to sėdau į taksi. Važiuodamas namo, galvojau, kad gal rytoj ir niekur neisiu.
Rytojaus diena praslinko įprastai. Prižiūrėjau
vaikus, leisdamas žmonai išeiti su draugėmis. Tai
darydavau kiekvieną savaitgalį, todėl ji retai būdavo pikta ir pavargusi.
Vakare pasakiau, jog esu susitaręs su Ričardu. Ji
kaip tik demonstravo man savo pirkinius. Apsisukusi pažiūrėjo į mane.
– Nenori, kad eičiau? – paklausiau.
– Ne, ne, viskas gerai, – atsakė ji ir nusišypsojo.
Dešimtą valandą, kaip sutarta, atvažiavo Ričardas. Pasukęs pro stotį į užmiestį, jis padidino
greitį. Važiavom tylėdami, Ričardas atidarė langą,
prisidegė cigarą ir rūkė. Šaltis pasklido automobilyje kartu su salsvu kvapu.
– Nori? – pasiūlė.
– Ne.
Šyptelėjom vienas kitam. Žinojau, kaip brangina savo cigarus.
Netrukus įsukom į nuošalų keliuką, vedantį
senų pramoninių sandėlių link. Dabar čia buvo planuojama statyti loftų kvartalą. Sandėliai dunksojo
apniukusio vakaro dulksnoje. Ričardas nesustojo
lauke, bet įvažiavo į kažkokį garažą. Ten ant padangos sėdėjo aukštas ilgomis kojomis ir rankomis vyras. Jo veidą dengė ilga vešli raudona barzda, nosis
buvo kumpa. Mums įvažiavus, jis atsistojo. Viena jo
akis buvo užmerkta ir vokas nutįsęs žemyn.

Proza
– Visiems sako, kad jam per muštynes peiliu
dūrė. Bet iš tikrųjų, kartą pasakojo, vaikas žirklutėmis miegančiam bedė, – linksmai sumurmėjo
Ričardas.
Vyriškis atidarė Ričardo dureles ir džiugiai pasveikino. Tai buvo Radvila Dulkė, nors ne toks,
kokį prisiminiau. Išlipau iš automobilio.
– Labas ir tau, – Dulkė pakratė mano ranką.
Tada apglėbė Ričardą per pečius ir kvatodamas
suriko:
– Trumpa ekskursija!
Iš garažo ėjome apsilaupiusiais pridvokusiais
koridoriais. Buvome nuvesti į kamarą, kuri buvo
su nemenkais plyšiais sienose. Pirmas pro plyšį
žvilgtelėjo Radvila ir mostelėjo mums padaryti tą
pat.
– Mano paukšteliai.
Kambarys, į kurį žiūrėjome, buvo sutvarkytas,
skendėjo žvakių šviesoje. Prieš pat mūsų nosis buvo
patiestas raudonas žvilgantis kilimas, tokio gražaus
dar nebuvau matęs. Palei jį buvo išdėliotos kušetės
ir krėslai, tikriausiai antikvariniai. Stovėjo gėrimų
stalelis, gėrimų pavadinimų neįžiūrėjau. Ant pailgo
stalo buvo valgių, man burnoje prisikaupė seilių,
nors paprastai taip vėlai nevalgau. Foie gras, kepta antis, žvilganti kalėdiniu auksu, duona, kurioje
stirksojo peilis ir sulig kiekviena sekunde linko žemyn nuo jos minkštumo.
– Sėdėkit čia. Netrukus prasidės, – pasakė Radvila ir trinktelėjo man per nugarą.
Ričardas tik patenkintas sukikeno.
Netrukus į kambarį tylėdami suėjo frakais
vilkintys vyrai. Ant veidų buvo užsidėję kaukes.
Prisiminiau tokią matęs žmonos sesers namuose.
Rodos, iš Venecijos.
Vyrai susėdo ant krėslų, keletas, pasiėmę užkandžių, prigulė ant kušečių. Vos neprajukau, pastebėjęs, kaip kai kurie prisidega cigaretes ir grūda
jas į sustingusias kaukių lūpas.
Užgrojo tyli muzika. Į kambarį įžengė Radvila,
taip pat frakuotas.
– Labas vakaras, vyrai, – tarė.

Vyrai sėdėjo nejudėdami.
– Ateik, Benediktai.
Į kambarį lyg stumtelėtas įlėkė smulkus žemas
žmogelis nušiurusiais ūsiukais ir baltais marškiniais. Paskui įėjo dar vienas žmogus. Jaunas, aukštesnis už Radvilą, blizgančiais rudais plaukais. Jo
veidas buvo griežtas, žandikaulių kampuotumas
rodė tvirtą valią. Šis vyriškis taip pat vilkėjo baltais
marškiniais.
– Benediktas ir Onorė, – pristatė Dulkė.
Spėjau, kad vyrų vardai išgalvoti.
Svečiai ant kažkokių lapų sužymėjo savo statymus.
– Atnešk.
Į kambarį patarnautojas atnešė lagaminėlį. Radvila jį pasidėjo ant staliuko, atidarė ir ištraukė du
revolverius. Atidaręs šovinių dėtuvę, į kiekvieną
įdėjo po vieną kulką ir tai parodė kiekvienam žiūrovui. Vėliau ir dalyviams.
Tada tylėdamas pasitraukė. Kažkas pagarsino
muziką. Tai buvo Tosca.
Priešininkai atsistojo ant raudono kilimo
vienas priešais kitą. Onorė stovėjo man iš kairės
pusės ir ginklą taip pat laikė kairėje. Benediktas –
atvirkščiai.
– Trys, – pradėjo Radvila.
Svečiai tęsė. Benediktas ir Onorė pasuko šovinių dėtuvę.
Kai jau svečiai būtų ištarę „vienas“, mažasis
Benediktas sviedė revolverį į šoną, šis trenkėsi į
patefoną. Muzika nutilo. Benediktas sriūbaudamas
krito ant žemės.
Vienas iš svečių nusikvatojo. Kiti pasekė juo
ir juokėsi labai garsiai. Šyptelėjo ir Radvila. Tyliai
linktelėjo patarnautojui, kad patrauktų Benediktą.
– Rodos, mūsų vakaras žlugo, ponai, – rankomis skėstelėjo Radvila.
Kampe stovėjo Onorė ir, suraukęs išraiškingus
ilgus antakius, žvelgė į tą kilimo vietą, kur neseniai
klūpojo Benediktas.
– Turiu paklausti. Gal yra norinčių? – Dulkė
pasiglostė raudoną barzdą.
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Daniela Deveikytė. Natiurmortas. Popierius, anglis, 2016.
Kauno A. Martinaičio dailės mokykla

Žiūrėjau į kaukėtuosius vyrus, kaip jie pakelia
kaukes ir kiša užkandžius už jų. Kaip vienas apsidrebia fraką Foie gras tiškalais, kaip žvakių prieblandoje raudonuoja Dulkės barzda. Ant rudo
Onorė kaklo pastebėjau sidabrinį kryželį. Ričardas
sučepsėjo.
Tada aš pabaladojau į sieną. Radvila atsisuko.
– Atsiprašysiu, – pasakė.
Netrukus įžengė į mūsų kamarą.
– Kiek? – paklausiau.
– Trisdešimt.
– Ar visada?..
– Taip. Eisi?
Pasiryžau. Argi dar ką nors turėjau?
Vienas patarnautojų atnešė man baltus marškinius, dar šiltus ir dvokiančius.
– Apsivilk, – pasakė Dulkė ir prikišo savo veidą
prie maniškio. – Ties dviem pasuki šovinių dėtuvę,
va taip. Pasukęs iškart dedi čia. Tada ties vienu šauni.
Įdavė man revolverį. Aš pasitreniravau sukti
dėtuvę.
– Jei neiššaunu?
– Iššauni.
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– Gerai.
Dabar iš patefono sklido kažkokios operetės
muzika. Radvila pakartojo prieš tai kartotus žodžius, aprodė ginklus su viena kulka. Iš dešinės
Radvilai atsistojo Onorė, trindamas dideles juodas
akis. Jo veidas buvo smulkiai randuotas nuo kadaise buvusių spuogų, kaktos viduryje buvo duobelė.
Tada pakvietė mane. Atsistojau Dulkei iš kairės. Jis
pasitraukė prie valgių stalo.
– Trys, – pasakė.
Svečiai tęsė. Ties dviem nemokšiškai pasukau
dėtuvę. Žiūrėjau, kaip greitai ir grakščiai tą padaro
Onorė. Pridėjau revolverį sau prie kairiojo smilkinio, kad svečiai matytų. Pagalvojau, ką dabar mąsto Ričardas. Jis turės daug vargo, aiškindamas, kur
dingau. Norėjau grįžęs namo ištiesti kojas lovoje.
Jas kažkodėl labai sopėjo.
– Vienas, – subliuvo kažkuris svečias. Matyt,
šįkart tai padaryti buvo leista jam.
Dar žvilgtelėjau į Onorė, pastebėjau, kad jis
neturi rodomojo piršto. Jis man šyptelėjo. Nuspaudžiau gaiduką. Po velnių, koks aš drąsus, pamaniau.
Maniškis ginklas klaktelėjo. Onorė irgi.
– Antras raundas, – sušuko Radvila.
Vėl kartojom. Vėl klaktelėjo. Sulig kiekvienu
kartu man darėsi vis smagiau. Vis smagiau galvojau
apie save, stovintį čia su baltais marškiniais.
Trečią kartą šovinių dėtuvę pasukau labai profesionaliai.
– Vienas.
Mano ginklas klaktelėjo. Pasigirdo šūvis, krūptelėjau, mano akys išsprogo. Onorė žagtelėjo ir krito žemėn. Jo paleista kulka įstrigo sienoje.
Pasigirdo plojimai. Stovėjau ir žiūrėjau į ant
raudono kilimo gulintį Onorė, skylę jo smilkinyje.
Radvila priėjo prie manęs. Atnešė išgerti.
Paėmiau stiklą, nuėjau prie valgiais nukrauto
stalo. Svečiai dalijosi pinigus. Nuplėšiau keptos
anties šlaunelę, kauliuką įsukau į servetėlę ir valgiau. Ji buvo ir sūri, ir saldi, syvai nutekėjo man
per smakrą ir tiško ant baltų marškinių.
Du liesi vyrukai suko mano konkurentą į maršką.

Poezija

Aistė Šivytė

Murmesys

Ryto ataskaita

Jau seniai nemąsčiau
O gal ir
Mąstyt nebemoku
Ar turėčiau suklust
Kai tik tavo stygos suvirpa?
Man seniai negiedojai.
Gal reik mest tuos lapus
Ir tave
Ir save kuo toliau
Kad nerasčiau
Į skirtingas puses
Kad nerastum
Nors vargu ar ieškosi
Pamiršai, kaip atrodau
O ir aš pamiršau

Pamesta kojinė
Peršliaužė į kitą vartų pusę
Kaimynų šuo
Sulojo kartu mažiau
Negu vakar
Bet užuolaidas drasko pavyzdingai
Vyrukai futbolo aikštelėj
Vis dar rėkauja
Kaip laukiniai
Viskas vietoj

Žmogaus šaknis
Žmogiškumas prastas dalykas.
Vargšės sielos, juo užsikrėtusios.
Kenčia,
Raičiojasi,
Graužia save.
Žmogus per didelis,
Kad be jo būtų kitų žodžių
Su šaknimi „žmog“.

***
Dygsnis po dygsnio
Dygsnis po dygsnio
Kryželiu siuvinėju žuvį
Ant baltos drobės
Dygsnis po dygsnio
Ir taip trečdalį metų
Žuvis plaukia
Prieš besikeičiančias
Mano minčių bangas
Dygsnis po dygsnio
Ir aš esu žuvis
Plaukianti prieš besikeičiančias
Savo minčių bangas
Ir kuriame nebegaliu
Jo įkalinti

Jaunųjų filologų konkurso laureatė, Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazija, IV klasė
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Poezija
Sapnas

Negatyvas

Telefono kamera
Pagausiu sapną
Savo sąmonės cheminę reakciją
Projektuotą realybėj
Kilimas į kalną
Tamsiai mėlynas dangus
Gaubia viską
Ant kalno
Tiltas
Tamsūs sūkuriai
Tamsūs jausmo sūkuriai
Vėjas
Staugia į mane
Jūra traukia drėgmę iš akių
Tiltas... tiltas...
Lentelė po lentelės
Po manimi gilėja vanduo
Aplink mane šoka geras pyktis
Lentelė po lentelės
Dėlioja raides
D-a-b-a-r
G-a-l-ė-č-i-a-u
M-i-r-t-i
Viskas aplink mane
Manyje
Aš pagavau sapną
Jis pagavo mane
Muša vėjas
Tamsiai mėlynas vanduo
Keliauja per gerklę
Po visą kūną
Tempia mane į gelmę
Mirkstu koncentrate
Iš visų įmanomų dalykų

Jos rankos
Šiurpstančios nuo mano žodžių
Nieko nesakant
Šiandien vėl kažkas kitaip
Koridoriuose siaučia
Makabriškos melancholijos epidemija
Seku šitą juostos ritinį jau seniai
Lėtai slenka
Salvadoro Dali dramblys
Vėl kitaip nei vakar
Jos pirštai jo plaukuose
Jie vienas kito nepažįsta
Aš nebepažįstu jų
Ji niekad nesibaigs
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***
Griaučiais aukštyn į dugną
Skardos lakštais
Pūvančiom lentom
Trupančiom fasado detalėm
Aukštyn dugną
Braška lenta
Tarp smegenų pusrutulių
Siūruoja pušis
Vangiai...
Galėtų kelti aukštyn į dugną
Ištižęs koncentratas
Skalauja kūną
Ir vėl čia
Po velnių
Nei dangus, nei dugnas.

Poezija
***

Sausuolis

Šitoj erdvėj nėra vietos aurai
Nematomų mūzų
Čia nelaksto blusos
Tampančios minties vingius
Idėjų trupinius
Beužsimirštančius klausimus
Čia negyvena nerviniai impulsai
Virstantys nuo kėdžių
Lakstantys po kambarį
Ar apšalę, kai reikia

Kažkaip būna, kad medinės arterijos
anų laikų bažnyčios
Pavargsta nuo amžinų bangų
kraujo ir judesio
Nuo miesto, kurį matė kaimu
Nuo oro, kurį jautė ošiant
Kažkaip būna, kad to nežinai
ką žinoti gali tik matydamas
ką suvokti gali tik girdėdamas
įdubusios kaukės nerišlų alsavimą
Nebegalinčios savęs suskaičiuoti
ir įvardyti
Kažkaip būna, kad nesusivoki
nepamatęs jo, lėtai slenkančio
nebepalydimo sirenų

Ratais
Dabar nesunku žmones
pridėti prie šlamšto žinučių
kai atsibosta
Užspausti raudonu rageliu
kai rėkauja
Užrakinti duris
atjungti domofonus
apsimesti kad tuščia namie
Užrakinti ausis
atjungti smegenis
apsimesti įdėmiai klausant

***
Tu juodas varne
Auksinėm akim
Ir dantim
Nuaštrintais iki mėnulio pakraščių
Gali mirgėt savo
Aksominiais sparnais
Vis tiek mano atbuloms akims
Tu – žalios mėsos gabalas
Iškapok jas kaip nors
Kad pagaliau galėčiau
Vėl
Neramiai gyvent

***
prisidirbom bendram sapne
aš pirmadienį
tu antradienį
trečiadienį buvo sunku
šiltakraujiškai sveikintis
nesimačius savaites
ketvirtadienį
suvokėm susitikę anapus
kai ėmei garsiai galvoti
kartu su manim tyliai
po to vakarą pramąstei
į tašką
kuriame man pakliuvo egzistuoti
neva tavos prietemos nematančiai
gali būti jog vėl susitikom
bet aš dar ten nebuvau
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Aistė Ališauskaitė

Katedra
Kitoje pusėje tvyrojo rūkas. Ten vaikščiojo
žmonės ir turbūt buvo tamsiau negu čia.
– Kokios spalvos jums atrodo sienos?
Pasisukau pasižiūrėti į tą pusę, iš kurios atsklido balsas. Jis sėdėjo toje pačioje eilėje kaip ir aš, tik
ant kito suolelio. Žiūrėjo tiesiai priešais save. Suabejojau, ar jis tikrai kreipiasi į mane, bet vis vien
atsakiau.
– Pilkos.
– Dar ne taip blogai.
Nusukau nuo jo akis ir pasižiūrėjau sau į rankas, bandydama atgaminti vaizdą, kurį pamačiau
prieš keletą sekundžių. Įdubę skruostai, sunertos ir
padėtos ant kelių rankos, plona striukė ir trumpi
plaukai. Kelnių ir batų nemačiau, bet spėju, kad
kelnės buvo juodos, o batai – balti nunešioti sportbačiai.
– Ar jūs čia savo valia? – vėl paklausė jis.
– Taip, – vėl pasisukdama į jo pusę, atsakiau.
Tačiau jis vis vien žiūrėjo į priekį. O man dėl to
buvo nejauku žiūrėti į jį ir tuoj vėl nusisukau.
Nieko nenorėjau jo klausti. Nenorėjau su
niekuo kalbėti. Net jei čia būtų atsidūrusi mano
mama ar sesuo, aš nebūčiau kreipusi į jas dėmesio,
nes aš tiesiog norėjau sėdėti. Ir laukti. Ko laukti,
nežinojau. Kažko laukti.
Aplink mane buvo daug erdvės, tačiau jaučiausi spaudžiama. Gal tai šalia sėdinčio žmogaus
kvėpavimas, negirdimas, bet vis vien juntamas. Aš
pagalvojau apie kitus užkaborius, kur galėjau pereiti ir pratęsti savo atokų sėdėjimą, tačiau atrodė, kad
po tokio ilgo laiko sėdint toje pačioje vietoje kojos
prilipo prie žemės. Kaip keista, pagalvojau, kad po
tokios pat trukmės sėdėjimo autobuse labiau ima
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mausti kūną nei kad po sėdėjimo ant suoliuko valanda po valandos.
O jeigu aš atsistosiu ir eisiu toliau, kad būčiau
atokiau, ar galiu būti tikra, kad jis neseks paskui?
Ėmiau galvoti apie jį nešnairuodama jo pusėn. Bijojau, kad jis fiksuoja mažiausią mano krūptelėjimą. Aš čia viena, šitoje plačioje erdvėje, su nepažįstamu ir svetimu žmogumi. Jeigu aš pakeisiu savo
sėdėjimo vietą, gal man beeinant jis bandys mane
sučiupti? Erdvės nors ir daug, bet nėra kaip pabėgti. Jeigu jis ir nepavys manęs taip, kad matytų, kur
pasislėpiau, aš vis vien neturiu kur slėptis. Tačiau,
kita vertus, ar, norint sulaikyti žmogų, reikia laukti, kol jis ims bėgti?
Bandžiau nuvyti šias mintis ir vėl grįžau prie tų,
kurias kartojau nuo pat atėjimo. Užmerkiau akis ir
nusikėliau į laimingą savo vietą. Vėl ėmiau maldau-

Proza
ti. Kad man reikia iš čia išvykti. Aš tada bijojau,
dabar jau nebe. Dabar aš nebebandyčiau laikytis
komforto zonos ir saugumo jausmo. Naujus patyrimus tuomet iškeičiau į tai, su kuo visą laiką gyvenau, bet bijojau palikti. Ir veltui, nes niekada nebuvau soti, niekada nebuvo gana. Prisimenant vėl
viską, kai palikau namus, nežinodama, kada grįšiu
atgal, aš bijojau ne to, kas manęs laukia svetimoje šalyje, o to, ar manęs kas nors lauks sugrįžtant.
Dabar jau žinau, kad tai man nebesvarbu. Manęs
ten niekas nelaukia, bet kartais net pagalvoju, ar
čia kam nors rūpi, kad aš jau esu grįžusi? Imi rūpėti
žmonėms tik tada, kai vėl krauniesi lagaminus be
bilieto atgal. Žinau, kad užsivėrus vienoms durims,
atsiveria kitos, bet aš nenoriu, kad man durys vertųsi čia. Aš noriu statyti kažką ten, kur reikia purvintis rankas besikapstant pamatuose. Ten žmonės
svetimi, bet bent jau aišku, kad jie tokie, nes aš
pati esu svetima. O čia, vaikštant tomis pačiomis
gatvėmis, kuriomis vaikšto ir draugai, tik skirtingu
laiku, vidų drasko jausmas, kad mes svetimi. Geriau ir likčiau svetima visiems laikams nei kartą,
tapus kažkuo, vėl grįžčiau į nieką.
Prisiminiau tą dieną, kai ėjau Universiteto gat
ve ir užsukau į knygyną: gal rasiu Johno Lennono
knygutę, tada pamaniau, kurią, spalio 31-ą dieną
radusi Bergene, palikau gulėti knygyno lentynoje.
Kai išėjau iš knygyno laikydama radinį savo rankose, patekau į šešėlyje skendinčią gatvę, virš pa
statų švytėjo saulė, kuri metė spindulius ant kitoje
gatvės pusėje esančios Nacionalinės galerijos, o aš
jaučiausi taip, lyg tai būtų pirmasis mano pirkinys
įsikūrimo naujuose namuose proga. Rytais užuosdavau jūrą ir giliai tebeglūdintis vaikas manyje
buvo pats laimingiausias, kad pagaliau jo svajonė
išsipildė – gyventi prie jūros. Vakarais jūros nebejausdavau, bet ten, kur gyvenau, kvapas buvo
kitoks nei namie. Tai buvo šviežio oro kvapas. Tokio, kuriuo dar nekvėpavau, kurio dar neiškvėpavau iki galo ir prie jo nepripratau. Kuris reikalauja
laiko ir pastangų, kad prie jo priprastum. Svetimas
kvapas, bet drauge ir ištrinantis iš galvos viską, su

Aistės Ališauskaitės nuotraukos

kuo atvažiavau. Paliekantis tik mane, tabula rasa,
ir save, kitą tabula rasa. Ir jazminai. Rytietiškas
kvapas Šiaurės šalyje. Ten atradau savo kvapą, kurį
nešiojuosi grįžusi čia. Kaip to svetimo kvapo prisiminimą.
– Ar jūs laiminga? – vėl netikėtai pertraukė
mano mintis tas pats balsas. Tačiau, gerai pagalvojus, gal ir nepertraukė. Pasigirdo pačiu laiku.
– Taip.
– Kokios spalvos jums atrodo sienos?
– Baltos.
– Vadinasi, jūsų žodžiai yra tiesa.
Aš žiūrėjau tiesiai priešais save, bet pajutau, kad
jis atsidūrė visiškai šalia mano suoliuko, nors jokio
garso jo žingsniai neskleidė. Lėtai pasukau galvą jo
pusėn. Supratau, kur man jo akys buvo matytos, o
balsas – girdėtas.
– Atsiprašau, kad tuomet nepagelbėjau jums,
kai prašėte pinigų.
– Tokia Dievo valia.
Jo akys atrodė tiek pat įdubusios kaip ir jo
skruostai. Žiūrėjau į pavargusį jo veidą, kuris slėpė
jo amžių. Akyse vaizdas man ėmė tirštėti. Jis neišspaudė šypsenos. Bet jos nei tikėjausi, nei norėjau.
Jis tiesiog nuėjo ten, kur visą laiką žiūrėjo.
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Esė

Rokas Bilotas

Pasaka
Už devynių jūrų, vienų marių, Kauno zoologijos sode, gyveno zebras, kuris nemokėjo kalbėti.
Akivaizdu, kad to nesugebėjo nei šalimame narve
tūnantis tigras atšipusiomis nuo senatvės iltimis ir
vandeningomis nuo liūdesio akimis, nei energingasis kalnų ožys, nuolatos besigrumiantis su grotomis
ir be perstojo jas trankantis kietais it zoologijos sodo
lankytojų sąžinė ragais. Netgi protingoji šimpanzė,
perkandusi gestų kalbą, negalėjo pasigirti paprasčiausiu dvibalsiu ar mišriuoju dvigarsiu. Galbūt tik
papūga buvo arčiau tikslo – ji visai nesunkiai pakartodavo vieną sakinį, seniai išgirstą per valytojos
radiją: „Žemė sukasi vis lėčiau.“ Deja, jai tai buvo
beprasmiai žodžiai, neturėję didesnės įtakos.
Apskritai gyvūnai juk ir neturėtų kalbėti, o
šios istorijos iš viso būti. Vis dėlto zebras buvo
kitoks nei kiti. Ne, nekalbu apie jo dryžius: visai
nesvarbu, ar jis buvo juodai baltas, ar baltai juodas.
Keistasis faktas, privertęs sukurpti šią pasaką, buvo
tai, kad jis žinojo, jog nemoka kalbėti. Paprastų paprasčiausias zebras, gimęs nelaisvėje ir niekada nei
matęs, nei ragavęs, nei uodęs Afrikos savanų, išsiskyrė iš kitų žvėrių jiems nebūdingu jautrumu. Iš
pradžių svarbu paminėti, kad jis nesuprato žmonių
kalbos, tik žinojo, jog jų skleidžiami garsai kur kas
išraiškingesni už nuolat iš aplinkinių aptvarų girdimą urzgimą, bliovimą ar prunkštimą. Taip sakant,
jis jautė, kad yra geresnis būdas išreikšti emocijas
nei trypiant kanopomis ar spjaudantis, bet nepajėgė juo pasinaudoti. Didelė širdis aiškiai girdėjo, bet
palyginti mažas protas atsisakė padėti.
Negalima sakyti, kad kaltas jo tingumas. Zeb
ras uoliai klausydavosi kiekvieno lankytojų pokalbio. Jis gaudė visus žodžius, visus ačiū, visus prašau,
visus myliu ir visus nekenčiu, bet, net įnirtingai kratydamas galvą ir purtydamasis visu kūnu, nesuge30

bėjo jų pakartoti. Tiesiog nelemta prigimtis užkirto kelią svajonėms. Nors ir labai knietėjo ką nors
pasakyti, zebras turėjo susitaikyti, jog savo amžių
jam teks nugyventi tylomis. Galbūt, pripažinęs realybę, jis būtų nugyvenęs ramų ir gražų gyvenimą,
tačiau vienas atsitikimas vėlyvą pavasario popietę
sujaukė šį planą.
Zoologijos sodo lankymo valandoms einant į
pabaigą, prie zebro aptvaro priėjo tėvas su dukra.
Jie tylėjo, kartais vienas kitam rankomis parodydami keistus ženklus. Pasirodo, mergaitė buvo nebylė. Norėtumėte spėti, jog tarp jos ir gyvūno užsimezgė kažkoks magiškas ryšys, ar ne? Juk mergaitė,
kaip ir zebras, žinojo, kad nemoka kalbėti. Abu
likimo nuskriausti, neišklausyti... Jie galėjo tapti
puikia komanda ir gyventi ilgai ir laimingai. Vis
dėlto nieko panašaus neįvyko. Tėvas su dukra, pastoviniavę dar kelias minutes, nužingsniavo toliau,
ir zebras daugiau niekada jų nebepamatė. Iš tiesų,
jis net nesuprato, kad mergaitė buvo nebylė. Ir iš
kur jis galėtų žinoti? Ką iš viso reiškia nebylys? Jo
pasaulyje tokios problemos nebuvo. Mergaitė taip
pat net nenujautė, kad zebras galėtų būti kuo nors
ypatingas. Jai patiko jo dryžiai – štai ką gestais pasakė savo tėčiui. Tiek. Jokio akių kontakto ar kitų
giluminių dalykų – nieko pasakiško.
Atrodė, kad pagaliau išaušo momentas, sudrebinsiantis zebro kasdienybę. Nebereikės laukti Kūčių, kol pradės pildytis stebuklai ir zebras prabils.
Deja, ničnieko neįvyko. Tai buvo prarastas šansas,
apie kurį niekas net nepasivargino pagalvoti. O
blogiausia tai, kad mergaitė daugiau nebesugrįš, ir
zebras visiems laikams prarado progą būti suprastas.
Taip, jis vis vien nugyveno ramų ir gražų gyvenimą, bet ne, jis negyveno ilgai ir laimingai. Be to,
dar Žemė sukosi vis lėčiau ir lėčiau.

Esė

Jonas Kuprys

Spygliuoti laukimai
Šįvakar dangus pagaliau pragiedrėjo. Einant
miško takeliu namo, virš galvos galima pastebėti kelias ryškiai šviečiančias žvaigždes. Atrodo, tik dangus
niekada nepailsta švietęs – nei dieną, nei naktį. O
žmonės vakarais iškankintais veidais lyg mirgančios
gendančios lemputės keliauja namo. Pavargę. Tik
štai – drėgnos vasario, jau beveik pavasario, nakties
tylą ir su ja girdimą drėgnų pušų ošimą sudrumsčia
eilinį kartą pakilę naikintuvai. Kai kas turbūt griebiasi už galvos, kiti nekreipia dėmesio, o aš vidury
miško susiriečiu į didelį kamuolį tarytum peraugęs
ežys. Išsigandęs tupiu – pagaliau prasidėjo...

Neseniai nusipirkau šveicarišką peiliuką. Nuo
tos dienos, tamsiais vakarais grįždamas namo,
visada stipriai spaudžiu jį delne. Kai pritupiu ir
susiriečiu – kumštis mėlynuoja. Nesuprantu, kas
pasikeitė, bet žinau, kad pradėjau jaustis nesaugiai,
kažko vis bijoti. Tuo mišku keliauju jau ne pirmus
metus. Dažniausiai naktį. Iki peilio įsigijimo man
nieko nereikėdavo ir ramus, gal net pasišvilpaudamas tamsoje braidžiodavau takelio purvyne.
O dabar atėjo naikintuvų laikai. Ne be reikalo
apie tuos švilpavimus senoliai su baime kalba.
Iš tikrųjų, pavargstu kiekvieną dieną. Kaltininkus

Austėjos Urbanavičiūtės piešinys, 2015. Kauno A. Martinaičio dailės mokykla
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Esė
žinau – tai negatyvios mintys. Juk tikrai verkdamas, pykdamas, nusivildamas, bijodamas žmogus
pavargsta greičiau ir daugiau nei džiaugdamasis,
juokdamasis, bendraudamas. Ką jau ir sakyti apie
tai, kad kiekvieną kartą jaučiant ką nors neigiamo miršta dalelė žmogiškumo, prigimtinės meilės viskam, kas tik yra. Pastebėjau – dažniausiai
išgirstamas ir labiausiai varginantis žodis dabar
man – karas. Anksčiau apie jį galima buvo ką nors
perskaityti tik istorijos vadovėliuose, knygose arba
pamatyti kine. Dabar tą niekada prieš tai netartą
žodį galima girdėti lyg naują pasaulio šūkį. Karas.
Karas. Karas! Kaipgi apie tai negalvosi, kai aplink
visi šneka. Nepastebimai mintys pradeda suktis
apie naujuosius dangaus paukščius giesmininkus –
naikintuvus. Kiek jų yra? Kur jie slepiami? Gal
yra kas nors užsiimantis jų žiedavimu? Ar galima
išgyventi per karą pakėlus galvą į viršų ir išvydus
šį skraiduolį? Randu tik vieną iš atsakymų – šiais
laikais tai būtų neįmanoma.
Nejučiomis pradėjau skaityti savaitės horoskopus, kuriuose tikiuosi išvysti vilties teikiančias
žinias: „Viskas bus ramu, džiaugsitės gyvenimu,
nemirsite, nežūsite, neprapulsite…“ Kol kas esu
patenkinamas skaitymo rezultatų. Man gresia nebent „ginčai su artimaisiais“. Kada gi jų nebuvo?
Susitvarkysiu. Štai draugai gimtadienio proga padovanojo man medinę lentutę, kad galėčiau į ją
belsti kada tik panorėsiu. Tuk, tuk, tuk į medį tris
kartus, kaip sakoma. Ir dar nusispjaunu tiek pat
kartų per kairį petį vos pagalvojęs apie ką nemalonaus, ypač mirtį. Tik tuomet nusiraminu. Ir mano
spygliai sulenda atgal į krūtinę.
Net grįžęs į šiltus namus, nerandu ramybės.
Gal dėl lojančių ir staugiančių šunų, kurie, kaip
sako senoliai, perspėja apie artėjančią nelaimę, o
gal dėl nacionalinės televizijos, kuri sumanė rodyti
laidas apie karą, demonstruojančias įvairias ekipuotes, šūkaliojančias panegirikas kariuomenei ir
karui. Pažįstu kelis žmones, kurie tas laidas žiūri iš
nuostabos ir pasigėrėjimo išplėtę akis, kartais gal
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net patirdami katarsį. Jie, beje, ne per seniausiai
savo ekipuotę įsigijo – ir ginklus, ir kulkų dėžutes,
ir taktinius peilius, net kirvius. Vienas pasigyrė iš
kažkur ištraukęs granatą. Eis, matai, žmogus, ginti
Tėvynės – medžios paukščius plačiasparnius, negailestingai šaudys ir namo parneš laimikį, iš kurio
žmonos galės paruošti vakarienę. Vengiu kontakto
ir su nacionaline, ir su jais. Ką žinai, gal sumanys
netyčia ekranas per save perleisti tanko sviedinį, o
medžiotojas niekuo dėtos lietuviškos mėsytės paragauti…
Prisipažinti nedrąsu, bet ką jau padarysi – negaliu nustot galvojęs apie karą. Dabar jis svarbesnis
net už meilę, kurios visi taip geidžia. Kažkaip norisi apginti gyvybę. Juk ji – pagrindinė žmogaus
teisė, o vien prakalbus apie karą, pradeda nykti.
Kodėl leidžiu sau laukti to, ką visi taip įžūliai pranašauja? Ar aš noriu pamatyti kitomis, dar nematytomis spalvomis nudažytą šviečiantį dangų? Juk
man patinka dailė! Patinka dangus! Nelabai.
Ir apie tuos medžius, gal kas prisimins, žinos,
kuriuos paprašė iškirsti dėl karo pratybų, man neišeina negalvoti. Gaila miško. Miške pasislėpsi nuo
visko – kaitrios saulės, žmonių, savęs... Miške gimė
miško broliai, miške vyko tikrosios kovos už laisvę.
Mišką apraudojo Baranauskas ir jo minėtas lietuvis, kuris vis nežino, ko verkia. O ir man, tokiam
bailiam ežiui, miške gera daros. Čia tikrai pats geriausias pasirinkimas įkurti slėptuvę. Panašią į tą,
kurią dar vaikai, bėgiodami kartu su draugais, statydavomės vis kitoje vietoje, tarp vis kitų medžių iš
aplink surastų šakų. Slėptuvės nebuvo patvarios –
jas greit nunešdavo vėjas, nuplaudavo lietus ar saulė išdžiovindavo ir tuomet vos prilietus pačios sugriūdavo, bet vis vien turėdavo jėgos, kurios plikas
laukas nė už ką neatstotų.
Greitai baigiasi mintys. Atsidūsėjimas su palengvėjimu – naikintuvai praskrido. Šiąnakt tikiuosi
ramiai miegoti, išsimiegoti, pailsėti. Tačiau prieš
tai dar ilgai stebėsiu dangų – ar neužstoja kas nors
žvaigždžių...

Apie knygą

Violeta Juodelienė

Istorija apie meilę, kelionę ir meną

Bjørn Sortland.
Minutė tiesos (iš
norvegų k. vertė
Alma Ločerytė-Dale). – Modernaus
meno centras,
Vilnius, 2015

Septyniolikmetė Frida jaučiasi vieniša. Prieš
Velykų atostogas mąsto, kaip jas praleisti: tinginiauti, eiti į kiną ar parašinėti. Draugė Karolina
paskutinį kartą skambino jau senokai, o daugiau
lyg ir nėra į ką kreiptis. Nors mobiliajame net 66
numeriai, paskambinti paauglė neturi kam. Tėvai
neseniai išsiskyrę. Jie abu irgi vieniši.
Fridos planus supainioja pradėjusios kelti nerimą akys. Jos po truputį „temsta“. Apsilankiusi pas
gydytoją, mergina nusprendžia pakeliauti po Europą ir ką nors įdomaus nuveikti. Deja, ji net fotoaparatą užmiršta. Belieka pasikliauti nuojauta. Frida
norėtų „apeiti meno muziejus“, pamatyti svarbiausius paveikslus, kuriuos sukūrė didieji menininkai,
nes jie matė pasaulį geriausiai. Kaip suspėti tiek
daug nuveikti per pavasario atostogas? Kas galėtų
jai padėti? Kas būtų tas autoritetas, kuriuo ji galėtų
pasikliauti?
Taigi Frida pradeda savo kelionę. Netikėta
pažintis su Jakobu palengvina kelionės po meno

pasaulį nepatogumus. Be meno istorijos, kuri
pateikta pavydėtinai intriguojamai, Fridai rūpi ir
žemiškesni reikalai. Ją kamuoja klausimas: ar jai
lemta patirti tikrą meilę?
Muziejai ir paveikslai – trapi gija, siejanti Fridą
ir Jakobą. Jis neįkyriai vedžioja Fridą po muziejus,
supažindina su meno istorija. Mergina mielai klausosi netikėtai kelionėje sutikto vaikino, kuris tampa
gidu po meno pasaulį. Jį patį domina Nukryžiuotojo paveikslai. Konkretus motyvas mene tampa jo
kelionės tikslu. Frida norėtų, kad jis pasitikrintų
savo tiesas ir pateiktų būtent jai savo įžvalgas. Jeigu
reikėtų „apžvelgti viską per vieną minutę“, kaip Jakobas tai padarytų?
Kas ta minutė tiesos? Minutė tiesos, kaip jautiesi. Tokios tiesos, kurią verčiau esi linkęs nuslėpti.
Minutė tiesos, kodėl Fridai gera su Jakobu. O gal
„remtis tiesa, kurią jaučia širdis?“
Paveikslo tiesos minutė.
Biblijos tiesa.
Koridoje „tiesos momentas“.
Ar įmanoma būti atviram tik minutę?
Gyvenime „nepasiseka būti atviram ilgesnį laiką. <...> Vis labiau įsitikinu, kad, jei kas keturiolika dienų gebėsiu būti atvira nors vieną minutę, –
pradžia bus gera. Vadinu tai tiesos minute. Jei tai
taptų hitu, kuo aš labai abejoju, man tektų išradėjo
garbė: Frida Rys – minutės tiesos išradėja. Išradimas paprastas: kas keturiolika dienų kalbėti tiesą
ilgiausiai vieną minutę. Būti atviram dėl svarbiausių dalykų. Dėl to, kas svarbu ir yra tiesa. Minutę
ir nė sekundės ilgiau.“
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Teatras

Rimgailė Renevytė

Princas iš trupinių
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ketvirto
teatro režisūros kurso studentas Povilas Makauskas Lietuvos nacionaliniame dramos teatre pristatė premjerą Laimingasis princas. Oscaro Wilde’o
pasaka scenoje įgyja nespalvotos juostos pavidalą.
Jaunosios kartos režisierius ne pirmą kartą savo
kūrybiniais impulsais veržiasi į lėlių teatrą, būdamas antrame kurse, toje pačioje LNDT scenoje
pristatė savo debiutinį spektaklį Yolo, kuriame
naudojo savo paties kurtas lėles. Iš tiesų, šis laiko
tarpas nuo Yolo iki Laimingojo princo buvo naudingas: pastarasis spektaklis nesistengia nieko provokuoti ir demonstruoti savęs (priešingai nei buvo
spektaklyje Yolo), bet tampa labiau (susi)kalbėjimo
priemone. Laimingojo princo vaizdas sudarytas iš
sluoksnių: lėlių „montažo“, dekoruotų scenovaizdžio detalių, nusakančių spektaklio teatrališkumą,
kruopštaus kostiumų viduramžiškumo ir tamsių

Dmitrijaus Matvejevo nuotraukos
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spalvų tonų žaismės. Povilo Makausko darbas su
dailininke Julija Skuratova suliejo teatrališkumo
ir realybės tūrius. Gyvai aktoriaus Karolio Kasperavičiaus atliekama muzika čia pat, scenoje, prisideda prie atmosferiškumo ir vaizduotės, asociacijų
spektaklio.
Tačiau aktoriai, susidūrę su tekstu, „numalšina“ paties vaizdinio kuriamą atmosferą. Jų kalba ir
lėtas tempas išardo poetinį O. Wilde’o pasakojimą.
Galbūt vien dėl veiksmo ir judesio (choreografas
Denisas Kolomyckis) šis pastatymas įgautų daugiau gyvybės. Viena aišku, tai – vaizdinių spektak
lis. Tačiau apmaudu, jog ši poezija neįgauna savito režisieriaus žvilgsnio ir interpretacijos. Povilas
Makauskas savo kūrybiniais sumanymais linksta į
simbolinį kalbėjimą. O šiai režisieriaus kalbai lėlių
teatras – puiki priemonė, pasitelkus kurią gali gimti tikras teatro (būtent, teatro) pasaulis.

Kinas

Julija Šilytė

Kaip Salomėjos Nėries eilės
japoniškai sužydėjo
„Kartais mus praryja neperskverbiama tyla.
Ir vis dėlto atsidavimo ir susijungimo su pasaulio
džiaugsmas leidžia mums labiau įvertinti jo kaitą
ir evoliuciją“, – kalbėjo režisierė Naomi Kawase
apibūdindama savo filmą, praėjusiais metais pristatytą Kanų kino festivalio Ypatingo žvilgsnio (Un
Certain Regard) programoje, dviem sakiniais. O tas
filmas – tai beveik dviejų valandų trukmės gamtos poezija, arba Kaip žydėjimas vyšnios (An, 2015).
Kawase’s darbas sulaukė pasisekimo ir Europoje,
ir režisierės gimtinėje. Kaip tik ta sėkmė ir buvo
pačios režisierės akcentuojama (iš)laukimo pajauta. Skubantis nūdienos žiūrovas atėjo į seansą
kaip į meditaciją, kurioje galėjo nugirsti senolės ir
pupelių mantrą, vandens čiurlenimą, vėjo ošimą
efemeriškuose vyšnių žieduose. Vaizdas, siūlęs tiek
daug „laukimas yra svarbu“ scenų, pripratino žiūrovą prie palaimingos tylos idealizuodamas gamtos
ramybę kaip maždaug minutės trukmės scenoje su
vandens čiurlenimu, įsisukusiu švelniu šiauriu vėjo
malūnėlyje arba trumpesnėje su vandens tėkmėje
plaukiančių burbulų sprogimu ir rausvųjų žiedlapių plūduriavimu.
Trijų visuomenės pakraščiuose esančių žmonių
keliai susikirto doroyaki kavinukėje, tad vadinti An
kulinariniu filmu yra priimtina nesutapatinant šios
sąvokos su smagaus vakaro praleidimo sinonimu.
Per maistą, gaminimą, valgymą ir šalia šių veiksmų
atskleidžiami veikėjai, jų patirtys ir praeitys. Filmo
(alternatyvios būties) tėkmėje aktorės Kirin Kiki
(Tokue) būta kaip vėjo: atskleidusi pupelių džemo
paslaptį bei pačius veikėjus, ji dingsta amžinybėje. Tiesa, palieka gražių minčių, kurios įkrinta ir
į Sentaro (Masatoshi Nagase) ir Wakana (Kyara
Uchida), ir veikėjo, kremtančio šios alternatyvios

realybės subtilybės tarp trijų sienų, pasąmonės
užkaborius. Pavyzdžiui, viena iš jų, apibrėžianti ir
pačią Tokue: „Ateiname į šį pasaulį, kad jo klausytume.“ Šiek tiek oponuojant buvo pareikšta ir kad
stengiamės gyventi nepriekaištingą gyvenimą, bet
jo abejingumas mus sugniuždo. Sentaro, tamsesnių
atspalvių apsupta kavinės galva, įkūnija šią mintį.
Na, bet ankstyvų rytmečių su bundančiu miestu
ir netoliese šlamančiomis vyšniomis stebėjimai tą
abejingumą prablukina ir iš pilkiausių atspalvių.
Visas šias jausenas sustiprina puikus operatoriaus
Shigeki Akiyama darbas: žaismai saulės zuikučiais,
poetiški žvilgsniai į gamtą ir į būtį apskritai.
Kūrinys ir sužavi savitu lengvumu, kinematografiškumu, ramybe ir tyru džiaugsmu. Tyliai
palikus salės tamsą, savos refleksijos sudėlioja
mintį, kad kaskart, kai vidinis snobas/cinikas/visažinis ekspertas užims per daug organizmo tūrio,
nepamirški vandens tekėjimo ir vyšnių žiedlapių
kritimo garsų, nes, kaip rašė poetė: „Mūsų dienos – kaip šventė, / Kaip žydėjimas vyšnios, / Tai
skubėkim gyventi, – Nes praeis – nebegrįš jos!“
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Istorijos atspindžiai

Valentinas Kulevičius

Oršos mūšis: pergalė,
kurią buvo būtina pasiekti
Šio straipsnio apie vieną svarbiausių Lietuvos
karybos istorijoje pergalių pavadinimas gali nuskambėti šiek tiek keistai ar net provokuojamai. Iš
pirmo žvilgsnio atrodo, kad kiekviena karinė pergalė yra svarbi, o pralaimėjimas visada katastrofiškas. Tačiau ne visada taip yra: net ir triuškinantys
pralaimėjimai nebūtinai baigiasi valstybių žlugimu,
o pergalės ne visada suteikia trokštamą taktinį ar
strateginį rezultatą netgi pačioje karinio konflikto
eigoje (jau nekalbant apie galutinę karo baigtį). Yra
netgi toks iš senovės Romos laikų atėjęs posakis
„Pyro pergalė“, reiškiantis laimėjimą mūšio lauke,
pasiektą tokia kaina, kad tolesnis laimėjusiųjų karo
veiksmų tęsimas tampa paprasčiausiai nebeįmanomas1. Tačiau yra ir tokių mūšių, kurie palieka gilų
pėdsaką ne tik karybos, bet ir tam tikros šalies ar
regiono politinėje istorijoje ištisiems šimtmečiams:
tai mūšiai, kurie buvo laimėti ne didele karių persvara, bet sumaniais taktiniais ir strateginiais veiksmais, gebėjimu tinkamai išnaudoti landšaftą, nepakliūti į geografinių aplinkybių spąstus (arba į priešo
pinkles), taip pat panaudojant ginkluotės naujoves
ir kariuomenės profesionalumą bei vadų talentą.
Pabrėžtinas ir didelis tokių kautynių geopolitinis
poveikis, dažnai smarkiai pagerinantis sudėtingą
pergalę pasiekusios šalies padėtį. Vienas ryškiausių
tokių pavyzdžių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijoje yra 1514 metų Oršos mūšis, kurį
pagrįstai būtų galima laikyti svarbiausiomis XVI
amžiaus Lietuvos kautynėmis.
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Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
geopolitinė padėtis prieš Oršos mūšį
Oršos mūšį pagal reikšmingumą būtų galima
lyginti nebent su Žalgirio mūšiu. Tai leidžia daryti
hipotetinės prielaidos, kad vieno iš šių mūšių pralaimėjimas automatiškai būtų reiškęs Lietuvos valstybingumo praradimą. Pavyzdžiui, skaudus 1399
metais įvykęs LDK valdovo Vytauto vadovaujamos
kariuomenės pralaimėjimas totoriams Vorsklos
mūšyje Lietuvos valstybės nesugriovė, o tik kuriam
laikui pakirto kunigaikščio Vytauto autoritetą.
Norint suvokti tai, kodėl Oršos mūšis buvo toks
reikšmingas visos Lietuvos likimui ir Rytų Europos
istorijai, būtina atsižvelgti į to meto tarptautinę
situaciją, kuri buvo itin nepalanki LDK. Jau buvo
praėjęs šimtmetis nuo tų laikų, kai buvo pasiektas
LDK politinės galios zenitas, ir milžiniškus Rytų
Europos plotus viduramžiais kontroliavusi valstybė Naujųjų laikų pradžioje pamažu ėmė silpti. Tai
lėmė įvairios objektyvios priežastys; vis dėlto vertėtų nepamiršti, kad tuo metu šalyje vyksta modernizacijos procesai, pamažu pradeda įsigalėti Renesanso kultūra, todėl, nepaisant negatyvių politinių
išorinių ir vidinių valstybės gyvenimo tendencijų,
galime kalbėti ir apie reikšmingus šio laikotarpio
Lietuvos laimėjimus, gilesnę integraciją į bendrą
Vakarų Europos civilizacinį kontekstą. Lietuvos
Didžiojoje Kunigaikštystėje vis labiau įsitvirtinant
krikščionybei, tampa aišku, kad valstybei atitenka
gynybinė „krikščionybės forposto“ pareiga stačiatikiškos Maskvos kunigaikštystės ir musulmoniškos
Osmanų imperijos atžvilgiu. Taigi vis intensyvėjanti
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Lietuvos konfrontacija su kylančia Maskvos kunigaikštyste įgauna ir religinį-ideologinį-civilizacinį pobūdį. Po Vytauto mirties 1430 m. Lietuvoje
ilgus dešimtmečius neatsirado nė vieno bent kiek
galinčio jam prilygti valdovo, todėl jo politiniai
įpėdiniai, norėdami išsilaikyti politikoje, buvo
priversti skaitytis su Lenkijos politinei sistemai
simpatizuojančios bajorijos reikalavimais ar netgi
jiems nuolaidžiauti (Lietuvos bajorai norėjo suartėti su Lenkija dėl to, kad ten šis socialinis sluoksnis
turėjo daugiau privilegijų). Tai po truputį silpnino
valdovo padėtį šalies viduje ir mažino galimybes savarankiškai vykdyti vidaus ir užsienio politiką. Vis
dėlto didžiausią grėsmę valstybei tuo metu kėlė ne
vidaus politikos įtampos, o Rytai. Dar XIV amžiuje
prasidėjusi Rytų slavų žemių konsolidacija aplink
Maskvos kunigaikštystę siekiant išsivaduoti nuo
vasalinės priklausomybės Aukso Ordai XV amžiaus
pradžioje įgavo pagreitį ir ėmė kelti grėsmę LDK
teritoriniam vientisumui. Ypač nesėkmingi Lietuvai
buvo neryžtingo kunigaikščio Aleksandro valdymo
metai, kai Maskvos kunigaikštystė nesunkiai atėmė
maždaug trečdalį LDK teritorijos. Tapo aišku, kad
šalies pietinėms žemėms grėsmę ėmė kelti ir dažni
totorių puldinėjimai, pasiekdavę ir dabartinės Gudijos teritoriją (ar net Vilniaus apylinkes), o politinį
valstybės savarankiškumą suvaržyti (mainais į sąjungą) siekė Lenkijos karalystė. Dar didesnis pavojus iškilo XVI amžiaus pradžioje. Pasak Romo Batūros ir
Deimanto Karvelio, „Šventosios Romos imperijos
imperatorius Maksimilianas I, Europoje vykdęs Jogailaičiams priešišką politiką (rėmė Kryžiuočių ordiną, Lietuvos ir Lenkijos pasienyje padėjo stiprinti
jo pilių įgulas), sutiko ginkluota jėga paremti Maskvą kovoje prieš Lenkiją ir Lietuvą bei jos valdovą
Žygimantą Senąjį. Imperatorius Maksimilianas I iš
Liubeko per Livoniją į Rusiją pasiuntė pėstininkų
dalinį, pabūklų ir patyrusių italų specialistų, dalyvavusių tvirtovių apgulos veiksmuose. <...> Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atžvilgiu nuosekliai
vykdoma Maskvos agresija paskatino Vokietijos

imperatorių prieš Jogailaičius, visų pirma Lietuvą
ir Lenkiją, organizuoti plačią koaliciją. Ją turėjo
sudaryti Vokietijos imperija, Kryžiuočių ordinas,
Danija, Branderburgas, Saksonija, Valakija ir Maskva. Tuo tikslu imperatoriškasis pasiuntinys, aplankęs Kryžiuočių ordino didijį magistrą Albrechtą
Branderburgietį, 1514 m. vasario pradžioje atvyko į Maskvą. Čia vykusių derybų metu netgi buvo
svarstomas Lenkijos ir Lietuvos pasidalijimo tarp
sąjungininkų klausimas.“2 Taip pat buvo sudaryta
atskira sutartis su Hanzos sąjunga, kuria ji įsipareigojo neteikti jokios pagalbos ar paramos Lietuvai3.
Antijogailaitiška kaimyninių valstybių koalicija tikėjosi lengvos pergalės, manydama, kad jai pasiekti
užteks turimos kiekybinės persvaros.
1514 metų Oršos mūšio eiga
1514 metų rugsėjo 8 dieną įvykęs Oršos mūšis
buvo svarbiausias taškas per vadinamąjį dešimties
metų karą su Rusija4. Nėra žinoma, kiek tiksliai karių kovėsi abiejose pusėse (ypač abejojama Maskvos
kariuomenės dydžiu), tačiau manoma, kad jungtinę
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos kariuomenę sudarė ne daugiau kaip 25–35 tūkstančiai
karių (pajėgos buvo mišrios – sudarytos ir iš kavalerijos, ir iš pėstininkų), o Maskvos kunigaikštystės
pusėje kovėsi net 80 tūkstančių karių (rusų kariuomenės pagrindą sudarė kavalerija)5. Iš karybos istorijos žinoma, kad gausesnės pajėgos nebūtinai atneša
lengvą pergalę; greičiau įvyksta priešingai – nepagrįstas pasitikėjimas kiekybiniu pranašumu vadams
ir kariuomenei suteikia apgaulingą lengvo ir greito
laimėjimo iliuziją, tikimasi įveikti priešą vienu smūgiu, nuvertinamos priešininkų galimybės, nesiimama papildomų apsaugos priemonių, ignoruojamas
netikėtumo bei žmogiškasis veiksnys ir t. t. Maskvos
pasiųsta kariuomenė, be didelio skaičiaus karių,
daugiau nelabai galėjo kuo nors pasigirti, kitaip nei
lietuviai ir lenkai, kurie kiekybinį trūkumą sugebėjo kompensuoti kokybiniu pranašumu, pirmiausia
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tobulesne organizacija ir geresniais strateginiais bei
taktiniais vadovybės sprendimais bei sėkmingu Naujųjų laikų pradžioje vis grėsmingesne tampančios
artilerijos panaudojimu. Didele dalimi sėkmingą
kautynių eigą nulėmė tai, ką karybos ekspertai vėliau pavadino „pirmąja artilerijos pasala istorijoje“;
nors ši ginkluotės rūšis buvo žinoma ir anksčiau,
niekam iki tol dar nebuvo kilusi idėja ją panaudoti
būtent tokiu būdu (artilerija daugiausia buvo naudojama kaip apgulties priemonė; viduramžių mūšiuose tuomet netobula artilerija nevaidino didesnės
reikšmės). Maskvos kariuomenei (kurios žygio tikslas buvo Vilnius), išsidėsčiusiai kairiajame Dniepro
upės krante (netoli Oršos), nepavyko sustabdyti sėkmingo lietuvių ir lenkų persikėlimo per upę. Maskvos karo vado Ivano Čeliadnino tikslas buvo apsupti jungtinę kariuomenę ir nustumti ją į Dnieprą.
Ostrogiškis tai gerai suvokė, todėl ėmėsi priemonių
tokiam sumanymui atremti. „Lietuvos didysis etmonas Konstantinas Ostrogiškis Lietuvos karius
pastatė dešiniajame sparne, sparnuose ir užnugaryje.
Priekyje išrikiavo pėstininkus su ilgomis rankinėmis
šaudyklėmis. Keletas lenkų kuopų su skydais stovėjo šonuose. Pagrindinės maskvėnų pajėgos buvo
išrikiuotos viduryje, nuo jo į abi puses tęsėsi platūs
flangai, turėję apsupti priešą. Kai kurie daliniai buvo
išstatyti rikiuotės priekyje <...> Mūšiui įsiplieskus,
lietuvių pajėgos Konstantino Ostrogiškio nurodymu atsitraukė, o puolančius maskvėnus pasitiko patrankų ugnis. <...> Iš vėlesnių šaltinių žinome, kad
Lietuvos didysis etmonas Konstantinas Ostrogiškis
patrankas buvo įsakęs paslėpti krūmuose. Jis artileriją panaudojo norėdamas suduoti Maskvai paskutinį
smūgį. Atitraukęs lietuvių dalinius nuo talkininkų
(manoma, kad netrukdytų manevruoti), organizavo apgaulingą bėgimą, kuriuo patikėjusi maskvėnų
kariuomenė puolė juos vytis.“6 Maskvos kariuomenę
pribaigė kombinuotas lietuvių ir lenkų kavalerijos
smūgis, sekęs iš karto po itin smarkios artilerijos
ugnies, padariusios puolantiesiems didelių nuostolių ir sukėlusi paniką7. Priešai buvo priversti bėgti;
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daugybė jų raitelių žuvo pelkėse ir Krapvinos upėje.
Taip baigėsi mūšis, kurio Lietuvai nebuvo galima
pralaimėti.
Pergalės pasekmės
Pasak Edvardo Gudavičiaus, Oršos pergalė pakeitė karo eigą, o moralinis jos poveikis buvo didelis. Žuvo keliolika tūkstančių rusų karių, o pagrindinis jų kariuomenės vadas Ivanas Čeliadninas su
daugybe bajorų ir eilinių karių pateko į nelaisvę; kai
kurie iš jų buvo išsiųsti į Europos dvarus kaip gyvi
egzotiški eksponatai, turėję pademonstruoti lietuvių pergalę bei įspėti Europą apie naują grėsmę Rytuose8. Svarbu ir tai, jog Maskvos kunigaikštystė nebegalėjo tęsti puolimo, o įsigalėjusi nuomonė, kad
rusai atvirame lauke negali įveikti lietuvių, neabejotinai įbaugino Maskvą ir ilgiems dešimtmečiams
atgrasė ją nuo žygių į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę; tačiau pergalė nebuvo išnaudota iki galo, nes
taip ir nebuvo atgautas gerai įtvirtintas Smolensko
miestas, kurį šio karo pradžioje buvo užėmusi rusų
kariuomenė9. LDK šimtmečiui prarado itin svarbų
strateginiu ir kariniu požiūriu tašką – Smolensko
miestą, tačiau išsaugojo savo teritorinį vientisumą
bei suverenumą10. Konstantino Ostrogiškio vadovaujamų LDK ir Lenkijos kariuomenių pergalė
prieš Maskvos kunigaikštystę leido atkurti prarastą karinę ir politinę pusiausvyrą rytinėse žemėse ir
padėjo bent iš dalies susigrąžinti ankstesniais dešimtmečiais prarastą iniciatyvą; ši pergalė taip pat
prisidėjo prie Šventosios Romos imperijos imperatoriaus Maksimiliano I atsimetimo nuo sąjungos
su Maskva ir kitais Jogailaičių priešais. Nereikia
pamiršti ir kito svarbaus aspekto – diplomatinės šių
įvykių reikšmės. Laimėjimas plačiai nuskambėjo visoje Europoje; tai palankiai įvertino net popiežius
Leonas X. 1522 metais su Maskva buvo sudarytos
paliaubos, po kurių sudarymo net 40 metų Maskvos
kunigaikštystė nedrįso pulti LDK; toks atokvėpis
buvo labai reikalingas Lietuvai, kuri šiuo laikotar-
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Nežinomas autorius. Mūšis prie Oršos, 1525–1530

piu įstengė atsigauti bei sustiprinti savo pozicijas,
plėtoti kultūrą11. Trumpai apibendrinant, galima
teigti, kad jungtinės lietuvių ir lenkų kariuomenės
pergalė, nulemta LDK kunigaikščio Konstantino
Ostrogiškio įžvalgos, leido išsaugoti XVI amžiaus
Lietuvą kaip valstybę ir pasukti istorijos eigą geresne linkme negu ta, kurią numatė antijogailaitiška
kaimynų sąjunga.
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Šis žinomas posakis atsirado po to, kai vienas garsiausių antikinio pasaulio karo vadų, Epyro karalius Pyras 279 m. pr.
Kr. laimėjo Askulo mūšį prieš romėnus, tačiau per kautynes
patyrė tokių didelių nuostolių, kad ištarė istorijoje išlikusią
frazę: „Dar viena tokia pergalė mane sunaikins!“
R. Batūra, D. Karvelis. Kovų istorijos: nuo seniausių laikų iki
XX amžiaus. – Vilnius, 2009, p. 118–119.
Ibid.
11

J. Vaičenonis. Lietuvos karyba: nuo baltų iki XXI amžiaus:
kariuomenė, fortifikacija, mūšiai ir karvedžiai. – Vilnius,
2011, p. 65.
R. Batūra, D. Karvelis, op. cit., p. 121.
Ibid., p. 121–122.
J. Vaičenonis, op. cit., p. 65.
E. Gudavičius. – Lietuvos istorija nuo seniausių laikų iki
1569 metų. – Vilnius, 1999, p. 515.
Ibid., p. 516.
Įdomu tai, kad „Smolenskas buvo stipri Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tvirtovė – miestą juosė ąžuolinė siena
su keturkampiais bokštais, pastatyta ant aukšto pylimo. Sienos apatinė dalis viduje ir išorėje buvo užpildyta moliu. Šių
įtvirtinimų praktiškai nebuvo galima įveikti nei pabūklais,
nei apgulties taranais, nei sunaikinti minomis ar ugnimi.
Ką apgulties metu priešui pavykdavo apnaikinti, jos gynėjai
tuoj pat vėl atstatydavo“. Smolenskas buvo vienodai svarbus ir LDK, ir Maskvai, nes tai buvo savotiški „vartai“ į
šių valstybių žemių gilumą: kas kontroliuodavo šį miestą,
tas galėdavo sėkmingai vykdyti tolesnę ekspansiją į priešo
žemes. Žr. R. Batūra, D. Karvelis, op. cit., p. 119.
Ibid., p. 123–124.
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„Kūrėjas tol yra menininkas,
kol savyje jaučia vaiką“
Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykla – pirmoji nepriklausomoje Lietuvoje privati meninio-socialinio ugdymo institucija. Tuometinė Jūratės Stauskaitės dailės studija išaugo į mokyklą, rengiančią
parodas, plėtojančią edukacines programas ligoninėse, vaikų namuose, puošiančią apleistas vietas. 25-ojo
mokyklos gimtadienio proga su jos vadove dailininke
Jūrate Stauskaite kalbamės apie kūrybingos asmenybės ugdymo svarbą. Kalbino Austėja Mikuckytė.
Kokie vaikų gebėjimai yra lavinami Jūsų mokyk
loje?
Čia yra lavinami visi žmogaus gebėjimai. Mokyklos principas ir programa, kuri iš esmės nepasikeitė per tuos 25-erius metus, yra asmenybės
ugdymas menu. Kūrybinis veiksmas vysto visus
gebėjimus: ir dėmesį, ir atidumą, ir regą, ir klausą,

ir lytėjimą, ir loginį mąstymą, ir emocinį santykį su
daiktais ir pasauliu.
Mokslininkų, kurie domisi žmogaus ir jo kūrybingumo vystymusi, įrodyta, kad iš visų meninių
veiklos sričių, tokių kaip šokis, muzika, aktorystė, vizualinė raiška labiausiai tinka žmogaus kūrybiškumui vystyti, nes tas procesas, kai jis piešia
ar kitaip kuria ką nors pats, yra labai asmeniškas,
intymus. Visose kitose srityse yra tam tikra scena,
kurioje kūryba yra stebima ir vertinama čia ir dabar. Daugelį žmonių, ypač jautresnių, tiesioginis
kontaktas gali stabdyti. Dailėje tu turi galimybę
būti pats su savimi ir todėl gali būti visiškai nuoširdus, atviras. Tai yra tam tikra meno terapija. Todėl
mūsų mokyklos programa yra tinkama visiems,
neskirstant vaikų į gabius ir negabius.
O kaip manote, kūrybiškumas yra prigimtinė ar
išugdoma savybė?
Kūrybiškumas, man atrodo, yra prigimtinė savybė. Tai yra susiję su pačia žmogaus prigimtimi.
Tuo žmogus ir skiriasi nuo gyvūno. Gyvūnų kūrybingumą reikėtų vadinti išradingumu, kuris yra
susijęs su išlikimo instinktu. Žmogus yra kūrybingas nuo prigimties, bet, be abejo, kaip ir kiekvienos duotybės, kūrybiškumo skirtingai kiekvienam
atseikėta. Kiekvienas savo ribose gali lavinti kūrybiškumą. Tuomet kyla klausimas, o kodėl jis turėtų
tai daryti? Pirmiausia todėl, kad gyvenimas taptų
įdomesnis. Kad tu pats nustebtumei, jog gali padaryti daugiau negu įsivaizdavai. Kad tavo gyvenimas
nesupilkėtų, kad jis nevirstų rutina.

Rasa Balaišė. Lėlės (daiktų serija: dizaino objektai-interjero
detalės), 2010
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Kodėl Jūsų mokykloje nėra stojamųjų egzaminų
ir pažymių?
Kai kalbame apie asmenybės ugdymą arba apie
kūrybingumo lavinimą, tai koks gali būti egza-

Dailė

Marija Marcelionytė-Paliukė
(menininkė; VDA Grafikos katedros
vedėja, docentė). Ciklo Antraeilės
grožybės ištrauka (tiesioginiai
atspaudai), 2015–2016

minas? Jeigu tave tėvai atvedė į šią mokyklą arba
pats sąmoningai atėjai, vadinasi, tu pats pastebėjai
arba tavo tėvai pastebėjo, kad esi išskirtinis vaikas,
norintis daugiau negu vien žaisti arba sėdėti prie
kompiuterio. Tai jau savaime yra egzaminas. Gyvenimas atrinko tau, kad tu turi čia patekti.
Vaikams absoliučiai visos praktikos, kurias mes
siūlome, tinka, nes jos nėra paremtos natūros kopijavimu. Tai yra užsiėmimai, kurie skatina ir gabų,
ir negabų menui kitaip matyti supantį pasaulį. Kai
kurie sako, kad menas jų nedomina. Bet nėra nė
vienos vietos mus supančiame pasaulyje, prie kurios
nebūtų prisilietusi menininko dvasia. Menininkas
nebūtinai tas, kuris nutapo paveikslą ir sukuria
skulptūrą. Svarbu suvokti tai, kad mes gyvename
kūrybingoje buityje. Reikia pačiam pastebėti, kad
tave supa aplinka, kurioje prie kasdienės buities
detalių ranką yra prikišęs menininkas – kūrėjas. Ir
galiausiai suprasti, kad ir tu pats gali kurti.
Kiekvienas egzaminas yra stresas. Stresas skatina žmogų ne atsiverti, o užsisklęsti. Iš išgąsčio jis
gali ir nenupaišyti, ir nesuprasti užduoties, ir pravirkti. O pati kūrybingumo dvasia yra skirta tam,
kad padėtų atsiverti. Tad toks laisvas metodas tinka
ir gabesniems, ir tiems, kurie nesukurti tapti me-

nininkais. Jų niekas netrikdo, jais pasitikima, jie
auga, jie žino, kad nebus parašytas blogas pažymys,
nebus egzamino. Tu pats pasirašai sau pažymį, stebėdamas save tarp kitų, šalia esant geranoriškam
padėjėjui – mokytojui.
Mokiniams suteikiama galimybė daug ką pažinti. Ir per tą pažinimą jie atranda, ar jie iš tikrųjų
pašaukti tapti menininkais. Jei ne, galbūt jie pritaikys tai, ką čia pajuto, kitiems dalykams savo profesijose. Ši programa labai pasiteisino per tuos ilgus
metus. Daugiau nei 100 buvusių mokinių baigė
Vilniaus dailės akademiją. Ir yra daugybė buvusių
mokinių, kurie dirba kitose srityse, bet jie šioje
mokykloje gavo inspiracijos, pasitikėjimo savimi,
kuriuos pritaiko savo darbe.
Tai yra sistema, kuri turėtų būti taikoma mūsų
bendrojo lavinimo mokyklose. Bet, deja, tai yra
neįmanoma. Per šios mokyklos mokinius, per jų
rezultatus noriu parodyti, kad taip turėtų būti sveikoje valstybėje, galvojančioje apie tikrai kūrybingą
visuomenę. Per tuos 25-erius metus nepasikeitė
mūsų valstybės požiūris į privačias iniciatyvas. Jos
yra atskirtos, jomis domimasi, bet nesinaudojama.
Taip, aš esu įvertinta, apdovanota, bet man to nereikia. Didžiausias medalis man būtų, jeigu mūsų
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programa būtų įdiegta į bendrą švietimo sistemą ir
plačiai veiktų.
Skaičiau, kad kiekviena Jūsų pamoka skiriasi
nuo ankstesnės. Jos yra prisitaikančios prie daugybės
kintančių veiksnių, tokių kaip oras, mokytojų ir mokinių nuotaika. Kokių pranašumų teikia tokia lanksti metodika?
Tokia metodika teikia visus pranašumus, kokie tik yra įmanomi. Dailės mokytojus bendrojo
lavinimo įstaigose domina toks metodas, jų akys
dega, bet jie supranta, kad tai yra neįmanoma,
nes turi tik valandą per savaitę ir daug mokinių.
Tačiau galvoti apie tai vis dėlto reikėtų. Kadangi mokykla yra privati, aš esu nepavaldi švietimo
sistemai, kuri nurodo, kaip dėstyti. Aš tikrai esu
laisva ir galiu būti labili. Tu gali išlaikyti patį principą, bet tavo metodika ir užduotys turi keistis pagal gyvenamąjį metą.
Mes jaučiame situaciją: ir politinę, ir oro, ir sezono, ir esame to veikiami. Esame veikiami ir vienas kito. Todėl bandome atsižvelgti į šiuos veiksnius, sudarinėdami programą. Tarkime, užduotys,
susijusios su balta ir juoda spalva, skiriamos tik žiemą. Pavyzdžiui, eidamas apsnigta gatve, pats apie

Elena Aleksejeva (projekto Trakuose Archajinių amatų stovykla
viena iš organizatorių ir vadovių, keramikė), 2009
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tai negalvoji, bet natūraliai tavo akys ir sąmonė susiduria tik su tom dviem spalvom. Ir jeigu duotumei užduotį ieškoti spalvinių niuansų, atimtumei
iš vaikų galimybę praplėsti spalvinį matymą. O kai
ateina pavasaris, einame į gamtą, ieškome žalioje
pievoje daug žalių atspalvių.
Kokius reikalavimus keliate dėstytojams? Kas yra
svarbiausia: jų meninis ar pedagoginis išsilavinimas,
jų patirtis, asmeninės savybės?
Viskas, ką jūs išvardinote. Viską viename atrasti yra labai sunku. Tai turi būti kūrybinga asmenybė. Žmogus, kuris pats kuria, nerimsta, rengia parodas. Jei mokytojas nori kažką įkvėpti, jis
pats turi degti. Lietuvoje yra labai daug talentingų
menininkų, bet tikrai labai sunku surasti žmogų,
kuris, būdamas menininku, turėtų pedagoginių
savybių. Pedagoginės savybės yra dėmesys ir meilė
kitam. Menininkai linkę būti egocentrikais.
Ši mokykla ir man buvo didžioji mokykla. Dabar jau lengviau, bet iš pradžių buvo sunku suvokti, kad mokiniai ateina pas mane ne kaip pas menininkę, kurią dauguma turėtų žinoti. Aš turiu juos
pastebėti. Tai yra reikalavimas visiems mokyklos
dėstytojams. Ir dar – apie 70 procentų mokinių
yra negabūs dailei, nes jie priimami be atrankos.
Tu dirbi su žmogumi, o rezultato nėra ir negali
būti, bet atsiranda kitas rezultatas – kontaktas, dėmesys, pagalba kitam, kitokiam. Asmeniškai man
tai – didelė nusižeminimo ir normalaus požiūrio
išgyvenimo mokykla. Aš esu menininkė, aš kuriu
savo meną ir rengiu parodas, bet mokykloje aš turiu tai pamiršti. Aš esu vyresnė, turiu praktikos,
savo viziją, įsivaizdavimą ir turiu tuo pasidalinti su
mokiniais.
Dabar mokykloje dirba gana jaunų žmonių
kolektyvas. Keli mokytojai yra buvę mano mokiniai. Ši jaunesnė menininkų karta jau sveikiau žiūri į savo darbą. Priimant žmones dirbti, man labai
svarbu, kad degtų jų akys, kad jiems būtų įdomu,
kad jie mylėtų ir vertintų tą darbą. Jei mokytojams
įdomu, tada ir mokiniams įdomu. Mokytojams yra
pateikiami pagrindiniai teminiai blokai, o toliau jie
laisvi improvizuoti. Tai yra pasitikėjimas mokytoju, jo kūrybingumu.

Dailė
O kaip Jums pavyksta suderinti vadovavimo visai
mokyklai darbą su asmenine kūryba?
Pavyksta todėl, kad aš esu dar iš tos menininkų kartos, kuri meną truputį kitaip suprato, negu
jis yra suvokiamas dabar. Nevertinu, buvo blogiau
ar geriau, bet mano nuostata yra tokia, kad menas
turi kilti iš tavo esmės, asmeninių patirčių, gelmių.
Man yra svetimas požiūris, kad menas yra žaidimas.
Kiekvienas gali būti kūrybingas, bet menininku –
ne kiekvienas. Menas yra poezija, kurią sunku nusakyti – tai ne žodžiai, o tai, kas slypi tarp žodžių.
Aš esu pavaldi gūsiui, kuris ateina nepriklausomai nuo mano valios. Tai mintis ar vaizdas, kuris
tave persekioja, kuris tavęs nepalieka ir tu su juo
vaikštai kaip nėščia. Ateina laikas, kai turi savo idėją įgyvendinti, kad išsilaisvintum. Man šiuo atveju
labai padeda tai, kad aš esu greito reagavimo karys.
Jeigu aš būčiau menininkė, kurios stilius reikalautų kruopštumo, smulkmeniškumo, tikriausiai
būtų neįmanoma suderinti dviejų profesijų. Bet
aš esu emocingas žmogus, ir mano menas yra šio
momento menas. Aš ilgai brandinu mintį, bet kartais man užtenka dienos, kad sukurčiau darbų visai
parodai. Aš tikiu įkvėpimu, nes esu jį patyrusi ne
vieną kartą. Kai tave pagauna įkvėpimas, tu kuri
iki nukritimo, po to vakare būni beveik negyvas,
bet tu išsilaikai.
Jubiliejaus proga vyksta parodų ciklas „Veikiantys“. Kodėl parinktas būtent toks ciklo pavadinimas?
Kokia yra pagrindinė jo koncepcija?
Pirmosios parodos Veikiantys I koncepcija gimė
šios parodos kuratorės Marijos Marcelionytės-Paliukės, pirmųjų mokyklos absolventų atstovės,
galvoje. Pavadinimas tiko visam parodų ciklui.
Kuratorė norėjo parodyti, kad buvę šios mokyklos
mokiniai yra veiklūs ir visa mokykla yra besikeičianti, besirutuliojanti. Buvusių mokinių kūrybos
parodos idėja buvo pakviesti menininkus, baigusius ne tik mūsų mokyklą, bet ir VDA. Tačiau
čia pristatyta dalyvių veikla, kuri atspindi, jog jie
užsiima ne tik savo dailės šaka, bet yra aktyvūs ir
socialiniame gyvenime.
Vienas iš parodos dalyvių, Laurynas Šeškus, yra
ne dailininkas, o televizijos prodiuseris. Jis pristato

Inga Raubaitė (parodos Gamta ir menas Vilniaus universiteto
Botanikos sode kuratorė). Žydėjimas, 2009

čia savo tiesioginę veiklą, bet visur deklaruoja, kiek
man teko girdėti, kad būtent šioje mokykloje jis
gavo inspiraciją šurmuliui, veikimui. Rokas Dovydėnas VDA įgijo keramiko specialybę, bet šioje
parodoje rodo savo veiklą su skautais. Pati Marija
eksponuoja savo grafikos darbus, nors ji yra ne tik
menininkė, bet ir pedagogė, VDA Grafikos kated
ros vedėja, ir t. t.
Kitos parodos atidarymas bus prieš pat balandžio 1-ąją. Žinomi, pagal stilių atpažįstami
dailininkai, dirbantys arba dirbę pedagogais, eksponuos žiūrovams dar nerodytą savo kūrybą. Aš
rodysiu savo tapybą, o niekas nežino, ką aš tapau.
Rūta Katiliūtė, garsi tapytoja, pristatys savo siūtus
žaislus. Tapytoja Arūnė Tornau rodys tekstilę. Tapytojas Arvydas Baltrūnas šoka tango ir yra įkūręs
tango šokių mokyklą. Jis rodys filmą apie tai. Aš
nenoriu visko atskleisti, bet pats principas – įvairiomis formomis parodyti, kad esame veikiantys.
Bet Jūs nesate nusiteikusi prieš tuos menininkus,
kurie užsidaro savo dirbtuvėje ir visą gyvenimą atsideda kūrybai?
Žinoma, ne. Aš iš viso dabar esu labai nedaug
prieš ką nusiteikusi. Jaunystėje buvau nusistačiusi
beveik prieš viską. Mes augome sovietiniais laikais,
kai tiesa buvo viena, ir aš savu kailiu patyriau, kad
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Malvina Jelinskaitė-Vilimienė (dailės mokytoja, fotomenininkė). Gulbės fotografija, 2016

ten, kur turi savo nuomonę, galva būna nukertama. Tai labai blogai mane veikė. Mano gyvenimą
pilnakrauju pavertė būtent Nepriklausomybė ir
šita mokykla. Neatsitiktinai mokykla pradėjo veikti iš karto po Sausio 13-osios įvykių. Tuometinė
atmosfera tiesiog reikalavo, kad kažkas išsiveržtų
fontanais. Galėjai imtis to, ką daryti iki tol nebuvo
galimybių. Pribrendo dar ir toks suvokimas, kad
neužtenka vien sėdėti prie savo paveikslų, turi kurti kažką naujo. Tai buvo puikus laikas. Šitas potyris
buvo tiesiog istorinė dovana.
Ir jeigu nebūtų van Gogho stiliaus menininkų... Apskritai aš esu už tokį principą – kiekvienas žmogus daro tai, ką jis gali daryti geriausiai.
Tai yra mano vertinimų kriterijus. Kiekvienas turi
rasti savo vietą. Aš nuo mažens buvau lyderė, organizatorė, veikėja. Turiu tokį posakį: „Aš noriu
numirti gyva.“ Visiems linkiu to paties. Esu nusistačiusi tiktai prieš pelkę. Man būtų gaila žmogaus, kuriam gyvenimas nuobodus. Nuobodulio
nepatyriau. Nepatyriau dviejų dalykų: nuobodulio
ir vienatvės. Nes visą laiką man yra įdomu. Rodos,
dar dviejų gyvenimų reiktų, kad įgyvendinčiau tai,
kas manyje tūno ir laukia savo eilės.
44

Minėjote, kad per 25-erius metus nepasikeitė pagrindinis mokyklos tikslas ugdyti asmenybę menu, bet
kas labiausiai pasikeitė? Kaip išsiplėtė veikla per tuos
metus?
Pirmiausia – keičiasi patys mokiniai. Tai reikia
stebėti ir prisitaikyti. Būna kompozicijos pamokos,
per kurias lavinamas kūrybingumas. Kompozicijos
pamokos anais laikais būdavo tiesiog triuškinamai
įdomios, kupinos fantazijos, entuziazmo, o dabartiniai vyresni mokiniai sutrinka. Mes priėjome prie
tokios logiškos išvados: pokytis įvyko, nes nebepasitikime savimi, nebetikime, kad galime patys
kažką sugalvoti, be kompiuterio pagalbos. Jaunimas atpranta pasitikėti savimi arba nemato reikalo
galvoti – atsakymai yra jų kompiuteriuose.
Antras dalykas – mes truputėlį plečiamės. Prieš
12 metų kartu su miesto savivaldybe pavyko įsteigti vaikų ir jaunimo galeriją Vėjas. Tai turbūt didžiausias laimėjimas. Ne tik todėl, kad sunkiai pasiektas, bet ir tikrai vertingas. Ši galerija priklauso
ne vien mokyklai. Tai yra Vilniaus miesto arba net
visos Lietuvos galerija, kur darbus gali eksponuoti
visi, turintys labai gerų, įdomių idėjų. Čia yra buvę
tarptautinių parodų, organizuotų ir su indais, ir su
švedais, ir su romais. Parodos būna ne tik vaikų,
bet ir suaugusiųjų, tačiau visos jos yra susijusios su
ta pačia idėjine linija. Dažnai vyksta menininko
pedagogo ir jo mokinio parodos, kurias mes labai
mėgstame.
Ši galerija yra sukurta tam, kad nustotume vaiko pasaulį įsivaizduoti kaip kitokį ir atskirti jį nuo
suaugusiojo pasaulio. Vaikas turi teisę turėti savo
vietą, kurioje jis jaustųsi oriai. Jeigu jo darbas pateko į parodą, jis turi būti gerai pateiktas. Vaikas
turi suprasti, ką reiškia pasirodyti, kaip turi atrodyti kūrėjo pristatymas. Apmaudu, kad mūsų visuomenėje vaikų galerija yra tarsi koks psichologinis
barjeras. Manoma, jog suaugęs lankytojas neturi ką
tokioje galerijoje veikti. Tad dar viena mano misija
yra pakeisti šį požiūrį. Viena mano kolegė yra pasakiusi, kad kūrėjas tol yra menininkas, kol jis savyje
jaučia vaiką. Tai nereiškia nebrandumo. Tai reiškia,
kad jis yra drąsus, sako tai, ką galvoja, ir nebijo
savęs parodyti. Tai yra vaiko savybės. Žiūrėdami į
vaikų darbus, mokomės iš jų.
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Pirmame viršelio puslapyje – Indrė Ercmonaitė. Prakeiktasis.
Drobė, aliejus, 110x130 cm, 2015
Ketvirtame viršelio puslapyje – Indraja Kubilytė (Bažnytinio
paveldo muziejaus tekstilės restauratorė). Nematomas (siuvimas/techninis veltinis), 2014
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