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Dailė

Austėja Mikuckytė

ARTVILNIUS’16. Be kompleksų
Birželio 9–12 dienomis Lietuvos parodų ir kon
gresų centre „Litexpo“ vyko tarptautinė šiuolaikinio
meno mugė „ARTVILNIUS‘16“. Tai – jau septintus
metus vykstantis šiandieninės dailės tendencijų at
spindys.
Šiame renginyje lankiausi jau penktus metus.
Nuosekli stebėsena leidžia lyginti ir daryti subjek
tyvias įspūdžių išvadas. Man pasirodė, jog šiemet
mugėje buvo mažiau stabtelėjimo nevertų darbų,
tačiau taip pat neatsirodo ir tokių kūrinių, kurie
priverstų grįžti prie jų dar kartą ir sužadintų ilgai
neblėstančius vaizdinius ir apmąstymus.

Madingieji
Dar viena (beje, kone kasmetinė) tendencija –
kai kurie autoriai pristatomi net kelių galerijų. Už
pernai karaliavo Romualdas Rakauskas ir Antanas
Sutkus, šiemet skirtingos galerijos pasirinko
pristatyti Gintautą Trimaką arba Praną Gailių. Ži
noma, nieko čia tragiško. Pavyzdžiui, G. Trimakas
nuosekliai pristatomas Prospekto fotografijos galeri
jos, o VDA galerijos 5 malūnai stende jo fotogra
fijos organiškai įsilieja į Beatričės Mockevičiūtės
instaliaciją.
Kita vertus, toks pastebėjimas apie masiškai
proteguojamus autorius perša nelabai malonias
mintis apie meno rinkos veikimą. Dėl kažkokių
atsitiktinių aplinkybių vieni talentingi dailininkai
tampa kuriam laikui madingais, o kiti, ne mažiau
talentingi, lieka atstumtaisiais. Tada madinga reng
ti madingųjų autorių parodas, teikti jiems apdo
vanojimus, o žiūrovams – jais žavėtis, nepaisant
asmeninio skonio ir preferencijų. Vėliau madin

gieji nugarma užmarštin, jų pozicijas perima nauji
„žvaigždžių“ loterijos laimėtojai.
Kai kuriems pasiseka ilgai išlikti rampų švieso
je. Tikrai žaviuosi, pavyzdžiui, Vilmanto Marcin
kevičiaus ryškiaspalve tapyba ar Rūtos Jusionytės
skulptūromis ir drobėmis, tačiau šie autoriai pri
statomi jau trečius metus iš eilės. Paryžiuje gyve
nančiai R. Jusionytei buvo įteiktas apdovanojimas
už geriausią 2015 metų figūratyvią skulptūrą. Tad
tokie dailininkai iš tiesų verti dėmesio, bet ar tikrai
meno pasaulyje neatsiranda naujų, kultūros mylė
tojams dar nematytų, dar nežinomų, bet pripažini
mo vertų autorių?

Vytautas Tamoševičius. Menininkas audžia kailį būsimam nacio
nalinės premijos laureatui per kalėdinį kultūrininkų pasisėdėjimą
(drobė, grafitas, aliejus; 2015)
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Martynas Gaubas

Atstumtieji
Šiemetinę parodą lydi šioks toks skandaliu
kas. Pylimo galerija mugei ARTVILNIUS‘16 šį
kartą siūlė Galiaus Kličiaus ir Linos Zareckaitės
darbus, tačiau atrankos komisija atmetė šias kan
didatūras. Pylimo galerijos savininkas Rimantas
Smetona surengė parodą ARTPYLIMAS, kurioje
pristatomi autoriai, su kuriais Pylimo galerija 2013–
2015 m. jau dalyvavo Šiuolaikinio meno mugėje
arba kuriuos ketino pristatyti šiais metais. Meno
tyrininkės Gražinos Gurnevičiūtės nuomone, Lie
tuvoje šiuolaikinis menas suvokiamas per siaurai,
todėl klasikinė tapyba tampa nepageidaujama pos
tmodernistinėje mugėje. R. Smetona siūlytų mu
gėje sukurti paviljoną moderniam menui.
Paviljono tradiciniams, bet ne mažiau aktua
liems menams idėja atrodo itin perspektyvi. Iš tie
sų, Pylimo galerijos pristatomi autoriai atrodydavo
kaip pataikę ne į tą vakarėlį. Potėpių poezija buvo
sunkiai girdima nuo performansų, videoinstaliacijų
ir rėksmingų spalvų užgulusioms ausims. Tačiau ne
derėtų suabsoliutinti. Šiemetinėje mugėje aptikau
Vytauto Kasiulio, Žibunto Mikšio, abstrakcionistų
Lino Katino ir Prano Gailiaus darbų. Kitaip tariant,
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Andrius Erminas. Mutacijos (įvairios medžiagos, kin
tantis dydis; 2015–2016)

brandžios tapybos (ir grafikos) atstovų. Bet reikia
pripažinti, jog štai, pavyzdžiui, Ž. Mikšio darbai
eksponuoti mažiausioje erdvėje visoje parodoje,
ofortai sukabinti vienas šalia kito ir visai nepalikta
vietos minties kvėpavimui, į patalpėlę nedrąsu už
eiti, nes prieš įžengdamas spėlioji, ar ten tikrai par
odos dalis, o gal dalyvių poilsio erdvė. Tad klasikos
esama, tik ji atlieka nepritapėlės vaidmenį.

Vaikystės nostalgija
Na, o dabar pasižvalgykime po ARTVIL
NIUS‘16. Milžiniškas medinis geltonas triušis,
į kurį galima įlipti ir nuo kurio pravertos burnos
esame kviečiami pasižvalgyti po salės panoramą,
primena vaikų žaidimų aikšteles. Žaismingą nuo
taiką kuria ir Ronaldo A. Westerhuis poliruoto
nerūdijančio plieno veidrodinė instaliacija Rawso
me. Iškilę metaliniai burbulai apverčia atspindžius,
priverčia pasijusti Alisa veidrodžių karalystėje. Šio
kūrinio tęsinys lauke atspindi intensyviai mėlyną
dangų, primena planetos modelį ir senų mokslinės
fantastikos filmų rekvizito folijos blizgesį.
Vaikystės nostalgijos apimtą ir užsisvajojusį
žiūrovą nusprendė pagąsdinti lenkų galerijos sten

Dailė
das Vampires from Kraków. Ekspozicijos pavadi
nimas nurodo į serijinį žudiką Karolį Kotą, kuris
veikė XX a. Krokuvoje. Šiame mieste ir yra įsikū
rusi Zderzak galerija. Vos įėjus į labirintą krūptelėti
priverčia natūralaus dydžio Piotro Jaroso jaunuo
lių figūros, kitame užkaboryje matome ant juodos
užuolaidos sukabintus Łukaszo Stokłosos vampyrų
iš įvairių filmų portretus, naktinius peizažus bei
tuščių rūmų interjerus.

Bendraautorystė
Tuomet šiek tiek surimtėjame su Lino Blažiū
no estetinį pasitenkinimą teikiančia geometrija.
Preciziškai ištapyti pušų spygliai skrenda į pietus,
plasnoja virš taisyklingai nuaugusios medžių pi
ramidės, pasirodo miško proskynoje. Artėja pušų
spyglių kometa, įvyksta jos sprogimas, pasipila
romantiškas augalinis lietus. Spyglių lizdas ir tik
riausiai jame augantis spygliuotas kūdikis. Slyvos,

alyvos, obels žydėjimai. Kažko laukiantis kamienų
ritmas, spygliakrytis virš upės. Šiuos darbus pri
stato VDA galerija Akademija. Tiesiog nuostabu,
kokį efektą gali sukelti subtilūs, minimalistiški,
profesionaliai, įkvėptai ir su vaizduote atlikti pie
šiniai su juvelyriniais dažų intarpais.
Floristinę temą savaip pratęsia Dano Aleksos
laboratorija. Juodame koridoriuje, apšviestose kol
bose, išrikiuotos sudžiovintos gėlės, įteiktos Lietuvos
tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos nariams per
jų 2015 metais vykusių parodų atidarymus. Ši ins
taliacija yra žavingas bendros gamtos ir žmogaus kū
rybos rezultatas. Gamtos ir žmogaus sąveiką įkūnijo
ir Mindaugo Tenziagolskio performansas Atšilimas.
Tai – lediniai šachmatai, išdėlioti tirpti saulėje, ku
riais partiją sužaidė mugės dalyviai. Girdėjau, kad
juodieji šachmatai kokakolos skonio, o pats besily
dančių figūrų lytėjimas itin pradžiugino mažuosius
parodos lankytojus. Tačiau turiu įtarimą, jog M.
Tenziagolskis šiuo kūriniu užkabina ir rimtą globali
nio atšilimo problemą, o jos sprendimo procesą regi
kaip sudėtingą logikos reikalaujantį žaidimą. Iliuzi
nė pergalė prieš gamtos stichijas ištirpsta akyse.

Feljetonai

Guda Koster. Raudona su baltais taškais (fotografijos atspaudas,
kintantis dydis; 2012)

Grįžusius į salę mus pasitinka firminiai Kristi
nos Norvilaitės popartiniai linoraižiniai. Muzika
liai sukomponuotą Choro seriją pratęsia žaidimas
su kelio ženklais. Atpažįstamas braižas ir nuolatos
pasikartojantys valtornos, sparno motyvai paver
čia šią autorę savita ir tvirtai žengiančia komiksų
tipo grafikos keliu. Paveikslų pavadinimai, kaip ir
patys kūriniai, dvelkia paprastumo (pavyzdžiui, Aš
myliu muziką) ir filosofiškumo (kaip antai Biolo
giniu ginklu linoraižinyje pavadinamos patrauklios
moterys, jų šypsenos ir širdys) darna. Kiti darbai
yra įvaizdinti autorės dienoraščio puslapiai (pavyz
džiui, Emocijų be priežasties zona).
Animacinių merginų pasaulį savaip papildo
Kauno lango skoningai karikatūriškos skulptūros.
Žiūrovus pasitinka apkūnoka, bet savo kūnu pa
tenkinta Martyno Gaubo medinė Balerina. Toliau
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Vita Opolskytė. Už reto seno flamandų
ekrano (drobė, aliejus; 2015)

stebime meluojantį vyrą su Pinokio nosimi, keistų
proporcijų vyriškį, rodos, parodijuojantį antikines
skulptūras, vaiką su ledų ūsais, monumentalų karei
vį. Regime autoriaus autoportretą, o gal dar ir Leni
ną, rankose laikantį savo nuimtą galvą, bet turintį
antrą ant pečių. Ši skulptūra galėtų būti tam tikra
politinė kritika: sovietiniai simboliai nuversti, bet
dalies visuomenės galvose komunizmas tebeįleidęs
nepajudinamas šaknis. Dar viena apvalaina dama
matuojasi suknelę, o porelė – triušių ausis. Dau
manto Kučo skulptūra pakeičia ekspozicijos toną:
abstrahuoti daugiabučiai, į Lietuvos istoriją referuo
jantis karys ant medinio arkliuko su miesto panora
ma, per gyvybės medį žingsniuojantis siluetas.
Šalia eksponuojama Martyno Vilimavičiaus
piešinių serija itin metaforiška, kupina simboliz
mo, socialinės kritikos ir atvirukinių siužetų. Pore
lė spokso į televizoriaus ekraną, per laukus važiuoja
traktorius, o virš jo – ateivių erdvėlaivis, besiilgin
tis vaikystės vyriškis rymo prie sūpuoklių, ant ke
lio ženklo iškepta kiaušinienė, raketos racione – ir
gamta, ir žmonija, kitai raketai kelią blokuoja Pu
tino koja. Japoniško trapumo miniatiūra apie žmo
gų, kuris mėgsta inkilus. Sentimentalumu spindu
liuojantis tėvo ir sūnaus susitikimas. Rūkymo žalą
iliustruoja išdidinta, dūmus surenkanti šnervė.
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Gestas ir šviesa
Prano Gailiaus gestinė tapyba vedžioja mus
po ryškiai žalią pievą, tekstūriškus vienkiemius,
kviečia pabūti prie vandens, o po to pasinerti į
absoliučios abstrakcijos dimensiją. Linas Katinas,
juodos spalvos entuziastas, pateikia oranžinę auto
rinių hieroglifų seriją, abstrakcijomis įkūnijamas
tapybos procesas, su saule pakyla, su medžiu išauga
juodas angelas. Užslenka juoda naktis ir į orna
mentus susidėsčiusi gyvūnija užmiega. Iš paukščio
skrydžio žvelgiame į slėnį, o Ten – arktinė žiema.
Ten ir triptikas, kurį sudaro kremo pusnys, van
dens telkiniai ir purvo vonios.
Madaros Gulbis paveiksluose įtaigiai perteikta
šviesa, saulėlydžio atmosfera, tamsoje skendinčio
ežero peizažas, upėje atsispindintis mėnulis. Ditą
Lūse taip pat domina šviesos ir šešėlių studijos.
Tačiau jei M. Gulbis drobėse regime tik spalvines
dėmes, abstrahuotai perteikiančias charakteringas
scenas, tai D. Lūse’s paveikslai labiau linkę į smulk
menišką realizmą. Kaitri saulė skverbiasi per lapų
nėrinius ir meta rožinę šviesą, pro indiškų raštų
šydą įžvelgiame moters siluetą, kamienų šešėliai
įsibrauna ir sujaukia puošnaus balkono gipiūrą.

Dailė

Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičie
nė. [Nu]žudyti dėl taikos (siuvinėji
mas kryželiu, gręžimas; 2016)

Misterijos
Tiek pat moteriški bei elegantiški ir Menų til
to pristatyti Rūtos Jusionytės kūriniai. Tiesa, šalia
minėtų savybių būtina pabrėžti ir grotesko aurą,
gaubiančią R. Jusionytės skulptūrą bei tapybą – pa
sakiškumas ir karti tikrovė, grožis ir atgrasa jos dar
buose žengia koja kojon. Susiduriame su firminiais
dailininkės personažais – mergina ir triušiu. Auto
rė interpretuoja Gražuolės ir pabaisos istoriją, ana
lizuodama poros santykius paverčia įsimylėjėlius
tarpusavyje suaugusiais imtynininkais. Perspektyvą
deformuojančiose drobėse dominuoja puotos, he
donizmo motyvai.
Menų tiltas taip pat reprezentavo impresio
nizmo, siurrealizmo sroves derinančius Vytenio
Lingio paveikslus. Baltuose fonuose įkomponuo
jama spalvų ir linijų, galbūt ir jausmų chaose levi
tuojanti mergina, linijinis profilis stebi spalvotus
krioklius, potėpių kodais pasakojama apie pasau
lio susikūrimą, snieguotame peizaže įterpiamos
dvasinės būsenos užuominos. Po akinamai baltų
drobių patenkame į fovistinių Adelės Liepos Kau
naitės spalvų šėlsmą. Paveikslų siužetai ir pavadi
nimai naudoja žodžių žaismą, primena užkalbėji
mus, misterijas.

Paslaptingumo pojūtį išlaiko ir Mato Janušo
nio Akinės. Kreivų veidrodžių apskritimai perlipdo
pro šalį žingsniuojančius lankytojus lyg plastilino
figūrėles, tąso lempų spindulius. Vienas apskritimų
plaka širdies ritmu, skleidžia lankstomos skardos
garsus ir primena knygos Nuostabusis Ozo šalies
burtininkas veikėją Geležinį medkirtį. Po štai tokių
siurrealistinių patirčių susipažįstame su iš Lenkijos
atkeliavusiu Barteko Buczeko hiperrealizmu. Ir vėl
grįžtame į fantazijų pasaulį su Saulium Vaitiekūnu.
S. Vaitiekūnas skulptūriniu objektu Truba paneigia
lovos funkcionalumą ir vietoje minkšto pagrindo
pasiūlo ritinį. Baltijos jūros akmenėliai tarsi Brailio
raštu gieda odę gimtajam kraštui.

Priešybių principas
Meno niša pristato kaip visuomet plakatiškus
Jolantos Kyzikaitės darbus. Dar akli kačiukai, rei
kalaujantys rūpesčio, rožes primenančios šukuo
senos, drabužių parduotuvės manekenai – mo
ters kasdienybės momentai užfiksuojami ryškiais
juodais kontūrais. Dovilė Bilkštienė įvaldžiusi
netikėtumo strategiją – tipiniame pajūrio peizaže
patupdomas kalakutas, o ant elektros laidų
sudžiaustomi skalbiniai. Slogesnę, o gal tiksliau
5
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susifokusuoti į plokštumų daugiasluoksniškumą,
atgaivintą judesį, žmogaus kaip ambivalentiško pa
daro sampratą.

Neverbaliniai komentarai
Dailininkų sąjungos galerijos pristatomi auto
riai kalba spalvomis. Romualdo Balinsko akrilu
ištapyti audiniai fiksuoja niūraus spalio Palendrių
dangaus lopinėlį, varvantį kovą Užupyje. Ramūnas
Čeponis architektūriškai ieško sąsajų, mėgaujasi
horizonto linijos estetika. Rūdžių raudonumo dip
tikas gieda šventojo Siluano giesmę ir pasakoja isto
riją apie abejonių kankintą ir jas nugalėjusį vienuo
lį. Arūnė Tornau improvizuoja sienų apmušalus ir
byloja apie ištuštėjusius namus, ragina atitraukti
abejingumo užuolaidą ir ieškoti žinių šviesos.
Dusetų dailės galerijai atstovaujanti Brigita Jad
vyga Pučekaitė vedžioja po steriliai tuščius, ma
ketus primenančius Kitus kambarius. Daugumos
Dovilė Bilkštienė

būtų sakyti rimties lydimą tapybą pristato LDS
Galerija XX. Ramūno Grikevičiaus drobėse regime
per toksiškai žalius dūmus nešamą kūdikį, persi
rengimo kabinoje paralelinių pasaulių ieškančią
merginą, baugioje tamsoje boluojančią laiptinę, iš
keisto žydro kalno besiveržiančius juodus dūmus.
Po tamsaus kolorito dozės kraštutinumų prin
cipu užsukame į VDA galerijos 5 malūnai paste
lines erdves. Besisukantis Beatričės Mockevičiūtės
stiklinio kvadrato atspindys hipnotizuojamai juda
baltomis sienomis. Priešais gulintys metaliniai
vamzdeliai – supaprastinti kaleidoskopai. Šviesos
virpėjimą perteikia Gintauto Trimako eksperimen
tinė fotografija. Ramybės būseną kaipmat išskaido
Grafo galerijos pristatomos gaivališkos Vilmanto
Marcinkevičiaus drobės. V. Marcinkevičių drą
siai galime vadinti koloristu, įvaldžiusiu spalvą ir
siekiančiu perprasti vidinį moters pasaulį. Grafo
galerija taip pat pristato Johno Reusso darbus, ku
riuose pagrindinį vaidmenį atlieka stilizuotos kūno
formos, plastiškumas. Prigesintas koloritas leidžia
6

Česlovas Lukenskas. Padidinto poveikio priemonės (instaliacija;
2016)

Dailė
dailininkų atmetama centrinė kompozicija patrau
kia dėmesį, šiuo atveju pasiteisina, pabrėžia vakuu
mo įspūdį. Birutė Zokaitytė atrodo formalistė.
Atkartojami miniatiūriniai siužetai nebando regzti
rišlaus teksto, visas dėmesys skiriamas kompozicijai
ir bendro vaizdo estetikai. Aido galerija komentuo
ja kultūrinį Lietuvos mentalitetą. Eksponuojama
Vlado Urbonavičiaus ritė su įspraustomis padan
gomis primena visuomenės reakciją į to paties au
toriaus Krantinės arką. Vytauto Tamoševičiaus pa
veikslas pasakoja apie tai, kaip Menininkas audžia
kailį būsimam nacionalinės premijos laureatui per
kalėdinį kultūrininkų pasisėdėjimą.

Sociokultūriniai projektai
Projektų salėje dėmesį patraukė Jake’o ir Di
nos Chapmanų Kristaus nukryžiavimo, Platono
olos alegorijos interpretacijos. Abiejuose darbuose
atsiranda klouno kaip blogio prado, žmogaus tam
sumo ar riboto mąstymo simbolis. Lukášo Hou
deko projektas – fototapetai, kuriuose užfiksuoti
vaikiškomis lėlėmis inscenizuoti 1945 m. pavasario
istoriniai įvykiai. Čekų kovotojai tuomet nužudė
tūkstančius civilių vokiečių bei vykdė kitus nusi
kaltimus žmoniškumui, keršydami už okupaciją.
Tikėjimą humaniškumu reabilituoja Krzysztofo
Wodiczko projektas Benamių transporto priemo
nė. Tai – daugiafunkcis įrenginys, kuris likimo
nuskriaustiesiems taptų surinktos taros saugykla,
minimaliu gyvenamuoju būstu bei, autoriaus nuo
mone, garantuotų jiems savigarbą.
Karolina Kowalska pristato liuminescencinių
lempų koridorių, žadinantį svajones apie poilsį
atogrąžų kraštuose. Małgorzata Blamowska pri
stato tapybos camp stiliumi seriją. Teatrališkumo
įspūdis kuriamas veikėjų žvilgsniais, nukreiptais
tiesiai į „objektyvą“. Paulius Rainys ir Nikolajus
Kynde sukūrė vėjo varpelių instaliaciją. Kūrinio
pavadinimas II vizualiai atitinka patį objektą. Po
du sukabinti metaliniai vamzdeliai pasitelkus gar
siakalbius ir elektros energiją sukelia nenutrūks

Linas Blažiūnas. Atskridimas (2016)

tantį skambesį ir galbūt pašiepia šio instrumento
kaip harmonijos kūrėjo efektingumą. Vėjo temati
ka pratęsiama mergaitės, pirštu bedančios į aitvaro
trajektorija besiplaikstančią plėvelę, skulptūra.

Su šypsena
Kitoje salėje mus pasitinka Baroti galerijos
pristatytos Rasos Vilčinskaitės drobės. Laiko ratu
sukasi įvairūs rakandai, menantys sovietmečio
produkciją. Autorės tapyba fotografiškai tiksli, iš
gaunamas sufokusuoto pirmo plano ir išplaukusio
fono efektas, ypač svarbų vaidmenį atlieka objektų
medžiagiškumo įtaiga. Monika Furmanavičiūtė šo
kiruojamai perkuria Diego Velázquezo šedevrą Me
ninos. Veidrodyje atsispindi ne karališkoji pora, o
paveikslo autorė su fotoaparatu rankoje. Pro langą
regimas supermenas, kompozicijoje atsiranda ne
šiojamasis kompiuteris ir kalba sukasi, rodos, apie
šiuolaikinę kultūrą kaip tiražuojamų atvaizdų erą.
Leonidas Alekseiko leidžia iš vėžlio kiauto
žvilgtelėti į savo studiją. Kaip visuomet socialinės
kritikos imasi Rodiono Petrovo drobės. Surikiuo
tuose šiukšlių maišuose įkalinti žmonės, styrančios
rankenos, suformuotos į lengvai atpažįstamą greito
maisto restorano prekės ženklą, pasufleruoja – kri
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tikos strėlės šį kartą nukreiptos į vartotojiškumą.
Kitas kūrinys priverčia šyptelėti. Standartinė kū
rinio metrikos frazė Aliejus ant drobės šiuo atveju
tampa ir paveikslo pavadinimu bei turiniu. Angliš
kas žodis „oil“ reiškia ne tik aliejų, bet ir variklio
tepalus bei alyvą. Tad žvelgiu į išrikiuotus buteliu
kus ir mėgaujuosi tokia išmone.

Laisvės ir pareigos
Galerija Balta prisivilioja malonia muzi
ka, o tuomet dar maloniau nustebina Jolantos
Šmidtienės kūriniais. Baltame voratinklyje su šviesa
žaidžia pati autorė, ant sienos kaba siūlais ištapyti
ugnies liežuviai, o ekranuose šokamas ugningasis
tango. Kauno fotografijos galerija pateikia interak
tyvų Donato Stankevičiaus kūrinį Seni vairuotojai.
Lankytojai kviečiami pasiimti žibintuvėlį ir juo pa

sišviesdami aklinai tamsiose erdvėse apžiūrėti nuo
traukas. Toks procesas sukuria vairavimo tamsoje
įspūdį arba padeda įsijausti į pėsčiojo, reginčio iš
tamsos išnyrantį automobilį, vaidmenį. Šis pro
jektas galėtų patarnauti kaip edukacinė priemonė,
įtikinanti atsargiai vairuoti tamsiu paros metu ar
segėti atšvaitus.
A galerija cituoja Leonidą Donskį ir kvestio
nuoja laisvės tvarumą. Tiesa, Audrius Gražys tai
daro kiek keistomis priemonėmis. Ratu sukasi viš
tų iškamšos, imituojančios amžino skrydžio kaip
laisvės metaforą, o stručio iškamša įstrigusi betono
kube. Su laisve, nuotykiais siejamas neištyrinėtų
teritorijų paveikslas (Terra incognita), siekis per
plaukti geltonąją upę. Tačiau žmonių siluetams
užneriama rutinos, pareigų ir prievolių kilpa. Dar
nenutilus ratu besisukančių vištų hipotetiniam ku
dakavimui kartu su Algio Kasparavičiaus instaliaci
ja leidžiamės į kaimo buitį. Kojūkai apauti batais,
vietoje malkos guli puokštė gėlių, o medžio šaknis
atstoja koja. Peršasi mintys apie žmogų, įleidžiantį
šaknis į gimtąją žemę.

(R)evoliucija

Jolanta Šmidtienė. Ugnies šokis (tekstilinė erdvinė instaliacija;
2014)
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Taip romantiškai nusiteikę keliaujame apžiū
rėti melancholijos apimtų Stasio Eidrigevičiaus
liūdnukų. Lakoniškais atributais pristatomos as
menybės: sudėtingą charakterį simbolizuoja daug
popieriaus sluoksnių, mąslų žmogų – bokštas min
čių, atvirą – frazeologizmas Atversta knyga. Panašiu
principu įkūnijamos ir profesijos ar net reiškiniai.
Autoriaus, kaip knygų iliustruotojo, specializacija
atsiskleidžia ne tik per iliustratyvų stilių. S. Eidri
gevičiaus meilė literatūrai akivaizdi ir dėl knygų,
popieriaus motyvų, įterpiamų į kompozicijas.
Andriaus Ermino Mutacijos kuria atpažįstamus
objektus iš šiems svetimų medžiagų: vėjo malūnė
lis iš kiaulės ausų, skėtis iš medžio šaknų, stiklainis
iš sulydytų vinių, sparnai, sujungti durų skląsčiu,
metaliniai Crocs’ai... Smegenų formos bokso pirš
tinės – aliuzija į protmūšius ar argumentų kovą.
C. T. Jaspero Svaigulys – tai tingus televizoriaus

Dailė
sėdėjimas sofoje ir bukinantis spoksojimas į žmo
gų. Nugaromis sutūpusios klasikinių spalvų Paulo
Pudžso Hienos pavaizduotos kaip pusiau žmonės,
pusiau gyvūnai. Darau prielaidą, jog šį kūrinį auto
rius skiria materialiai plėšriems ir kitų nelaimėmis
mintantiems žmonėms.

Avangardinė tekstilė
Danielos Krysta’os darbai pasižymi puikiai
įvaldytu tekstūrų atvaizdavimu bei gebėjimu aso
ciatyviniu principu kurti laikrodžio mechanizmo
vaizdinį ir taip sukurti nuorodą į apmąstymus apie
laiką. Martynos Borowieckos paveiksluose regime
pagautus ir sėkmingai perteiktus skirtingo audinio
draperijų niuansus.
Guda Koster taip pat domisi audiniais, tačiau
ne tapybos, o mados fotografijos forma. Popieri
niai laiveliai ir popierių imituojanti kepurė, dėžė
su moters kojomis, mamos sijoną iki viršugalvio
užsitempusi mergaitė, dėžiagalvių porelė (turbūt
nemąstantys out-of-the-box), veltiniu išmuštas
kambarys su veltinio gėlėmis ir moteris veltinio
kostiumėliu... Šią ekspoziciją lydėjo performan
sas. Trys jaunuoliai, įsivynioję į audinius, vaidino
skulptūras ir mezgė jų pokalbį apie meno rinkas.
Iš pokalbio ir audinių pavyko suvokti, jog aktoriai
siekia užkabinti skirtingų ir greičiausiai hierarchiš
kai nelaipsniuojamų meno verčių temą. Menas
kaip socialinė kritika, menas kaip pramoga, menas
kaip grožis.
Kalbant apie tekstilę derėtų paminėti ir Mo
nikos Žaltauskaitės-Grašienės išaustus medžių
kamienus bei Švč. Mergelės Marijos statulėlę.
Geriausia ARTVILNIUS‘16 instaliacija pripažinti
konceptualūs Severijos Inčirauskaitės-Kriaunevi
čienės kryžiuku išsiuvinėti šalmai, pavadinti [Nu]
žudyti dėl taikos. Taiką simbolizuoja hipius menan
čios gėlės. Karo tematiką pasirinko ir Flipas Mi
razovicius. Savaip interpretuojamas Rembrandto
paveikslas Naktinė pamaina, vaizdžiai perteikiami
karo padariniai architektūrinėms, meno ir tikriau
siai dvasinėms vertybėms.

Beatričė Mockevičiūtė. Ne(pa)liestas (organinis stiklas, šviesa; 2015)

Psichologinis niežulys
Apie kitokius nei karas nuodus kalba Marcinas
Zawicki. Jo paveiksluose – haliucinogeninių savy
bių turintys realybės ir fantazijos vaisiai, augalai ir
gyviai. Merginos ranką nusėja pūslės, ima spyruok
liuoti pirštas, galvoje sudygsta grybai, pasišlykštė
jimą keliantys objektai surūšiuojami stalčiuose...
Visi šie autoriaus vaizduotėje gimę regėjimai išta
pomi taip tikroviškai, jog ima vaidentis per kūną
lakstinėjantys nepageidaujami padarai ir užpuola
psichologinis niežulys.
Išlindę iš toksiškų džiunglių, jaukumą atranda
me minkštu foteliu ir kilimais namų atmosferą ku
riančiame The rooster gallery stende. Vitos Opolsky
tės autoportretas, laikantis keraminį autoportretą,
dvi beveidės merginos klaidžioja po rūmų meną
9
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Donatas Stankevičius. Seni vairuoto
jai (pigmentinė spauda; 2013)

ištobulinusių flamandų meistrų pievą. Komodoje
auga medžiai, ant kelmo sustatytos miniatiūrinės
kėdutės, pro durų plyšį matome milžiniškas megz
tinio sagas. Gal patekome į žaislinį namuką? Su
masteliais žaidžiama ir žiemos nepaliestame mieste.
Gigantiška kėdė informuoja: regime žaislinį trau
kinuką. Mįsles, ką matome paveiksle, užmena ir
Bartoszas Czarnecki. Vos įžvelgiamais siluetais išta
pomi balionai, į turėklus besiramstančios figūros,
per laukus riedantis vežimas. Švieži dažai suraižomi
ir kompozicija atsiduria už vielinės tvoros.

Ne-elektros instaliacijos
Vos nepamiršau. Virš galvų kaba Eglės
Grėbliauskaitės Jovalas. T. y. ne jos jovalas, o jos
instaliacija tokiu pavadinimu. Tačiau pati ins
taliacija toli gražu ne jovalas. Tai – iš supresuotų
šiukšlių suformuoti kubai. Sukabinti lyg žaislai
virš vaikų lovyčių šie objektai galbūt kalba apie
aplinkos teršimo problemą ir skatina pamąsty
ti apie ateities kartas. Dar įžengiame į Nerijaus
Ermino būdelę. Padangoje įrengtas baseinėlis,

Algis Kasparavičius. Distanci
jos ir destinacijos (instaliacija;
2015–2016)
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virduliuose – kolonėlė ir lempa. Objektai suderinti
taip organiškai, jog ne iš karto pastebiu, jog
funkcionalieji daiktai įsprausti į virdulius. Glebo
Pantelejevo kūrinys Tvirtovė plieniniais paukščiais
kalba apie saugumo pojūtį, tėvų teikiamą savo at
žaloms.
Lipame Taku į skulptūrų ir instaliacijų er
dvę. Mus pasitinka Raimondos Sereikaitės auksi
nis kabantis apverstas tortas, savo žvynų atspindį
metantis ant blizgių grindų. Rimanto Milkinio
Panaudota instaliacija atrodo lyg parodų rūmų ar
chitektūrinio sprendimo dalis. Išlaviravę tarp kelią
blokuojančių R. Milkinio turėklų, susiduriame su
Česlovo Lukensko gigantiškomis gigantiškų medi
nių knygų stirtomis. Instaliacija pavadinta Padi
dinto poveikio priemonės... ir galimai pašiepia besi
formuojančio žmogaus ugdymą sausa teorija, o tai,
manyčiau, būdinga daugumai bendrojo lavinimo
sistemos disciplinų. Iš knygų pasaulio keliaujame
į kaimą. Priešais mus – dantų protezai, sukons
truoti iš kanopų ir pasagų. Šalia – truputis gamtos.
Axelio Gouala gipsiniai krūmai sustoja į ratą, lyg
streikuodami dėl pabodusio antraeilio architektū
ros puošybinio vaidmens. Kolektyvo 3AM video

medžiagoje rodoma vėliavos iškėlimo ant apleisto
Kauno viešbučio akcija. Pilka vėliava simbolizuoja
konformizmą, nenorą apsispręsti, neišguitus sovie
tinius vaiduoklius.
Sąmoningai pabaigai pasilikau antros mugėje
apsilankymo dienos pradžioje išvystą performan
są. Gedulingomis ir elegantiškomis sukniomis
pasipuošusios merginos laidojo savo kompleksus.
Monikos Dirsytės performansas – aštuonių mer
ginų išpažintys, lydimos isteriško juoko. Atliksiu
ir aš savo išpažintį. Nors mugės tyrinėjimo metu
į ekspozicijų visumą žvelgiau gana skeptiškai, net
jutau nusivylimo kartėlį, šio teksto rašymas pako
regavo įspūdžius. Bene kiekvienam kūriniui skyrus
pakankamai laiko ir intelektualinių pastangų, atsi
veria tikrieji kūrinio lobiai. Siužetiniai, spalviniai,
meistriškumo ir t. t. O galbūt tiesiog prisirišu prie
kruopščiai aprašomų kūrinių, imu justi jiems sen
timentus ir nebesugebu kritiškai jų vertinti? Bet
kokiu atveju ARTVILNIUS mugėse eksponuoja
mų kūrinių gausa gali paskatinti kūrinius apžvelgti
prabėgom. Patarčiau nepagailėti laiko, pakontem
pliuoti prie eksponatų ir jie prabils.

Monika Dirsytė. Kompleksas (performansas; 2016)
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Jonas Grigas

Pesimizmas ar žmonijos išmintis
lems ateitį?
Žiniasklaida dažnai mėgsta skleisti pesimis
tines žinias, kurios kelia visuomenei nepagrįstą
nerimą. Tačiau visais laikais kai kurie žmonės pe
simistiškai žvelgė į ateitį. Po tariamo Jėzaus žengi
mo į dangų pirmame šios eros amžiuje ankstyvieji
krikščionys tikėjo, kad jis netrukus grįš gyvųjų ir
mirusiųjų teisti, o gyvybė Žemėje baigsis, kaip kad
aprašyta Evangelijoje pagal Morkų (13, 24–26).
Nuo tų laikų apokalipsės pranašysčių niekuomet
nestigo.
Ir dabar nemažai žmonių vis dar jaučia nostal
giją vergiškam darbui kolchozuose ir sovietiniuose
fabrikuose, kai buvo galima nebaudžiamam vogti,
ir peikia dabartį, kai negalima vogti. Filosofas Vy
tautas Radžvilas straipsnyje Sujauktos sąvokos kaina
(Respublika, 2014, lapkričio 7) peikia esamą tvarką
ir pranašauja liūdną ateitį: „...tarybinio komuniz
mo dvasiškai, moraliai ir materialiai nustekenta
visuomenė ne tik kad neatsigaus ir neatgims, bet
priešingai, iš komunizmo paveldėtos negalios tik
didės ir bus toliau judama vis gilesnio visapusiš
ko nuosmukio keliu.“ Kalbančius apie vis labiau
klestinčią žmoniją kai kas laiko bukapročiais, o
tvirtinantys, kad dėl klimato kaitos ar technologijų
įtakos gresia katastrofa, gali tikėtis Nobelio premi
jos. Pesimizmas yra tarsi lietuvių religija. Ir ne tik
lietuvių.
Pasaulio knygynai užversti pesimistinėmis kny
gomis, o radijo bangos dieną ir naktį neša į mūsų
namus niūrias žinias apie augantį skurdą, žmonijai
gresiantį badą ir epidemijas, visuotinį atšilimą, plo
nėjantį ozono sluoksnį, rūgštėjančius lietus, grei

tai pasibaigsiančią naftą ir naudingąsias iškasenas,
būsimus karus dėl vandens, gresiantį atominį karą
ir po jo atominę žiemą, vandenynų rūgštėjimą ir
asteroidų smūgius, kurie gresia mūsų laimei.
Pesimizmo priežastys keičiasi, bet pesimizmas
gyvas. Praėjusio amžiaus septintame dešimtmety
je labiausiai gąsdinta žmonių skaičiaus augimu ir
artėjančiu badu, aštuntame − žemės išteklių išeik
vojimu, devintame – rūgščiaisiais lietumis, dešim
tame − mirtinomis pandemijomis, šio amžiaus pir
mame dešimtmetyje gąsdinta visuotiniu atšilimu.
Šios pesimistinės prognozės tai garsiai kildavo, tai
tyliai išnykdavo. Tai gal pesimistai neteisūs?
Pesimistai būtų teisūs, jei pasaulis eitų tuo pa
čiu keliu kaip dabar – žmonijos lauktų nelaimė. Jei
visas transportas priklausys nuo naftos (o ji baig
sis) – lauktų bėda. Jei žemės ūkis priklausys nuo
gėlo vandens, o jo telkiniai išdžius – lauktų badas.
Tačiau pasaulis nebus toks, koks yra dabar. Nuolat
kuriamos žinios gimdo naujas technologijas ir suka
pasaulio klestėjimo variklį. Žmonija tapo kolekty
vine problemų sprendimo bendrija ir jas sprendžia,
keisdama savo gyvenimo būdą.
Pesimistų klaida yra manyti, kad ateitis yra di
desnių baimių kelianti praeities versija. Prieš Pir
mąjį pasaulinį karą aviacijos inžinieriai manė, kad
dėl to, jog lėktuvai su dvigubais sparnais buvo sta
bilesni, manevringesni ir turėjo didesnę keliamąją
jėgą, lėktuvai ateityje turės bent 12 sparnų. Šis pa
vyzdys rodo, kaip smarkiai galime klysti progno
zuodami ateitį. Tačiau ateitį daugiausia progno
zavo pesimistai. JAV ekologas profesorius Lesteris

Fizikas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, VU profesorius emeritas.
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Brownas, parašęs knygą Pasaulis ties riba, pesimis
tiškai žvelgia į ateitį. Pasak jo, jei kinai 2030 m.
bus tokie pat turtingi kaip amerikiečiai, naudos
tiek popieriaus, turės tiek automobilių, bus galas
visiems pasaulio ištekliams, žmonijai grės badas. L.
Brownas neklysta ekstrapoliuodamas dabartį į atei
tį, kaip neklydo tie, kurie XIX a. manė, jog 1950
m. Londono gatvėse bus 3 metrų storio arklių mėš
lo sluoksnis. Neklydo ir kompiuterių firmos IBM
įkūrėjas Thomas Watsonas, 1943 m. pasakęs, kad
pasaulinė rinka tėra tik 5 kompiuteriams, ir Di
gital Equipment Corporation įkūrėjas Kenas Olse
nas, 1977 m. pasakęs, kad nėra pagrindo kam nors
norėti turėti kompiuterį savo namuose, kai kom
piuteriai svėrė toną ir kainavo labai daug. Neklydo
ir Anglijos vyriausybės patarėjas kosmoso klausi
mais prieš pat Sputniko paleidimą 1957 m., kad
kosminės kelionės yra „visiška nesąmonė“. Tiesiog
pasaulis greitai pasikeitė. Ir popierius, ir nafta atei
tyje bus naudojami taupiau arba pakeisti kuo nors
kitu, o žemė bus naudojama produktyviau ir leis
kinams, indams ir net afrikiečiams klestėti. Ma
čiau, kaip nuo mano pirmo apsilankymo Indijoje
prieš 25 metus ši šalis neatpažįstamai pasikeitė.
<...>
1970 m. žurnalas Life skelbė, kad „per dešimt
metį miestų gyventojai turės pradėti nešioti dujo
kaukes, kad išgyventų užterštame ore. Iki 1985 m.
oro tarša perpus sumažins Žemę pasiekiančios
saulės šviesos kiekį“. 1980 m. vykstant į Japoni
ją, rusai gąsdino, kad Tokijuje žmonės gatvėmis
vaikšto su dujokaukėmis. Iš tikrųjų ten oras buvo
švaresnis nei Vilniuje. Technologijos oro kokybę
labai pagerino. 1984 m. vokiečių žurnalas Stern
skelbė, kad trečdalis Vokietijos miškų jau išnykę,
kad iki 1990 m. išnyks visi spygliuočiai, kad iki
2002 m. miškų išvis nebeliks, kad juos išnaikins
rūgštūs lietūs. O kas įvyko? Europos miškų bioma
sė padidėjo, o Švedijos vyriausybė pripažino, kad
azoto rūgštis yra trąša, spartinanti medžių augimą.
Žinoma, kai kur miškai nyko dėl senumo, kenkėjų
ar vietinės taršos.

Nepasiteisino ir Jeremy Rifkino pranašystės,
kad biotechnologijos kelia pavojų „viską sunaikinti
taip, kaip atominis holokaustas“. Rezultatas pasiro
dė priešingas − buvo sukurtos gyvybę gelbstinčios
technologijos. Buvo pliekiami dirbtinio apvaisini
mo pradininkai, tačiau jų išradimas atnešė daug
laimės milijonams bevaikių porų. Buvo nerimauja
ma dėl genų inžinerijos, o neseniai Mokslų akade
mijoje Kipro sveikatos apsaugos ministras pasako
jo, kaip genetikos laimėjimai leidžia gydyti net dar
negimusių vaikų genetines ligas. Suvaldytos buvo
pesimistų gąsdintos AIDS, gripo (1918 m. gripo
virusas H1N1 pražudė 15 mln. žmonių), Ebolos ir
kitos epidemijos. Daugelio ligų išnaikinimas atei
tyje yra reali perspektyva.
Dabar daug rašoma apie žmonijai gresiantį
klimato atšilimą ir temperatūros padidėjimą šia
me šimtmetyje (3–6 °C). Velso princas 2009 m.
pasakė, kad žmonijai liko 100 mėnesių imtis būti
nų priemonių, kad išvengtų nepataisomo klimato
bei ekosistemos žlugimo. Tačiau Tarpvyriausybi
nė klimato kaitos komisija numato, kad pasaulis
šiame šimtmetyje patirs tokį ekonominį augimą,
kad šimtmečio gale žmonės vidutiniškai bus 4–8
kartus turtingesni, nei esame dabar, ir galės prisi
taikyti prie klimato kaitos. Pasaulis bus šiltesnis ir
turtingesnis. Šiluma pagerina derlių šaltuose kraš
tuose, o padidėjęs lietaus kiekis ir anglies dioksido
padidėjimas – sausuose. Žmonėms reikės dirbti
mažiau žemės, kad išsimaitintų. Žinoma, didės
uraganų ir kitokių klimato kaitos sukeltų nelai
mių. Tačiau uraganų padaryta žala labiau priklauso
nuo turto ir oro prognozių nei nuo vėjo greičio.
2007 m. aukščiausios kategorijos uraganas smogė
gerai pasirengusiam Jukatanui ir nieko nepražudė,
o kitais metais panašus uraganas prastai pasirengu
sioje Birmoje pražudė 200 tūkstančių žmonių. Dėl
visuotinio atšilimo maliarija, erkių platinamos ir
kitos atogrąžų ligos plinta į šiaurę. Bet pagal vieną
tyrimą nutukimas pražudo dvigubai daugiau žmo
nių nei klimato kaita. Net jei klimatas atšils tiek,
kiek pranašaujama, dauguma žmonių bus tokie
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turtingi, kad išgalės ko nors dėl to imtis. Tačiau
žiniasklaida, mintanti iš bauginančių straipsnių,
pesimistus laiko išminčiais.
Labiau tikėtina, kad žmonių ir ekosistemų ge
rovę pagerins šiltesnis ir turtingesnis pasaulis nei
šaltesnis ir skurdesnis. Klimato kaita labiausiai
smogs neturtingiesiems. Tačiau jie labiausiai ken
čia ir dėl didelių energijos kainų šaltesniame kli
mate. Kad ekonomika nesustotų, reikia daugybės
vatų energijos, o pagrindinis jų šaltinis yra iškas
tinio kuro deginimas, kuris šildo klimatą. Tačiau
atominė, biokuro, vandens, vėjo, saulės energija
yra daug brangesnė. Tikėtina, kad ateityje, pasi
telkę saulės šviesą, išgausime vandenilį tiesiogiai iš
vandens kopijuodami fotosintezę ir jį deginsime,
panaudosime kitas technologijas ir spartėjanti kli
mato kaita sustos, ir šio amžiaus pabaigoje pasaulis
gyvens geriau nei dabar.
Nesibaigia dejonės, kad šiuolaikinis jaunimas
yra neraštingas, savanaudis, trokštantis viską gauti
veltui, per daug įnikęs į kompiuterius ir mobiliuo
sius telefonus, kurie jaunimą atbukina ir palieka be
moralės, vaizduotės ir pasekmių suvokimo. „Dabar
jaunimas...“ – dūsauja seneliai. Tačiau jaunimas
elgiasi pagal tas taisykles, kurias jam sukuria su
augusieji, visuomenė. Vaiko, kuris į mokyklą atsi
neša mobilųjį telefoną ar kompiuterį, kuris klasėje
žinutėmis ar elektroniniais laiškais bendrauja su
draugais gal net kitame žemyne, negalima mokyti
taip, kaip buvau mokomas aš. Jei švietimo sistema ir
mokytojai nesugeba keistis – tai jų bėda. Vyksta am
žinas gyvenimo ciklas, amžinas kartų konfliktas ir
laipsniškas šio konflikto sprendimas. Aš dažnai ste
bėjausi, kokie žinių trokštantys vaikinai ir merginos
ateina į Vilniaus universitetą, turintys daug daugiau
informacijos ir patirties nei mano studijų laikais.
Šiuolaikinis jaunimas nėra niekuo ypatingas. Jis ku
ria verslą, daugiau mokosi ir dirba sudėtingesnius
darbus nei bet kuri ankstesnė karta. Jonizuojančios
radiacijos dozė, kurią jaunimas dabar gauna dėl
ginklų bandymų ir nelaimių atominėse jėgainėse,
yra 90 proc. mažesnė, nei mes gavome septintą
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dešimtmetį rusams sprogdinant atomines bombas
atmosferoje Naujojoje Žemėje, ir sudaro mažiau nei
1 proc. natūralios gamtinės radiacijos fono.
Pesimizmas gimdo kolektyvinį nenorą tikėti,
kad gyvenimas gerėja. Tačiau sau žmonės to netai
ko. Jie mano, kad gyvens ilgiau, daugiau keliaus,
patys, jų vaikai ir vaikaičiai išliks sveiki. Nors as
meniškai žmonės yra optimistai, visuomeniškai
jie – pesimistai, į visuomenės ir žmonijos ateitį jie
žiūri niūriai. Ir taip yra todėl, kad žmonės bijo rizi
kuoti – intuityviai daug labiau bijo prarasti pinigų,
nei nori tą pačią sumą laimėti. Pesimizmo genai gali
būti dažnesni už optimizmo genus. Vyresni žmo
nės pesimistiškesni ir labiau paniurę. Iš to pelnosi
žiniasklaida ir kai kurios organizacijos, išnaudoda
mos žmogaus prigimties pesimizmą. Jokia labdaros
organizacija negauna pinigų skelbdama, kad gyve
nimas gerėja. Joks žurnalistas neatsiduria pirmame
laikraščio puslapyje rašydamas apie gerėjantį gyve
nimą. Gera naujiena nėra naujiena, todėl žiniasklai
da mėgaujasi straipsniais apie įvykusias ar artėjan
čias nelaimes. Vienintelis būdas nugalėti pesimizmą
būtų užprogramuotas žmogaus prigimties pakeiti
mas. Kol žmonės dauginsis lytiniu būdu, ir kiekvie
na nauja karta viską pradės iš pradžių, kiekvienas
kūdikis pradės savo gyvenimą su paveldėtais polin
kiais ir instinktais, susiformavusiais technologiškai
labiau atsilikusiais laikais. Todėl visada bus teisingas
posakis: „Mano laikais viskas buvo kitaip.“
Penki Lietuvos profesoriai knygoje Nerimas
(2012) nagrinėja grėsmes Lietuvai ir jų pasekmes.
Tas nerimas, pasak Viktorijos Daujotytės, kyla to
dėl, kad „žmogaus pasaulis yra trapus. Trapus iš
pačios savo esmės – iš žmogaus pažeidžiamumo,
laikinumo. Iš bejėgiškumo gamtos stichijų akivaiz
doje. Iš nedidelių galimybių protingai susitvarkyti
gyvenimą, sukurti gerai veikiančias demokratines
struktūras.“. O filosofas Arvydas Šliogeris labai pe
simistiškai piešia Lietuvos ateitį.
<...>
Ar filosofų pesimizmas nėra pavojingas? Gali
būti, nes šiuolaikiniai filosofai dažnai vadovauja
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si ne mokslo žiniomis, o nuojauta. Užuot jautę,
kad esame prie naujo nuostabaus žemyno, kupi
no perspektyvų ir galimybių, slenksčio, jie jaučiasi
taip, tarsi būtų sausakimšoje Titaniko gelbėjimo
si valtyje šaltoje audringoje jūroje, kovodami dėl
galimybės pasilikti valtyje ir pasirengę neleisti į ją
įlipti kitiems skęstantiesiems. Kas bus tada, jeigu jų
minčių įtakoje žmones dėl ateities pasaulio apims
nevilties, baimės ir įtarumo košmarai, jeigu žmo
nėms įteigsime, kad valdymą perims veltėdžiai,
plėšikai ir apgavikai, jeigu bus vadovaujamasi tik
išgyvenimo principu, o teisybė bus tik stipriųjų
pusėje? Nuojautos pavojingesnės už idėjas, nes jos
nepasiduoda racionaliam įvertinimui. Jei mūsų
pasaulį apimtų tokios pesimistų nuojautos, viskas,
ką jos gali sukelti, gali tapti tikrove. Ne globali
zacija ar žiniasklaida kelia pasauliui pavojų, o tai,
kad mes, neracionaliai elgdamiesi, atsidūrėme prie
ekologinės krizės slenksčio, nesuvokdami, kaip
prasmingai gyventi tausojant išteklius, kad neturi
me kosmologijos, suteikiančios gyvenimui prasmę.
Blogybė yra ta, kad pesimistai mąsto neracionaliai.
„Mąstymas susietas su visu žmogaus gyvenimu“, –
Vilniuje sakė popiežius Jonas Paulius II. Raciona
liai žmogus mąsto tada, kai tikrovę junta visu savi
mi ir užčiuopia tikrovės visumą. Tačiau tiek mažai
žmonių tai gali. Tad ar reikėtų klausyti pesimistų?
Kartais reikėtų. Pavyzdžiui, gąsdinimai dėl
plonėjančio ozono sluoksnio šiaurinėse platumose
padėjo uždrausti chloro ir fluoro karbonatų išmeti
mą į atmosferą, nors ultravioletinės spinduliuotės,
praeinančios pro ozono sluoksnį, intensyvumas čia
nesiekia nė 0,02 proc. spinduliuotės, kurią patiria
atogrąžų žmonės. Be to, naujausi tyrimai rodo, kad
kosminiai spinduliai yra svarbesnė ozono skylės
priežastis nei chloras. Yra ir akivaizdžių priežasčių,
dėl kurių verta nerimauti – transporto kamščiai
miestuose, žmonių nutukimas ir kitos, bet jos yra
dėl mašinų ir maisto gausos ir mūsų protėviai būtų
tik pasijuokę iš jų. Ne kartą žmonija per mažai
įsiklausė į intelektualų nerimą, pavyzdžiui, dėl ko
munizmo, fašizmo ir Al-Qaedos grėsmės, ir brangiai
sumokėjo. Sumoka ir už nepamatuotą optimizmą.

Mano karta brangiai sumokėjo, klausydama mitų
apie brandų socializmą, šviesų komunizmo ryto
jų ir kapitalizmo grėsmę. Panašiais mitais ir dabar
maitinama rusų tauta. Dar pasaulį alina kenkėjai,
kurstantys karus, reikalaujantys tautų paklusnumo,
kuriantys biurokratijas, valdžios elitas, lobstantis
kitų žmonių sąskaita, sukčiaujantis ir taip didinan
tis pesimizmą. Nepaisant to, kolektyvinis žmonijos
intelektas pasiekė precedento neturintį lygį.
Pranašauti ateitį remiantis prielaida, kad nevyks
mokslo ir technologijos pažanga, ir regėti ją siau
bingą, – nedidelė gudrybė. Ateitis iš tikrųjų būtų
liūdna, jeigu liautųsi atradimai ir išradimai arba
pasaulį užvaldytų kokia nors kvaila idėja, kaip kar
tais užvaldo tik kurią nors šalį. Niekam tikę vadai
vis dar gali sugriauti Žemės klestėjimą. Kol kas jie
veikia lokaliai, bet vienas iš jų, sužlugdęs savo šalį,
gali pradėti veikti globaliai. Juo labiau, kad Europa
kol kas išgyvena ne tiek ekonominius, kiek sociali
nius, moralinius ir politinius sunkumus. Ne globa
lizacija ar žiniasklaida, o suplanuotas ar atsitiktinis
atominių ginklų panaudojimas kelia didžiausią šio
šimtmečio pavojų žmonijai. Nuostabu, kad jau
daugiau nei 60 metų jie nenaudojami, bet laikrodis
tiksi, jis rodo vos keletą minučių iki dvyliktos. Pesi
mistai gąsdina viskuo, net tuo, kad į Saulės sistemą
įskries dar viena žvaigždė (tokia tikimybė tolimoje
ateityje yra), kuri sukels gravitacijos sumaištį ir į
Saulės sistemos vidų pasipils kometų lietus.
Mūsų, kaip biologinės rūšies, esminė proble
ma yra ta, kad, norint išsaugoti tai, ką turime,
reikia visą laiką keistis. Todėl labiau tikėtina, kad
klestint žmonių ir idėjų mainams ir specializacijai,
Žemėje toliau vystysis kultūra, tobulės techno
logijos, nyks skurdas, atsitrauks ligos, plis laisvė,
gerės aplinka, klestės pažinimas ir daugės laimės.
Elektroninė revoliucija suteiks naują formą įvai
riai veiklai – atsiras nauji bendruomeniniai ryšiai,
nauji virtualūs santykiai, naujos švietimo formos,
nauji medicinos pagalbos teikimo būdai, nauja
politinė tikrovė ir net naujos karo formos. Dau
gelis dalykų bus tvarkoma pirštu palietus ekraną
arba mintimis, perduodamomis per implantuotą
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kaukolėje lustą. Namai taps elektronikos zonomis,
kuriose apšvietimas, šildymas, maisto gaminimas,
signalizacija ir visą sieną dengiantis televizoriaus
ekranas bus valdomi balsu ar mintimis, o patys
namai bus valdomi robotų. Technologijos atsineš
ir pažeidžiamumą bei riziką. Ir aš ne kartą rašiau,
kad kai kurios moderniosios technologijos, pa
vyzdžiui, mobiliųjų telefonų, belaidžio interneto,
kompiuterių elektromagnetiniai impulsai arba
asbestas, nanodalelės ir kai kurie cheminiai gami
niai gali pakenkti žmogui ir reikia vengti pernelyg
didelio jų poveikio. Rašiau ne dėl pesimizmo, o
skleidžiau mokslo jau įrodytas tiesas.
Naujausia informacijos priemonė – interne
tas – tapo mūsų langu į pasaulį ir save, formuoja
tai, ką ir kaip matome, keičia mus kaip individus
ir visuomenę, skleidžia žinias ir blogybes į nervų
sistemą. Kompiuterio ekranas jau valdo daugelį iš
mūsų. Internetu apsiperkame, apmokame sąskai
tas, rezervuojame bilietus, siunčiame sveikinimus,
skaitome ir rašome elektroninius laiškus. Interne
tas tapo universaliąja informacijos, plūstančios per
akis ir ausis į smegenis priemone, jis teigia stulbi
nančią naudą žmonijai, surenka ir sutelkia žinias
bei idėjas, pasklidusias po pasaulį taip plačiai, kad
vargu ar kas kitaip galėtų jomis pasinaudoti. Ži
noma, internetas neigiamai veikia sugebėjimą susi
telkti ir mąstyti. Kai kas liovėsi skaityti knygas, ne
teko kantrybės ilgiems argumentams, visą norimą
informaciją nori ir gali gauti kuo greičiau. Todėl
pasikeitė mąstymas. Žmonės priprato prie interne
to teikiamų paslaugų ir tapo nuo jų priklausomi.
Kinta smegenų funkcionavimo būdas. Smegenys
reikalauja peno, kokį teikia internetas, ir juo dau
giau jas maitini, tuo darosi alkanesnės – trokšta
patikrinti elektroninį laišką, „paguglinti“. Interne
tas verčia mus panašiais į didelės spartos duomenų
apdorojimo mašinas. Netenkame senųjų smegenų.
Nuolatinis keitimasis, sudėtingėjimas (atomai in
tegruojasi į molekules, molekulės į ląsteles, ląstelės
į organizmus, šie darosi vis sudėtingesni), kolek
tyvinis ir kaupiamasis intelektas suka klestėjimo
variklį. Informacija yra produktas. Juo daugiau
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informacijos galime pasiekti ir juo greičiau pajė
giame išgryninti jos esmę, tuo produktyvesniais
mąstytojais tampame. Todėl nesuprantamas filoso
fo A. Šliogerio noras „sunaikinti Ekraną“. Juo la
biau, kad pasaulio knygos sparčiai skaitmeninamos
ir tikėtina, kad Google bus didžiausios pasaulio bi
bliotekos savininkė, o jos suskaitmenintos knygos
internetu akimirksniu pateks į kiekvieno internetą
turinčio vartotojo ekraną.
Žmogus sukūrė tokį gyvenimo patogumą ir
prabangą, kurių ankstesnės kartos neįsivaizdavo.
Jis kolonizavo kiekvieną gyvenamą Žemės kampelį
ir ištyrinėjo negyvenamus, pakeitė pasaulio vaizdą,
genetiką, cheminę sudėtį, apsupo save ypatingais
atomų dariniais, vadinamais technologijomis, ku
riais nuolat kintame, atradinėjame. Intelektas tapo
kolektyvinis ir kaupiamas, įvyko idėjų evoliucija,
idėjos susitinka ir poruojasi. Jungtinių Tautų duo
menimis, per 50 metų skurdo lygis sumažėjo labiau
nei per ankstesnius 500 metų, daugiau nei 90 proc.
tų, kurie laiko save vargšais, turi elektrą, vanden
tiekį, šaldytuvą, televizorių, telefoną, automobilį.
Vidutinis lietuvis su šiandieninėmis pajamomis
prieš 50 metų būtų turtingiausias žmogus, bet už
jokius pinigus nebūtų galėjęs nusipirkti interne
to ar mobiliojo telefono. Mainai, specializacija ir
darbo pasidalijimas leidžia dirbti mažiau ir turėti
daugiau. Vos mostelėjęs ranka ar paskambinęs te
lefonu, galite gauti daugiau, nei būtų suteikę 500
faraono tarnų. Žmogus pertvarko pasaulio atomus,
elektronus ir fotonus taip, kad užmojai virsta ga
limybe. Šiame amžiuje tapsime panašūs į dievus,
galėdami mintimis valdyti pasaulį, skaityti kitų
mintis, minties galia judinti daiktus, keisti pasenu
sius organus dirbtiniais ir net kurti tokias gyvybės
formas, kokių Žemėje nebuvo. Tokių galių, pri
menančių dieviškąsias, suteikia mokslas. Daugelis
žmonių dabar nešioja savo kišenėje didesnę skai
čiavimo galią nei prieš porą dešimtmečių ji būtų
tilpusi ant stalo. Klavišo paspaudimu ji sujungia
tolimiausias pasaulio dalis. Mokslas ateitį paverčia
dabartimi. Todėl manau, kad ateitį lems ne pesi
mizmas, bet kolektyvinis žmonijos intelektas.

Poezija

Milda Mačiulaitytė

po audros

***

kai motina
virdavo sriubą
ji būdavo
––
sūresnė
tėvas žvilgčiodavo
iš gėdos
nedrįsdamas
––
ragauti

nusičiaudėjau troleibuse
pasakei man
į sveikatą
o aš mintyse jau nuvykau
su tavimi į paryžių
suvalgėm eklerų
tris kartus apėjom luvrą
aplankėm versalį sakei
kad aš galėčiau čia gyventi
juokiausi nes tu
mano gyvenimo meilė

žalčio apžavai

ačiū

aš niekada nežinojau
kiek pasaulių
teks nuskęsti
kad pagaliau galėčiau
atgimti balta pieno
puta saulės
spinduliu kuris
pušyne jau senokai
ieškos sau vietos
nežinojau kiek
žalčiui eglių reiks
sužavėti ir apžavuose
kiek teks skęsti man
tol kol
atgimsiu aš
balta pieno puta

ruduo
kai paskutinis medžio lapas
nukris
močiutės spaudimas
nukris
stiklinė pieno
nukris
šypsenos
nukris
amžinybė
klozeto dangtis
nukris
pėdos nuo balkono krašto
iškris
pirmasis sniegas

2016 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė. Vilniaus licėjus, IV klasė
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Poezija
malda

blues

aš užmerkiu akis
raidės žodžiai
ir vardai
prieš mane
skrieja
vardan Dievo Tėvo
vėl bažnyčioj išpažįstu
taip kalta kalta
kalta dėl žvilgsnių
dėl žodžių dėl raidžių
vardų
aš tavo amžiams
tyliai sukryžiavusi
pirštus tariu

jo marškiniai
(tris kartus dėvėti)
apsiviję aplink
kaklą tarsi jos
pirštai
jie myli tiek
kiek trunka
jos blakstienos
ir tris savaites
mėlynai nulakuoti
jos kojų nagai

amen

troleibuse
supiesi ant
troleibuso laidų
jame tyliai
siūbuoji tarp
rūškanų mimikų pirkinių
krepšių apgaubtas
mėsos ir bebaigiančių nužydėti
tulpių kvapo
senučiukių bene netyčia
koją tau lazda
ne ne aš nesėsiu
karksi kaip varna
tupėdama ant laidų
troleibuso
supiesi
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padavėja
susitikome
praėjus mėnesiui
po to kai paskutinįkart
man pasakei
iki pasimatymo
tu surinkai stiklines
nuo stalo aš
tai kas liko iš
mūsų pavasarių

diptikas mano meilei
pirmą kartą
susitiksime paryžiuj
gal vilniuj
mano gatvėj
kai neši glėbyje
puokštę
pažvelgsime vienas į kitą
mirktelsim
kada nors susituoksime
išsiskirsim

Poezija
***

monologas vynui

po metų
susitiksim vilniuj
man paryžiuj
tavo gatvėj
kai neši glėbyje puokštę
šiukšlių
išsiskirsim

tavo lūpų kampučiai kvepia
maitinuos vien tavo syvais
tave bučiuoju
kaip motinos plaukus
šukes iš delnų išsitraukiu
nubraukiu kraują
tamsiai raudoną
kaip tavo lūpų kampučiai

vyras

***

jis dėvi juodą švarką
nepasakytum
tvirtos jo rankos
kažkada irgi buvo
kaip to berniuko
kur pašalėj sėdėdamas
kramtydamas gumos popierėlį
prisigėrusį uogų kvapo
paslapčia žavisi moterimi
įsikabinusia į jas

mano mažytės sirenos
vandeniu piešdamos dangų
gieda artėjantį lietų
jųjų veidai išdarkyti
lūpos pravertos alsuoti
aikteli tyliai be garso
kristus aukojo joms sielą
kristų jis josioms po kojų
švelniai bučiuotų joms pėdas
bet iškankinti jų kūnai
lūpos jau nepragieda
lyja sirenoms ant jų jau

žuvėdra suklykė
virš tuščios parduotuvės

perspektyva
ir aš joje
tuščia
klykiu
aš tau akacija
ir diemedžiu
žydėsiu
erškėčiais dabinsiu
galvą
tik tu pabūk man
paglostyk galvą
pabudus
tik nepirk manęs

kaip tu švelniai
be garso tikėdamasis
nepajusiu
patempsi už kaspino
juosiančio taliją
kaip tolumoje už lango
sukrykš mažos mergaitės
tampomos už kasų
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Proza

Salvija Stončiūtė

Skersgatviai
Būdavo vietų, kurių jis vengdavo.
Viena iš jų – trečiasis skersgatvis, skaičiuojant
nuo to, kuris buvo saugus – lydintis į jo daugiabu
čio vidinį kiemelį. Trečiasis skersgatvis buvo kažkas
daugiau nei tiesiog eilinis gatvės kampas, smirdan
tis šlapimu, pro kurį eidamas kiekvienas sulaiky
davo kvapą ar išsitraukdavo telefoną pasišviesti.
Trečiasis skersgatvis buvo panašus į suaižėjusią se
nos pabaisos pravertą burną suskilinėjusiais sausais
kraščiukais, kuriuose palijus sunkdavosi upeliūkš
čiai, panašūs į pabaisos seiles, o nešvarumai bėgda
vo tyčia į vieną ir tą pačią vietą, kuri tamsėdavo ir
plėsdavosi kaskart į ją pažvelgus. Artėjant trečiasis
skersgatvis pradėdavo tyliai burgzti. Tai būdavo
toks keistas garsas, lyg pabaisos skrandyje veiktų
sena žoliapjovė ar kūlimo mašina. Garsas, atsimuš
damas į, ko gero, metalinio skrandžio sieneles, ai
dėdavo ir ties išėjimu asimiliuodavosi į tą urzgimą,
kuris pakeldavo kiekvieną mažytį jo rankų ir nuga
ros plaukelį. Tačiau labiausiai jis nekentė trečiojo
skersgatvio dėl jo neįprasto, atgrasaus gyventojo.
Tai buvo tikra, kaulėta, susitraukusi skersgatvių
senė, tokia, kurią matai istoriniuose filmuose arba
devyniolikto amžiaus pasakų iliustracijose. Senė
purvinu veidu ir žybsinčiomis gyvsidabrio akimis.
Ji kiauras dienas ir vakarus drybsodavo toje pačio
je vietoje ant šlapio apipelijusio kartono kvadrato.
Ką ji ten darė, jis nežinojo. Ko gero, tiesiog dvoki
no ir taip šlykštumą keliančią skylę ir suteikė dar
daugiau grotesko (lyg jo išvis dar reikėtų) savo stai
giais, kraujo tekėjimą venose stabdančiais juoko
priepuoliais. Tai buvo keisčiausias dalykas, kokį

jis buvo girdėjęs. Senė, sėdinti ir liejanti nuodin
gu gyvsidabriu jai užmatomus gatvės kampelius,
kartais pamatydavo kažką tokio velniškai juokin
go, kad imdavo juoktis kaip patrakusi. Jos juokas
skambėjo kaip trumpam ištrūkęs, pro skreplius ir
kažin kokias išaugas prasibrovęs žvėris, norintis
įkvėpti oro, ir tas ilgas, šnypščiantis įkvėpimas –
tai buvo senės juokas. Todėl kiekvieną kartą, kai
jis eidavo pro trečiąjį skersgatvį, užsikimšdavo ausis
ir stipriai užsimerkdavo. Dvidešimt žingsnių. Tik
tiek tereikėjo žengti iki saugiosios vietos. Užsimer
kęs jis skaičiuodavo.
Vienas, du, trys, keturi.
Ilgai, kol jis išmoko skaičiuoti. Iš pradžių mo
kėjo tik vienas. Šitą įsiminė po pirmojo gimtadie
nio praėjus keletui mėnesių. Tada atėjo eilė du.
Išmoko po antrojo gimtadienio, tačiau kažin kodėl
visada jo vengdavo. Net vėliau, kai susidėjęs keturis
uogiene suteptus vaflius ant virtuvinio stalo spręs
davo amžiną savo rebusą: kiek daugiau, trys ar ke
turi, jis visados, skaičiuodamas iš eilės, praleisdavo
du. Nors puikiai žinojo žodį ir jį atitinkantį kiekį,
stengėsi du išbraukti. Pakeisti jį trimis arba vienu.
Arba kažkokiu neaiškiu skardžiųjų priebalsių dari
niu. Ar tai buvo tik žaidimas, jis nenutuokė. Nesi
norėjo galvoti apie tai, o ir laiko nebuvo. Kiekvie
ną vakarą jis kruopščiai iškrapštinėdavo kiekvieną
savo kojų tarpupirštį. Žinoma, kartu su mama. Jis
praskėsdavo pirštukus, o mama turėdavo pavalyti
atskleistą plotą tualetinio popieriaus kvadratėliu.
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Tualetinis popierius būdavo išmargintas kvepian
čiomis ramunėlėmis, kurios jam patiko. O ir
mama gražiai juokdavosi, tai jam irgi labai patiko.
Keturi, penki, šeši, septyni.
Buvo įkaitęs, sausas asfaltas, vasara. Greta nu
brozdintais keliais atsitūpusi prie laiptinės gelsva
kreidute brėžia kvadratėlius. Raizgo po numerį į
kiekvieną. Tada nupiešia saulę. Ir šokinėja, mergai
tiškai, lenkia apvalius kelius, jos kaselės trumpos,
straksi nelyg spragsėdamos. Stovi Dariūša, toks
pyplys, ką tik išmokęs spjaudytis, gniaužia pirmą
ragatkę, savo pasidarytą, purvinuose pirštuose. Ir
aš, pabalęs vaikis iš ketvirto aukšto, sėdžiu, brai
žau žemę su pagaliu, braižau kometas, žvaigždes,
paukščių takus, didelius Saturno ratus. Saturnas
turi ratus? Ir saulę, tokią, kokią Greta ant savo
skaičiuotų kaladėlių pakėlė. Atsimenu, Dariūša
nupirko auskarėlius. Įdėjo į suglamžytą, permato
mą maišelį, va, čia tau, nuo manęs. Išdidžiai, kaip
kapitonas. Du plastmasinius geltonus pingvinus.
Greta tik šypsosi eile baltų dantų, bučiuoja lipnų,
purviną Dariūšos žandą, tas stovi, apvalainas ran
kas ant klubų susidėjęs, kaip koks imperatorius. O
aš bąlu ir jaučiu, kaip man sukas viduriai, Greta
sudėjus lūputes staipos, sekundę atrodo, kad nu
alpsiu, išpila prakaitas. Atsimenu, šokinėja švytinti
Greta, o jos auselėj, mažoj baltoj auselėj, geltonas
kaip margarinas pingvinas. Nusisukau tada, jau
čiau deginančią, pulsuojančią veną smilkinyje. Ne
gražūs tie tavo auskarėliai! Visai negražūs! Ir tau,
Greta, jie netinka, ir išvis, Greta, tu baisi boba...
Jokių spalvotų gumyčių nesiriši, visa pilka, tik aus
karėliai tie. Taip, teisingai, boba! Ir šast iš ragatkės
į pakaušį, ir šast Dariūšai į veidą. Verkiu, spiegiu,
daužau. Dariūšos tėvas lėtai tampo savo plačius
juodus ūsus, o jo delnai tvirti kaip senos replės.
Bet vis tiek malu Dariūšai nugarą, o jis man pliekia
į pilvą. Greta, tu įsisegei auskarėlius! O aš mažytis,
išbalęs, traška keliai, kai bėgu… Ir spjaudytis man
nepatinka! Pyplys…

Septyni, aštuoni, devyni. Devyni, dešimt.
Per septintąjį gimtadienį mama išklerusį, api
braižytą ir amžinai lipnų šeimos stalą užtiesė balta
staltiese, pasodino tėvą, nuplovė jam rankas, už
degė žvakes ir plojo. Uždegtos septynios susukto
spalvoto vaško žvakutės mirgėjo ir juokėsi, lingavo
į šonus ir spalvotais lašeliais biro ant braškinės želė,
per ją lašėjo ant baltos staltiesės. Tada jis neužpūtė
žvakių, tik ilgai nemirksėdamas žiūrėjo į liepsnas,
kol žvakės sudegė. Kai pakėlė akis, mama nustojo
ploti, tėvo rankos pakilo nuo stalo ir dingo, o jis
atsigulė į baltą šaltą lovą. Tą naktį pirmą kartą mie
gojo atsiklojęs iki pusės. Atrodė, kad jis auga vien
gulėdamas, tęsiasi išilgai, pilnėja, nebetelpa lovoje,
laužo medinius jos rėmus, pečiais remiasi į lubas.
Buvo tamsu, o tamsa rišosi aplink ausų būgnelius,
jis žinojo, kad tamsa – kaip vanduo, ji gali prasi
skverbti pro mažiausią plyšelį, pro kiekvieną atdarą
kūno vietą, prasiskverbti ir išsikeroti plaučiuose,
apipinti jų alveoles ir palikti ten kažką – juodo šlei
fo galą, juodą akį ar liepsnojančią žariją. Tamsa pri
versdavo jį įsiklausyti ir jis imdavo girdėti visokiau
sius garsus, kurie gąsdino. Gąsdino ir vertė bėgti,
ridentis laiptais ir autis jau per mažus batus, žadinti
mamą, ieškoti tėvo, vartytis sniege bandant užge
sinti viduje paliktą degančią žariją. Jis nesugalvojo
noro, jis neužpūtė besisukančių žvakių, todėl ir
mama nebeplojo, todėl tamsa skaudžiai apvyniojo
kulkšnis ir pakabinusi aukštai aukštai, virš mažytės
baltos lovos, jį laikė ir garsiai krenkšdama juokėsi.
Jis nebežinojo, kokį vardą reikia šaukti, norint su
laukti pagalbos. Per akimirką galvoje išgaravo visi
burtažodžiai ir išmokti kukavimai, visos žaltvykslių
keliavimo trajektorijos, visos riterių relikvijos. Jis
užmiršo, kas laimi pasakų pabaigoje, kas juokiasi
paskutinis ir kas veda gražiąją mergaitę. Tamsa, su
rišusi jį per kulkšnis, paguldė į lovelę, pradėjo sū
puoti ir niūniuoti mamos balsu, taip pat tęsdama
galūnes, taip pat tarpsniais nusišypsodama.
Po tos nakties kažkas nepaprastai pasikeitė.
Jis tai matė visur: savo tarpupirščiuose, baltoje,
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akis, tokias žibančias, tokias mėlynas, ir ilgai de
gina. Aš net susigūžiu. Tu bailys, Andriau. Tu bai
lys! Skardžiai spygteli. Žengiu žingsnį atatupstas,
pakaušis raudonas, atrodo, kraujuoja, žandai kaip
plikomi, atrodo, paliesi, paliks randą. Atsitūpiu
priešais ir pratrūkstu žliumbti, net užsikirsdamas,
žliumbiu ir dusdamas – aš bailys, toks bailys, tren
kiau Dariūšai, jis man su ragatke... į pakaušį... o
tu verki dabar, kaip man skaudu, kad tu verki...
ir gaudau kvapą, atrodo, po kiekvieno žodžio kaip
žuvis. Ir tada nauja banga nardina – apsižliumbiau
prie mergaitės! O Greta žiūri, tyli nustebusi. Tu...
tu neverk, Andriau. Tik tu neverk. Pralemena. Nu
sišypso, meta auskarėlius į krūmą prie laiptinės ir
net akim nepalydi. Tvyksteli balti mažučiai dantys.
Ir saulę tau nupiešiu. Nori? Noriu, sakau, visas ap
sižliumbęs ir apsisnargliavęs, valausi nosį į rankovę.
Greta pritūpia, išsitraukia gelsvą kreidelę ir piešia
man saulę. Tik... tik nesakyk niekam. Kad verkiau.
Nesakysiu. Atsako su šypsena piešdama.
Aistės Ališauskaitės nuotrauka

apvalioje vakarienės lėkštėje, lubų priskretusiuose
kampuose, tuščiose tėvo kėdės įbraižose. Niekas
nebeplojo, nebeniūniavo, nebepriminė slaptųjų
kukavimų ir nebeparodė dvylikos amžinųjų riterių
kavalerijos paveikslėlių.
Ateina pavakarys, išeinu, pakaušis kaista, neži
nau, nuo ragatkės ar nuo ko. Greta tupi, pilkutė
visa, kaseles trumpas susipynus, savo apvalius ke
lius suglaudus. Tu ne boba, Greta. Tu ne boba…
Traukiasi, gūžiasi, kūkčioja. Ausytė tvyksteli, nea
kina. Auskarėliai delne, spaudžia, tyli. Tu ne boba,
Greta… tu... tu… ir ne pilka tu, Greta… Nereikia
tau jokių gumyčių, kaip tos kvailių kiemo mergos
vaikšto… Nereikia, Greta. Nupieši, nupieši man
saulę, Greta. Tu pati… tu pati gražiausia man. Ir
nereikia tau jokių Dariūšos auskarų, nieko nerei
kia. Atleisk, Greta… Jos liūdnais pečiais nuslen
ka šešėliai, lėtai, guodžiamai. Ji pakelia apvalainas
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Dešimt, vienuolika, dvylika, trylika, keturioli
ka, penkiolika.
Pyplys! Rėkdavo jo bendraklasiai, kai jis per
kūno kultūros pamoką šlubčiodavo gale. Nors
greitai apsiprato, dėl per didelio svorio kairėje
kūno pusėje turėjo sugalvoti naują sistemą, kaip
patogiau vaikščioti. Kaip kitaip, nei įprasta, statyti
koją, kaip kitaip stiebtis norint pasiekti kepurę ant
aukštesnės lentynos koridoriuje. Nors jis priprato
prie vaikščiojimo, pravardžiavimo ir lėto slinkimo
apsnigta danga žiemą, žinojo, kad kairės kulkšnies
tamsa nepaleido. Negalėjo. Kulkšnį skaudėdavo tik
naktimis.
Šešiolika, septyniolika, aštuoniolika, devynio
lika, dvidešimt.
Kairioji kulkšnis skaudėdavo tik naktimis. Ne
labai smarkiai, tik tolygiai mausdavo, vis primin
dama apie save, vis primindama apie didelį fizinį
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kūną, kurį reikia maitinti, prausti ir mankštinti.
Ilgainiui tas kitimas, įvykęs per septintąjį gimtadie
nį, pradėjo ryškėti, ir jis nebeatsiminė, kad kažkada
buvo kitoks. Šviesiomis dienomis jam perštėdavo
akis, o motina nusprendė nebešvęsti gimtadienių ir
Kalėdų. Ji tai aiškino pervargimu gaminti maistą,
tiesti staltiesę ir plauti jam rankas. Tą degančią žari
ją savo krūtinėje jis jausdavo visada. Ji varė iš proto,
vertė norėti kažko, ko pavadinimo ar materijos jis
nebuvo matęs ir neatsiminė.
Dvidešimt, devyniolika, aštuoniolika, septy
niolika, šešiolika, penkiolika. Keturiolika, trylika,
dvylika, vienuolika, dešimt.
Andriau? Andriau, tu čia?
Gi žinai, kad aš čia. Pasitrauk nuo durų. Nebe
šildyk rankenos.
Andriau, juk žinau, kad tu viduj... Atidaryk,
pasikalbėsim.
Kalbėti? Kam kalbėti? Nereikia kalbėti. Tai be
prasmis, laiką užimantis veiksmas.
Noriu... Noriu pasikalbėti.
Pasi...? Norėčiau išpilti savo smegenis ant grin
dų. Ir galėčiau saugiai tylėti. Galėčiau nevaidinti
šypsnių, o tu nesinervintum, kad aš toks tylus.
Smegenys išpilti, nėra ko klausti. Tu nesuprasi.
Atnešiau tau pieno. Įleisk.
Bandau apskaičiuoti, kiek apytiksliai laiko tu
ten stovėsi. Jei tyliai kvėpuosiu, neišgirsi.
Aš išlaušiu duris.
Atsistoju, keliai trakšteli. Lėtai nuslenku iki
durų, atrakinu ir neatidaręs grįžtu į savo buvusią
pozą. Lyg nieko nebūtų įvykę. Tu vaikštai tarp kad
rų. Prašau, vaikščiok tarp kadrų.
Pas tave dvokia.
Nebejaučiu.
Greta stovi man už nugaros, jaučiu jos kvepa
lus – šiandien per daug pasipurškė. (Greta visada
mokėjo kvepintis – kur skubėjai?)
Nori pieno?
Išeik, ką.

Pasakau ramiai ir, atrodo, atšiauriai. Tikiuosi,
kad mano balsas neskamba kaip išsigandusio pyp
lio. Kairėj ausy zvimbia. Ji stoviniuoja, tyli.
Tau ir vėl?
Nėra vėl, vėl neegzistuoja. Periodiškumas neeg
zistuoja, tai yra nekarpomas singuliariumas, trun
kantis nuolat. Paradoksalu. Nėra vėl. Tu nesuprasi,
išeik, nebekvepink, palik mane, padėk man.
Melžiamos karvės šiuolaikiniuose pieno pra
monės fabrikuose patiria tiek streso ir fizinio
skausmo, kad į pieną 95% yra išskiriami blogieji
baltymai, kurie aktyvina vėžines ląsteles ir didina
laktozės netoleravimo riziką. Nenoriu pieno.
Nuo kada tau rūpi tokie dalykai?
Iš tikro tai man nusišikt.
Pasakau riebiai, kad net susitvenkia seilės bur
noje ir mano lūpų krašteliai sustingsta šiek tiek pa
kilę. Greta pritupia ir apkabina mane iš nugaros.
Jaučiu jos kietas, spaudžiančias rankas per juosme
nį, vidurio minkštumą, kelius, atremtus į nugaros
apačią ir vieną trumpą garbaną, užkritusią jai ant
veido. Man prie skruosto prilimpa jos sidabrinis
kryželis, kurį ji visada laiko tarp krūtų.
Aš noriu padėti.
Ar tu žinai, kad Biblija tėra astrologinis veika
las? Jėzaus, kaip mesijo, kelionė, jo gimimas, visų
dvylikos apaštalų suradimas, jo mirimas ir prisi
kėlimas po trijų dienų. Visa tai tėra metaforiškai
užfiksuotas saulės kelias, kurį ji nueina per amžių.
Kiekvienas apaštalas žymi kiekvieną iš dvylikos
mėnesių. Ar žinai, kodėl žuvis yra krikščionybės
simbolis? Nes dabar mes esame astrologiniame
žuvies amžiuje. Biblijoje išpranašauta pasaulio pa
baiga tėra perėjimas į kitą, vandenio, astrologinį
amžių. Visa tai tėra mitas. Tik akylų prabočių dan
gaus stebėjimo užrašai. Tik mitas, kuris išsikerojo
tavo smegenyse, kuris tave pratina tikėti kitais mi
tais, kaip, pavyzdžiui, 9/11. Negi tikrai manai, kad
tai buvo teroristinis išpuolis? Jis buvo suvaidintas
Amerikos tam, kad ji turėtų priežastį pradėti resur
sinį karą Irake. Matai? Tave kvailina. Tu nežinai,
kur gyveni. Tu neturi tiesos.
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Aistės Ališauskaitės nuotrauka

Aš noriu padėti.
Sidabrinis kryželis įkaista nuo mano skruosto.
Nepadėsi. Nebepažįstu išbalusio, traškančiais kau
lais berniuko. Nebeatsimenu, ar Saturnas turi žie
dus. Trauklapiai žaizdų nebegydo. Ir tu nebešildai,
Greta. Sudegiau ir noriu namo.
Keturiolika, trylika, dvylika, vienuolika, dešimt.
Žarija degdavo nubraukdama bet kokią kitą
tiesą ir ją susukdama į didžiąją Spiralę, susukda
ma ir nepaleisdama, sutraiškydama ir užliedama
nuodingu gyvsidabriu. Tai jis stebėdavo it eksperi
mentą, grindžiamą tai matematikos formulių abso
liutu, tai vienetiniu ir nepakartojamu Dievo nužu
dymo faktu. Kai, sulaukęs dvidešimties, jis jau visai
krypo į kairį šoną, kartą naktį grįždamas namo ir
eilinįkart išgirdęs vieną iš skersgatvio valkatos prie
puolių primynė batraištį ir dėjo veidu balon.
Devyni, aštuoni, septyni, šeši, penki.
Ar tu puzlė.
Tu pasakai, aš nesišypsau. Atrišu tavo rankas,
atsisuku veidu, tavo žvilgsnis drėgnas, akys it ap
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rasojusios. Ausys baltos, kai pūsteli, jos raibuliuoja
mažyčiais plaukeliais, apgamas virš kairio lūpų kam
pučio, ant jo galima pasistatyti namus ir žvejoti.
Aš surasiu tave. Išdažysiu mūsų sienas turkio
mėlyna, kaip tau patinka. Ir nupiešim milžinišką
saulę geltonom kreidelėm, panašią į tą, čiurlionišką.
Gulėsim naktį vidury gatvės kaip tame filme, kuris
tau patinka. Kalbėsiu, Greta. Būsiu apvalainas tavo
delnas, būsiu tavo vaikiška pėda, karpysiu tau na
gus, kol tu juoksies, tu virsi kavą apsivilkusi mano
marškiniais. Mes nuostabiai gyvensim, kaip iškirpti
iš reklaminių puslapių. O man nebepypsės galvoje ir
nebebūsiu suardytas, būsiu vientisas ir tavo.
Greta žiūri. Liūdnai. Mato, ji mato mano plas
tikines rankas, pakibusias prie jos veido.
Surasiu. Bet ne dabar.
Ji išeina, o jai uždarius duris, ilgas nematomas
siūlas, iki tol buvęs pririštas prie rankenos, nu
trūksta. Taip vaikystėje mums raudavo dantis. Sa
kydavo, kad neskauda.
Penki, keturi.
Aš guliu žiūrėdamas į aukštas lubas. Mano
viduje dega pamesta raganos akis, žarija ar kažko
neapčiuopiamo šleifas, iš tikrųjų aš vis dar neži
nau, kas tai. Girdžiu plyštančias nuo juoko senės
gerklas. Jos plyšta ir atsiveria žiedu it raudonšonės
žiaunos. Aš skęstu, nors moku plaukti, bandau
įžiūrėti savo raibuliuojančias rankas. Aš užmiršau,
kokį vardą reikia šaukti, norint sulaukti pagalbos,
užmiršau visus kukavimus ir žaltvykslių keliavimo
trajektorijas. Nagais nugremžiu savo smegenis nuo
kaukolės sienų ir sukišu į Spiralės absoliutą. Aš at
sakiau į visus klausimus, todėl galiu ramiai mirti.
Ar tikrai į visus? Iš ko ta skersgatvių senė visada
juokiasi?
Pasuku galvą ir pažvelgiu į trečiąjį skersgatvį. Dvi
milžiniškos gyvsidabrio akys, šiek tiek susilenkusios
į dvi jaunatis, žiūri tiesiai į mane. Tiesiai į mane.
Trys, du, vienas.

Poezija

Linartas Tuomas

tešmuo

paix et amour

rytą pradedi stotelėj
išklijuotoj plikai nusiskutusiu mamontovu

skleidžias palaidinė gėlėta
marškiniai languoti vibruoja –
nutrinti flaneliniai su dėmėm guašo
bandymai lopyti ir skylė alkūnėj

vartau miestą nelyginant pirkinių katalogą
blizgų ir puslapiais slidžiais
penkiolikos minučių kelionė troleibusu
penkiolikos minučių portalas skelbia
penkiolika būdų sulieknėti atėjus pavasariui
tuo tarpu važiuojant:
stendai iškabos plakatai
stendai plakatai iškabos
plakatai iškabos stendai
plakatai stendai iškabos
iškabos plakatai stendai
iškabos stendai plakatai
kiti rytais rieda sukiodami baranką
kompanionas – radijas
„kompanionas“ ne be reikalo
nes stotyse – kompanijos
tarp dainų – kompanijos
komponuoja savo reklamos kampanijas

žydi suknelė taškuota
raibsta tinklainė akių nuo
margiausio garderobo
tarytum atiteleportuoti būtų
vudstoko užkulisiai
ir bordo liemenėlės
detaliai bei tekstūriškai persišviečia –
nors imk ir tapyk natiurmortą –
pro natūralų organišką audinį
tyrai skaisčiai apšviestą
patalpą talžo taikūs skersvėjai
iš plačiai pravirų langų
žvilgtelėjus pro juos –
fotosintetina linguojantys gluosniai
tai ne hipių komuna
ir ne menininkų skvotas
čia viso labo
prancūzų kalbos pamoka

titanų gigantomachija sankryžose
makdonaldas versus kokakola
esame tik subjektai neuromarketingo –
produktai produktų brukami produktams

2016 metų Poezijos pavasario moksleivių skaitymų Augame kartu su eilėraščiu laureatas, Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija, IV klasė
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Poezija
autostrados partitūra

apsiskutau

užsimerkęs regėjau tave
tarp kvapnių pušų pakibusią
pervertą elektros stulpo
ir lyg kokoną apraizgytą
kibirkščiuojančiais laidais

guli vakarop
koncentruotam kvape skutimosi kremo
madingai tariant – losjono
sukrunta labirintas vingių smegenų ir jautrios galūnės nervų
nes susimąstai:
tradiciškai nevalingai mechaniškai
akys prisimerkia o pirštų galai tykiai siekia ir čiumpa smakrą –
tikisi užčiuopti subrandintą tankią ir tarpstančią giraitę
deja
ten jau laukymė dykvietė prerijos dykros ir plynuma
apsilankė prakaituoti medkirčiai lyg iš katiliškio romano
„miškais ateina ruduo“
nepaliko nė kelmelio nė stiebelio – viską su žemėm sulygino
visai kaip „anykščių šilely“
pirštų replės pagarbiai atsitraukia nieko nepešusios
nes mąslioji būsena išsivadėjo ir išsisklaidė oran
aš beširdiškai išniokotas nelyginant džiunglės kolonistų
o dar ir esu priverstas dalyvauti kaukių baliuje su kauke kūdikio
tačiau jos nenusiplėši – nebent kažkas nuskalpuotų
bet nėra už ką
nes kas gi drįs kėsintis į vargšelį vaiko veidu
iš kurio vėl prašo asmens dokumento

gėrėjaus tavimi
tyrlaukiuose risnojančia maratoną
neparalyžiuojantį miesto eismo
be medalių prizų rėmėjų
ir kuriame nedalyvauja meras
pro tirštai dulkėtą stiklą
inkrustuotą fosilijomis
vabzdžių neišvengusių
dramatiško susidūrimo
su šimtu dvidešimt
kilometrų per valandą
mėgavausi tavuoju
sūkuringu šokiu tarp kelmų
ant galiukų pirštų
iškirstoj miško aikštelėj
rūgštiniam lietui krapnojant
fone buldozerių vikšrų
mintimis sukuosi su tavim
per distanciją bevielio ryšio

paralelės
ant monitoriaus
nusileidimo aikštelės
tykiai nutupia musė
savo daugiavyzdžiais radarais
atliekanti monitoringą
spazmuotais judesiais
narsto diapazoną
per visą plačią įstrižainę
baltos lankos ir jose besigananti
avių juodų banda
priima ir natūralizuoja svetimkūnį
į savo vilnonį tarpą
nors sparnuotė ir gyvuoja
kitoje dimensijoje
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Knygos

Pranas Dabrišius

Žalčio pėdomis kvepianti šventupė
Tiesūs žodžiai nebūna gražūs;
gražūs žodžiai nebūna tiesūs.
Išmanantis nebūna iškalbus;
iškalbus žmogus išmanymo neturi.
Žinojimas nebūna visapusis;
visapusės žinios vertės neturi.
L aozi

Jurgita Jasponytė – jaunosios lietuvių poetų
kartos atstovė, naujokė knygų leidyboje, tačiau
rašanti nuo vaikystės. Vilnietė, kilusi iš Zarasų,
ežerų ir upių krašto, 2014 metais, po ankstesnių
bandymų, apdovanota Lietuvos rašytojų sąjungos
leidyklos Pirmosios knygos poezijos konkurso lau
rais. Geografinė jungtis neišvengiamai persišviečia
ir kūryboje: vidinis gimtinės ir Vilniaus dialogas
generuoja amžiną civilizacijos ir gamtos sandū
ros kūrybinę ašį. Išvien kogeneruojama rašytojos
deklaruojama, kone etikete tampanti motinystės
dominantė, gilumine srove maitinanti akylai at
gimstančius archetipinius arealus. Įgytas literatūro
logijos magistro laipsnis poetės nenukreipia įman
triai pseudointelektualinei gražbylystei ar prasmės
jungčių „slėpynėms ir gaudynėms“. Priešingai: ryš
kėja programinės apsivalymo, išgryninimo bei au
tentifikavimo pastangos: išvengiama modernybių,
Vakarų intertekstų, dualizmo įtampos bei krikščio
nybės reliktų.
Tautosakos intonacijomis, užkalbėjimų leksi
ka, minimalistine šneka panyrame į paslaptingai
švelnų laukinių ir jau prijaukintų, vidinių ir re
alių, gyvūnų pasaulį: „naminiai gyviai / mokosi
medžiot / ir vieną kartą miršta“ (Už vakarų...).
Rinkinio preliudijai tekant rudeniui raikant vaka
rus, ankstyvas mirties figūros debiutas pranašauja

Jurgita Jasponytė. Šaltupė. –
Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, Vilnius, 2014

Vitalija Pilipauskaitė-Butkienė.
Kvėpuoju. – Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, Vilnius, 2015

ciklišką, tačiau nebūtinai logišką eilėraščių tvar
ką: pradedama rudeniu, linkstama žiemos link ir
galiausiai visai paklaidinama, tačiau baigiama vėl
rudeniu. Demonstratyviai ryškaus kalendorinio
aspekto (eilėraščių sekos baltiškųjų švenčių inter
pretacijų pavadinimais) eiliškumas paaukojamas
ir pateisinamas vyraujančia sapno logika. Sapnas
tampa patirtį jungiančiais klijais, binokliu: „iš sa
pnų / atskridusių gaidžių / lauks mediniai / paga
liukai“ (Aš ryte...). Sapniškumas puikiai dera ir su
vidinį renesansą patiriančiu mitiškumu: „žalčio /
nematėm / tik pėdas“ (Ant žemės).
Sapnas, dažnai tampantis hiperrealybės sino
nimu, apgaubia net ir motinystės, gimimo naraty
vus: „Mano skrydis pasaulin / per motinos sapną /
per dangų / numestu juodu dideliu kryžium / prie
pat namo dangčio / virš kiemo su vyšniom / auk
siniais renetais“ (Skrydis). O 2015 metų Pirmosios
knygos konkurso nugalėtoja Vitalija PilipauskaitėButkienė poezijos rinkinyje Kvėpuoju, kurio pa
vadinimas išduoda iš dalies kūniškesnį mąstymą,
gimimo fenomeną atkuria drąsesniais potėpiais:
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„iš jūsų gimiau / jūsų seilių, prakaito, ašarų / neiš
nešiotų vaikų / menstruacijų kraujo / kraujo / kai
gimdėt ir laidojot / tarpuos burokų / neišmylėtas
akis“ (Mano moterys. 1). Kvėpuoju poetinis pasaulis
kursuoja kardinaliai aštresniais kampais, o poetės
pastanga tampa ne redukcija, o kuo atviresne iš
pažintim – tiršta, kūniška, intensyvia ir traumiška.
Abi poetės nėra konstruotojos, poeziją prisišaukia
nesąmoningai, veikiau poezija prisišaukia jas, lyg
nauja sapno rūšis, vidinių intensyvumų kardio
grama. Vitalijai Pilipauskaitei-Butkienei poezija
atlieka ir akivaizdžią terapinę sielogydos funkciją,
Kvėpuoju savo ruožtu tampa lyg diagnoze, ligos
istorija. O Šaltupė jau artinasi tolesnio gydymo
etapo link, demonstruodama ir kultūrinės aplin
kos veikiamą literatūrinės brandos ir atsakomybės
pastangą. Kvėpuoju autorė suteikia nepalyginti
daugiau medžiagos psichoanalizės šalininkams, o
Šaltupė išvengia to, idant išlaikytų įtekančių šalti
nių visumos gėlumą.
Vitališkoji Kvėpuoju drąsiai apnuogina inten
syvumus, laukiniu kūniškumu artėja B. Pūkelevi
čiūtės link – galbūt pusės amžiaus pakanka, kad
sukrėsti kritikai nebenutildytų civilizacijos apa
vo nuospaudos skausmo ant bėgančios su vilkais
kojos? „Ir kaip laikina, dieve, kaip laikina – / šita
beprotybė, aistros, išnyrantys kūnai, / kaip mes irs
tame, po truputį, staiga, / kaip mes mirštame: kas
akimirką, kąsnį, orgazmą / ar skalbdami kojines“
(Baladė), – kūniškumo laikinumo tragizmas, žmo
gus ribinių patirčių situacijose – problemos, nepa
stebimos J. Jasponytės kūryboje – tampa įkvėpimu
ir kvėpavimo įtampomis, nurodančiomis vidinį
sielos (dis)kursą.
Šaltupės tėkmėje ryškėja sapno motyvas: „mano
sapnas yra / teisybė / ir todėl negaliu pabusti“
(Naktinis), – nuolat einantis greta, išryškinantis
ribos, atskirties kontempliavimą, permatomumą.
Antrina ir geografinis pasienis – Zarasai. Mąsty
mas sapnais, kurių svorį pajunta autorė, pastato ly
rinį subjektą į autonomiją įgaunančio sapno šešėlį:
„Man nusibodo amžinas kūriko darbas / ir patys
28

sau užsiliepsnojantys sapnų šešėliai / ir amžinas
ryšys –“ (Pėdsekys. Sapno šešėly). Poetei svarbi ne
tik pasakiška sapno alogiškumo būsena, sėkmin
gai retransliuojanti vaikystės gelmės architektoni
ką, bet ir sąmonės būsenų kaita, postūmis, todėl
akcentuojama ryto postliudija, ypač vakaro sapno
preliudija, slinkties nuojauta: „Mano auganti siela
atskyla / taip kas vakarą / einant gulti / rodos renka
žabus ugniakurui“ (Apie (vidinę) ugnį). Riba veikia
lyg mokytoja, padedanti atskirti grūdus nuo pelų,
šokinėti per vaikišką šokdynę, tiriant, kas yra ste
bėjimo objektas ir kas tas vidinis stebėtojas.
Kertiniu Šaltupės intaku atpažįstame vandenin
gą, tautosaka persismelkusią mitologinę šaką: „Aš
motina / siuvanti lėlę / žaizdas sau pati užsiadanti
/ <...> Švento ežeru parplaukiu aš / žalčio močia“
(Žalčio močia). Daugelį metų gludintas poetinis
branduolys iškristalizuojamas sugeriant labiausiai
regeneruojančias kūrybines versmes: motinystė,
sapniškumas, mitologija ir tautosaka, vaikystė bei
gimtinė. Demonstruojamas programinis pasišven
timas patirties autentikai, besiremiančiai tautos
archetipinių unikumų visuma, išlaikant ryšį su
gamta: „Tu truputį vaikas / truputį mitinė būtybė
/ aš šaltupė / aš bėganti srovė / nuo dieviško visatos
stogo“ (Atplaukusi).
Dar šaltais, kaip Šaltupė bevingiuojančio, žal
čio pėdsakais esame viliojami į vidinius sibirus,
sielos provincijas, „ir taip moko mane / pasikliau
ti / gyvenimą plukdančia gysla“ (Plukdanti gysla).
Duoklė atiduodama gyvybės sostui, prigimčiai,
kurią autorė eskaluoja inkrustuodama ją instink
tyvia, tyrumo besistiebiančia, archajiška pasaulė
vaizdžio šviesos ekspozicija: „nors yra prigimtinis
žinojimas, kaip reikia visatos klausytis / tik neri
mas viską suvysto“ (Plukdanti gysla). Tačiau neri
mui nepasiduodama, magiškame cikliškume jam
stinga vietos, o vos paminimi hipiški klystkeliai
neplėtojami. J. Jasponytė atstovauja naujajai rašy
tojų kartai, kuriai masinės linksmybės svaiginantis
nebėra nuostata, ir tai atsispindi tyrame vandens
paviršiaus mirgėjime. Atsiduodama tam pačiam
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instinktyvumui, jaunoji rašytoja nepastebimai gra
vituoja absoliutaus vienio link: „o perkūnžirgiai
žvilga tikrovės rasa / byrant kūnui, jie neš mūsų
sielas / ir sparnų šnaresys nusigręš / esam viena“
(Išėjimas).
Autorė interviu mini, jog kadaise Šaltupės van
deniu žmonės gydydavosi ligas, nes buvo tikima,
jog ši upė yra šventa. Intertekstualumo prasmių
žaismėje knyga Šaltupė perima nebepraktikuojamą
gydymą ir tęsia pradėtą darbą. Reaguodama į šiuo
laikinį tikrovės aižėjimą, identiteto eroziją, dvasinį,
archetipinį vakuumą, J. Jasponytė imasi laistyti šią
sausrą taip pat nedvejodama, kaip meditatyviai „iš
sienų / tėvas / trauko vinis / o kai prakiūra / že
miausi dangūs / tėvas špakliuoja / visas skyles / tarsi
nieko neveiktų“ (Trikinkė valtis...). Kūrybos neįpa
reigoja eksperimentinė nuotaika, siekiama gyveni
mo vientisumo, patirties integralumo bei širdies
balso konsensuso. Galbūt kartkartėmis pernelyg
užsižaidžiama sapnišku vaikystės prisiminimų labi
rintu, nepaliekant siūlo skaitytojui – šis jaučiasi ap
leistas, paklaidintas. Rašymas ir motinystė žengia
išvien atrandant save. Rašymas lyg motinystė, kai
instinktyviai bandoma perteikti tai, kas gražiausia,
geriausia. Nuolatinė siekiamybė gimdyti grožyje,
kėsintis į amžinybę. Toks pat instinktyvus ir tradi
cijos, kaip gerovės pamato, puoselėjimas. Ne vyrai
ėjo skųstis Vytautui dėl naujatikių niekinamų ir
deginamų sengirių bei šventviečių...
Artėdama prie populiarėjančių šamanizmo
apraiškų, senųjų civilizacijų gerbėja užkalbėjimų
krūvio ritmika išsilaisvina iš stabų ir hierarchijų:
„Mano namas / kaip didelis būgnas / kurį muša
mažytė šamanė / ir tas ritmas išjudina pūgą / ir pa
saulio virsmus / ir mintis vėjaganė / suvaldo pulkus
(Kelionė). Binarinė perėjimo semantika (eilėraščiai
Atliejos. Perėjimo ritualas, Gegužė. Perėjimo ritualas)
suponuoja ribiškumo irimą: J. Jasponytė lyg šama
nė, vedanti mus per būsenas, patirtis. Dar daugiau:
nakties ir dienos cikliškos slinkties aidas Gajos bal
su atliepia šį perėjimą, daugiasluoksnį sutartinių
sąskambį. Miego slenkstis – slinktis, perėja, per

važa, užtvanka, pasienis – riba funkcionuoja kaip
trokštamo integralumo gimdyvė, šamaniška šaltos
tėkmės santaka, sapnavimas kaip vandens difuzija.
Taip teka ši upė žemės ratu iš kaimo į miestą,
iš motinystės į vaikystę, sapnuos atgal, atvirkščiai.
Upei riba nuolat skalaujama laiko. Įkvepiamai
ištikima savo gimtinei, rašytoja persikūnija į ar
timiausią gimtųjų namų upę, taip patvirtindama
etaloniškai tiesią, ornamentikai nepaaukotą, savo
kūrybinę pozą. Pagarbą kalbai liudija žodžių tau
pumas, nenulemiantis eilėraščio sterilumo: „Aš
akmenuota / upė ažuolų / giraitė sielos / įsuptos
į slėnio rūbą / vynuogių spalvos / rūkų“ (Aš akme
nuota...), – toks prasmės magnetizmas, įelektrintas
eilučių perkėlimu, tik patvirtina nuostatą, jog ne
verta užgožti kalbos, pravartu siekti, jog pati kalba
plukdytų prasmes. Taip artinamasi kalbos dekodi
fikacijos, savo kultūros archetipų demumifikacijos,
savęs aiškinimo ir atradimo link.
Motiniškai švelnia, tačiau saikinga, šamaniškai
gydančia, tyrai vėsia tėkme, sapnų vandeniu J. Jas
ponytė instinktyviai regeneruoja intymų ir gilų po
etinį pasaulį. Kardinaliai besiskiriančios Šaltupė ir
Vitalijos Pilipauskaitės-Butkienės Kvėpuoju drauge
sudaro svarų tandemą: pastaroji sunkiai ribojamu
kalbos srautu į literatūrą drąsiai žengia kaip savo
ir visos posovietinės kartos diagnozės išpažinėja, o
Šaltupė demonstruoja aptakesnį, tiesesnį kelią iš ar
chetipinių klodų nostalgiškai plukdydama tai, kas
sakraliausia, suteikia pamatą. Sveikintina abiejų
kūrėjų ištikimybė savo patirčiai – abi teisios savimi,
neieško fiktyvių kaukių. Naujoji poetų karta – upė
kartais tyra ir šalta, o kartais su kraujo puta, svarbi
tėkmė, autentiškas judesys.
J. Jasponytė saikingai ir atsakingai rekonstruo
ja tuos žalčių aptvarėlius prie kiekvieno iš skaity
tojų lovų, vedžiojasi mus ir savo intymiausiais, ir
bendrais sulig kaimu akėjančiais senosios kultūros
sapnų takeliais. Prisimename, jog esame kosminės
laikmenos, savo rievėse talpinančios milijardus
metų evoliucijos: nesuvokiama galybė įvykių turė
jo įvykti, kad būtume.
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Esė

Rokas Bilotas

Maloniai keistas
Gyvename paradoksų valdomame pasaulyje.
Degradacija skatina tobulėjimą, meilė išprovokuo
ja pyktį, žmonės kuria dievus, pinigai atneša laimę,
svajonės pildosi, o laisvė suvaržo. Kitais žodžiais
tariant, gyvename labai įdomiame, bet labai jau
keistame pasaulyje, kur Merfio dėsnis yra viršes
ni už visus fizikos principus. Žmogaus požiūris į
jį supančią aplinką ir išgyvenimai, kuriuos patyrė,
mėgindamas ją apgauti, daro kur kas didesnę įtaką
mūsų kasdieniam gyvenimui nei tokie elementarūs
dalykai kaip gamtos dėsniai. Džiaugiamės ne dėl
to, kad šviečia saulė, verkiam ne dėl to, kad kartu
rauda ir dangus, bijome ne dėl to, kad tamsu, ir
esame drąsūs tikrai jau ne dėl to, kad šviesu.
Nors būtų smalsu pažiūrėti, kaip viskas rutulio
tųsi, jei emocijos paveiktų vieną iš gamtos sąveikų,
pavyzdžiui, gravitaciją: kai jaustumėmės pakylėti –
skrajotume kažkur aplinkui Mėnulį, papildydami
kosmoso šiukšlių kiekį, kai jaustumėmės prislėg
ti – prisiplotume pilvais prie žemės ir nebepakiltu
me. Nors... Nei šis, nei tas – geriau kaip yra dabar.
O dabar nėra jau taip gerai. Keliautojas, vi
suomenės veikėjas ir šiaip labai išsilavinęs lietuvis
Kazimieras Pakštas yra pasakęs, jog mes, lietuviai,
gyvename nenormaliai pavojingoje vietoje. Mano
manymu, tai galima pasakyti apie visus Žemės gy
ventojus. Juk kiekvienam reikia gyventi tarp žmo
nių. Nesvarbu, tai Vladimiras ar Donáldas, artimas
ar pašalietis – kiekvienas gali vienodai įskaudinti,
pradžiuginti, išgąsdinti ar prajuokinti. Žmogus,
piktnaudžiaudamas prigimtine laisve, išmoksta
manipuliuoti jausmais, bet pernelyg dažnai pa
miršta, kaip vėliau juos suvaldyti. Kalbu ne apie
Vilniaus Žemynos gimnazija, IV klasė
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tėvų ir atžalų, valdžios ir tautos santykius. Bet apie
tai, nuo ko priklauso, ar mus tam tikras pasirinki
mas baugina ar vilioja, glaudžia ar baudžia, mums
kvepia ar dvokia, matomas ar nematomas. Kalbu
apie paprasčiausią sąžinės balsą ir jo daromą įtaką.
Visi šį ne žmogaus sugalvotą kūrinį turi, tik vieni
vengia, o kiti didžiuojasi. Vienų tai primityvus pie
šinys neandertaliečio oloje, kitų – išdailinta freska
ant Florencijos katedros kupolo lubų. Tai asmeny
bės pamatas, atsakingas už emocijų intensyvumą ir
radikalumą, veiksmus būnant tarp žmonių ir kada
liekame vieni.
Sąžinės balsas kaip sąvoka yra gana įprasta
ir netgi banali, ji man nebūtų užkliuvusi, jei ne
vienas jau kurį laiką mane kamuojantis klausi
mas: kodėl tai, kas vienam yra absoliutus blogis
ir tabu, kitam – normalus ir purvinų asociacijų
nesukeliantis dalykas? Arba atvirkščiai: kodėl tai,
kas vienam yra kilnumo etalonas, kitam – tik laiko
gaišimas. Auklėjimas? Be abejo. Švietimo sistema?
Taip. (Ne)Perskaitytos knygos? Tikrai taip. Gyve
nimiška patirtis? Bene svarbiausia. O kas dar? Kas
dar turi įtakos šiai paradoksalumo viršūnei? Negi
tik keli paminėti, galbūt dar keli pamiršti aspektai
viską taip paprastai sudėlioja į vietas: neprižiūrėtas
vaikas, neragavęs mokslo, geromis dienomis matęs
knygų viršelius, o blogomis tik nugarėles, lyg to
būtų dar negana, išgyvenęs kokią gamtos katastro
fą ar žmogaus prievartą, yra pasmerktas būti nusi
kaltėliu, visuomenės priešu ir nelaimingu, o geroje
šeimoje augęs, stropiai namų darbus daręs, pusę
Europos apkeliavęs, sekmadieniais į bažnyčią ėjęs,
didžiausią nelaimę suvokęs kaip netikėtą interneto
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dingimą, neabejotinai bus gerbiamas pilietis, sėk
mingas ir, lyg to būtų dar negana, – laimingas.
Jokiu būdu. Pradžioje minėjau, kad gyvename
įdomiame, bet labai jau keistame pasaulyje. Tai iš
kur tas jo originalumas, jei viskas būtų taip tvar
kinga: niekieno nemylėtas – niekada nemylės, visų
skriaustas – skaudins ir pats.
Dažniausiai atsakymą randame, kai remiamės
taisyklėmis, tačiau šiuo atveju jo reikia ieškoti iš
imtyse. Logiška manyti, kad augant palankiomis
sąlygomis tobulėti ir prasimušti gyvenime yra len
gviau nei nuolatos kovojant už būvį po saule. Taip
pat tiesa, kad nuolat grumiantis su likimu galima
išsiugdyti ne tik ydingas, bet ir asmenybės puose
lėjimui būtinas vertybes, tokias kaip ryžtingumas
ar gebėjimas susitaikyti su pralaimėjimo kartėliu,

tačiau be tvirtos pradinės vertybių sistemos kon
cepcijos jos dažnai yra panaudojamos netinkamais
tikslais. Retai girdime gerų atsiliepimų apie atkak
lų vagišių ar užsispyrusį sutenerį. Vadinasi, reikia
pripažinti, kad nuo skurdo ir smurto iš tiesų pa
bėgti sunku, todėl čia mus dominančių išimčių yra
mažai. Visgi jų kur kas daugiau, kai bėgama nuo
aprūpinto ir lengvo gyvenimo.
Pats žodis „lengvas“ perša mintį – neįdomus,
nors jis garantuoja saugumą ir patikimumą. Įsi
vaizduokite, jog vos gimę, gautumėte jau paruoštą
tolesnių veiksmų sąrašą. Iš pirmo žvilgsnio tai būtų
didžiulė palaima (tai ypač patvirtintų dabartiniai
abiturientai, kuriems nukristų nuo pečių pasirin
kimo našta, kuo būti užaugus). Taip pat karjera
būtų lyg iš motyvuojančio paveiksliuko – laipte
liai į viršų, be jokių nuopuolių. Jei geras sąrašas,
tai ir asmeninis gyvenimas būtų tikslus ir patogus
kaip traukinių tvarkaraštis. Sunkiai suvokiama, ar
ne? Tačiau, geriau pagalvojus, panašumų šiame
fantastiniame scenarijuje galima rasti: visuomenė
sukuria šiltnamio sąlygas asmenybei vystytis ap
saugodama, bet kartu ir izoliuodama ją nuo aplin
kinio pasaulio. Mes (nebūtinai jaunimas) sprau
džiami į tam tikrus rėmus, kurie, pasak daugumos,
gali garantuoti pasiturintį (atseit gerą) gyvenimą.
Daugelis sutinka su šiuo požiūriu ir nugyvena savo
amžių tikrai šauniai. Kartais net laimingai. Tad kas
trukdo tiems likusiems pasekti jų pavyzdžiu? Kodėl
atsisakoma pasinaudoti suteiktomis galimybėmis,
kai kitiems tokia laimė nenusišypso? Galima klaus
ti ir pikčiau, kodėl, žmogau, nevertini to, apie ką
kiti gali tik pasvajoti?
Nes gimsta arogantiškų, išlepusių ir maišti
ninkų.
Būtent pastarieji – kvailiai, mėgstantys daužyti
galvą į sieną – ir yra ta išimtis, kuri atsako, kodėl
mūsų pasaulis įdomesnis už visus kitus pasaulius.
Dėl jų čia sąžinės balsas viršesnis už įstatymus,
kažkodėl kvestionuojamas idėjinis alkoholizmas,
o visų mylėti nieko nemyli ir niekieno neskriausti
visus skaudina.
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Be filtro
Šiandien draugė pasakė, jog girdėjo istoriją apie
kadaise Kanadoje gyvenusią lietuvę. Ji susirgo šizofreni
ja, nes negalėjo susikalbėti su žmonėmis. Kanadiečiai,
kalbantys prancūziškai, nesuprato jos, o ji nesuprato jų.
O aš ar suprantu jus? Bijau, kad ne. Kitaip ne
turėčiau katino, kurį įsigijau, nes žmogus, kuriuo
pasitikėjau, nebesistengė toliau susikalbėti su mani
mi. Neieškočiau klausimų į atsakymą, kodėl aš bijau
susipažinti su naujais žmonėmis. Nesigėdyčiau savo
rūbų ir negalvočiau, kad viskas pasikeis, kai aplinki
niai matys, jog mažiau valgau. Neklausčiau Google,
kaip užkalbinti žmones ir kodėl man tai kelia dis
komfortą. Tas visažinis man atsakė, jog tai yra social
anxiety (socialinio nerimo sutrikimas, kaip sakytų
lituanistai). Tačiau gal tuomet mes visi, vieni tai ži
nodami, o kiti – ne, esame kamuojami šito nerimo
ir todėl verčiau pasižiūrime į vienas kito Instagramą
nei į akis? Bet nuo kada kiekvieną dieną besikeičian
čio valgiaraščio nuotraukos pasidarė įdomesnės nei
spontaniškai pradėti pokalbiai? Ir kokia susitikimo
Akropolyje ar McDonalds’e reikšmė – kad nusifoto
grafavus ir įkėlus nuotrauką į visus įmanomus tin
klus, kiti įsitikintų, jog turi draugų? Žinoma, kad
turi, bet ar juos vertini ir moki su jais bendrauti?
Kai tik išmokau rašyti ir skaityti, ėmiau rašyti die
noraštį, o šalia tikrų draugų turėjau kelis įsivaizduoja
mus. Nežinau, kodėl labiau vertinau dalykus, kurių
plika akimi neįmanoma pamatyti, tačiau tai tęsėsi
ilgai. Tada atėjo paauglystė su mobiliuoju telefonu
ir tarė: „Še, naudokis“, bet turbūt pamiršo paminė
ti, kad nepiktnaudžiaučiau. Neužtektų abiejų rankų
pirštų, kad suskaičiuočiau, kiek kartų mama buvo
atėmusi iš manęs telefoną, o galiausiai ir pati draugė,
su kuria rinkdavomės susirašinėjimo būdą, nusprendė
pabaigti šį vaikišką žaidimą. O aš vėl grįžau prie die
noraščių, kuriais netikėtai tapo užrašų knygutės, ku
rias nusipirkdavau tik pasižymėti citatoms. Jei dieno
raščiais tekėtų toks pat šiltas kraujas, koks teka mūsų
visų gyslomis, jie turbūt būtų dar labiau pažeidžiami
nei kad aš pati. Vienas paskutiniųjų mano dienoraš
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čių yra nusėtas mantromis, ašaromis ir džiaugsmais.
Baigusi mokyklą, parodžiau visa tai išrašyta ant po
pieriaus lapo tam, kurį sapnuodavau net ir dienomis,
o dėl mus skiriančio atstumo kibdavomės vienas į
kitą laiškais, tikrų tikriausiais laiškais, kuriais kadaise
susirašinėjo Mikalojus Konstantinas su Sofija. Tačiau
mano XXI a. Mikalojaus tyla ir žvilgsnis tapo nebepa
žįstamas – supratau, kad tarp mūsų visą laiką tvyrojo
iš jo pusės sklindantis nesusipratimas.
Dabar mokausi iš naujo bendrauti su žmonėmis.
Praėjusią dieną susipažinau su vaikinu, dirbančiu ka
vinėje stoties rajone. Vien dėl jo ten ėmiau dažniau
lankytis ir kiekvieną dieną galvoti, ar šiandien pavyks
užsukti išgerti sulčių. Kiekvienas naujas susipažinimas
kelia man baimę ir gėdą, kad turbūt būsiu atstumta
vien dėl to, kad nešioju didesnius nei XS dydžio dra
bužius ir neatrodau kaip Instagramo vartotoja. Prieš
veikimą permąstau proceso žingsnius po kelis kartus.
Kai galiausiai sėdėjome lauke ir danguje kaitino ge
gužės saulė, pasakiau: „Man trūksta naujų žmonių
mano gyvenime.“ Tačiau dabar suprantu, jog pada
riau klaidą, nes tiesa yra, jog man tiesiog trūksta žmo
nių mano gyvenime. Maniškiai žmonės dingę kitose
šalyse, čia esantys spėjo susirasti antras puses per tą
laiką, kol aš šiaurėje skaičiavau dienas iki grįžimo arba
tiesiog tenkinasi naujienomis, pamatytomis sociali
niuose tinkluose. O kaip, susipažinus su naujais žmo
nėmis, išlaikyti tą ryšį? Kaip suprasti, ar esi jiems įdo
mus, ar netrukdai? Visi tik atsikėlę verčiau pasitikrina
Instagramus, Snapchatus ar Facebookus, bet kai parašai,
vėl atsitrenki į tą pačią tylos sieną su pilku Facebo
oko užrašu „Matė kažkada 2016 m.“. Tai kaip man
bendrauti, kai net ir į žinutes niekas neatsako? Dabar
man aišku, kodėl taip susigraudinau, kai mama pasa
kė: „Jeigu katinas nesiliaus taip elgęsis, teks jį išmesti.“
Kodėl aš rašau tik sau ir vis mažiau žmonių sužino net
ir pačias nereikšmingiausias mano naujienas – nes net
jei susitikus tavo telefonas sulaukia didesnio žvilgtelė
jimų skaičiaus nei aš, tai ar yra toks didelis skirtumas
tarp tavęs ir sienos?
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Augustė Jasiulytė

Sapnas, mano Sápmi
Norvegijų yra daug, o aš pamilau šiaurinę jos dalį,
švelniai vadinu ją mano Sápmi. Stebuklinga priebėga
nuo tuštumos ir dilginčios ateities. Patekau į pasaulį,
pilną keistų sutapimų ir magijos, į laplandišką pa
saką. Tykiai sapnuoja kiekvienas poliarinės nakties
sapną, klausosi ženklų, paukščių ir stebi žvaigždes
pro korėtą elnio rago kaulą. Šiaurės žemėje viskas
įmanoma. Vibeke, prieš man išvažiuojant, sakei, kad
mėgaučiausi kiekviena diena, bet tada nemaniau,
kad Šiaurė taps mano namais. Kai lūkuriuoju vakare
virtuvėje ir stebiu kalnus, pulsuojančius raudoniu,
prisimenu tave ir tavo švelnią šypseną.

*
„Keliai visam Finnmarke uždaromi, ar tu bent
žiūrėjai Statens vegvesen? Ji nori tranzuoti į Finn
marką…“

Tromsø–Alta–Honningsvåg–Nordkapp–Bør
selv–Karasjok–Kautokeino–Alta–Tromsø
Vyras, dirbantis mokslinėje stotyje Kilpisjär
vi. Nuo šypsulio neskauda, nes kalnai, dangus ir
fjordai apglėbia palikdami, žvarbios saulės kelias
raitos, o sniego šuorai lyg perspėdami iššoka ir iš
nyksta, bet troškulys nesustoja kankinti: daugiau,
daugiau vaizdų, galva svaigsta nuo kalnų! Namelis
ant ratų. Elnio kailio rudaakė Olivia keliauja iš sa
mių mokyklos namo į Mandalą. Samių muzikos
festivalis? Mu namma lea – Olivia pasididžiuodama
moko samių ir pasakoja, kad jos mokykloje kai ku
riose klasėse mokosi tik po vieną ar kelis mokinius,
o kitose nė vieno. „Aš keliausiu su mokykla į Lon
doną. Ar esi buvusi Londone?“ Bet juk Londono
nėra, mes Finnmarke. Niūniuodama NRK Sápmi
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ritmus, vos įsėdusi į mašiną, griežtai manęs klausia,
kodėl mokausi norvegų ir suomių, o ne samių? Iš
sigandusi atsakau, kad esu ne iš Norvegijos ir Lie
tuvoje nėra dar galimybės mokytis samių... Važiuo
ju su samių kalbos mokytoja, kuri yra dirbusi su
Mari Boine, kai ši dar mokėsi mokykloje. Didžiuo
damasi prasitariu, kad buvau jos koncerte vasario
šeštą, samių nacionalinę dieną, ir kad važiuoju į
samių muzikos festivalį Kautokeino. Moteris kiek
nurimsta ir toliau niūniuoja. Sniego audra įsismar
kavusi ties Kåfjordu. Dar viena mašina. Ar keliai
neuždaryti? Galiausiai lipu į sniego valymo maši
ną ir stebėdama sniego purslus mąstau, ar tai tik
ne naujos rūšies meditacija? Išlipu. Sniego audra.
Nieko nematyti. Mašinų nėra. Tamsu. Pūga. Sun
ku ką nors įžiūrėti. Gėdingąjį kartoną iš rankų iš
plėšia vėjas, o gal pirštai patys atleidžia. Ji išnyra iš
sniego, tyli ir sutrikusi. Pro langus nieko nematyti,
mašinos išnyra lyg iš kitų realybių, kelio kontūrų
taip pat nematyti. Istorijos profesorius, dirbantis
Tromsø, važiuoja į mamos gimtadienį. Turbūt jau
paskutinis. Gal žinote, ką reiškia Alta? Yra įvairių
teorijų, esu parašęs Altos istoriją.
Iš Tromsø į Altą: šešios mašinos.
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*
Pirma naktis. Nieks iš savanorių nežino, kur
tavo raktai nuo bendrabučio. Tu Kvaløya, Tromsø
toli, už kilometrinio tilto, po kuriuo jau greit regėsi
briedžių bandas. Dar neregėta Šiaurės pašvaistė. Su
kuo pasidalyti tuo pirmuoju kartu, kai esi vienas ir
pamatai ją šokančią danguje, jeigu ne su visu liku
siu pasauliu? Po mėnesio pamesi raktus paskutinėje
paskutinio autobuso stotelėje ir tik grįžusi namo
pamatysi, kad jų nėra. Vyras iš Kenijos tau duos
marcipaninę kiaulaitę: „Nerasi, neik ieškot. Raktų
ten nebus. Raktus pametei autobuse.“ Tačiau tu iš
eini ir blaškydamasi jų ieškai šaltyje tris valandas,
nerandi, nori jam bent jau kiaulaitę grąžinti, bet
jo šalyje žmonės neima daiktų atgal. Ryte raktus
randi autobusuose pamestų daiktų biure. Jau pir
mą naktį, kai atsikraustei, niekas nežinojo, kur
tavo raktai. Kodėl neklausei ženklų? Tu nesimokai.
Gali miegoti bendrame kambaryje ant sofos, bet
signalizacija skambės kas penkiolika minučių ir tau
reiks keltis ją išjungti, o kambaryje bus taip šalta,
kad užsivilksi visus rūbus, neturėsi interneto, kad
praneštum, kad tu čia, o kroviklis ilsisi ramybėje
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Lietuvoje. Naktis tamsi, rytas tamsus. Ar čia būna
šviesu? Po mėnesio išsikraustysi iš Banginio salos į
Erelio slėnį.

*
Prisimeni, kai vaikystėje skendai ir manei, kad
prigersi, tačiau drebi iš šalčio Altoje ir manai, kad
mirsi, nes gal nieks neįskaito „Honningsvåg“ ant
kartono lakšto drebančiose rankose? Sakiau, kad
reikėjo sutrumpinti! „Gal ta mergaitė beprotė? Kas
gali žiemą per pūgą tranzuoti?“, „Kiekvienais metais
žūsta bent vienas tranzuotojas, iš šalčio nustimpa.“
Mintimis keikiesi ir meldiesi, nes juk stovi ne vien
todėl, kad neturi pinigų, bet dar ir todėl, kad, kai
brėžei raides ant kartono, jau tada žinojai, kad vie
nintelis autobusas išvažiuos, o tau bus ramu širdy
jam palikus, nes tada nebebus kitų dingsčių, kaip
tik laukti ir megzti keisčiausias keliavimo autosto
pu strategijas. Šaltis skverbiasi ir užvaldo, švabždu
maldas lietuvių kalba, kuri šildo kaip pieniška mo
čiutės makaronų sriuba. Tu tiesiog beprotė, bet gal
dar ne viskas taip blogai, jeigu tai pati supranti? Po
trijų valandų šaltyje sustoja mašina, ne turbūt tik
šaiposi... Kol mane paveža spėju atitirpinti tik kelis

žodžius: mokausi Tromsø, esu iš Lietuvos. Mane vėl
išmeta į šaltį, tačiau po pusvalandžio jau važiuoju su
moterimi ir jos sūnumi, kuris sako, kad man vietos
mašinoje nėra. Keliaujame kartu per Finnmarko dy
kvietę. Vienas namelis… du nameliai. Oras vis kei
čiasi: tai giedra, tai sniego sūkuriai, pūga, nors imk
pirštais spragsėti ir manyk, kad esi burtininkas, ma
gantis išburti orus. Jau ima temti, bet moteris mane
palieka vieną su savo sūnumi degalinėje. Paprašau
karšto vandens. Moteris dingsta ir nepasirodo valan
dą. Prieš dingdama paklausia manęs, ar ji gali pažais
ti? Kodėl nepasiėmiau daugiau šiltų rūbų? Kur buvo
mano galva? Močiute, atleisk, bet visos tavo pastan
gos buvo perniek. Aš taip ir neišmokau tinkamai
apsirengti. Mašinoje griaudėja tranki šokių muzika.
Tuneliai, už lango naktis ir tarpekliai, jūra ir kalnai.
Mane veža keliu į tikrą pasaulio kraštą – šiauriau
sią Norvegijos miestą Honningsvågą. Diena ilga,
kai galvojai, kad mirsi, o jei dar ir skaniai pavalgai,
išsimaudai ir gauni Nordlys alaus išgerti. Ačiū tau,
Pål ir Eskil už žvejų kaimelius, už skaniausią kavą
ir lefsę kalėdiniame žiemos namelyje, už avižinius
dribsnius, pokalbius, kurie mums abiems labiausiai
patinka, Honningsvågrevyen ir už šilčiausią savait

Augustės Jasiulytės nuotraukos
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galį, kokį tik galėjau įsivaizduoti po šalčio Altoje.
Pål, tavo istorija apie kelionę sugedusia valtimi iš
Kubos į JAV košmarišku oru su alkoholiku norvegu
ir apie jus išgelbėjusius JAV jūrų pėstininkus buvo
viena geriausių girdėtų istorijų. Sėkmės ekspedicijo
je Aliaskoje, geografijos mokytojau iš Honningsvåg!
Eskil, ačiū tau, kad man atidavei mylimosios, kurios
nebėra, rūbų, kad nesušalčiau Karasjoke ir Kauto
keino. Jūs buvot mano Finnmark pasakos pagalbi
ninkai ir stebukladariai!

*
Kai tik kam nors užsimeni, kad važiuosi į Ka
rasjoką, žmonės persikreipia ir susirūpina, ima
klausti, ar turi pakankamai šiltų rūbų. 1886 metų
sausio 1 dieną buvo užfiksuotas žemiausios tempe
ratūros rekordas Norvegijoje −51,4 °C. Netikėtai,
net neprasitarus, kad keliausiu į Karasjoką, man
įteikia rankomis megztas kojines su į roges pakin
kytais šunimis. Børselve pirma pažintis su kvenų
kalbos institutu ir Alfo Nilseno-Børsskogo poezija
kvenų kalba. Vienintelėje miestelio parduotuvėje
perkant nukainotą riešutų sviestą už 12 kronų (!),
nepratarus nė vieno žodžio, mane suomiškai už
kalbina prie kasos dirbanti moteris! Tokie dalykai
Norvegijoje įmanomi tik Børselve. Apsistoju pas
Anna-Kaisa, kuri gyvena Børselve, miestelyje su
kiek daugiau nei 200 gyventojų. Ji suomė, bet iš
moko kvenų kalbą ir dirba Kvenų kalbos institute,
taip pat moko kvenų kalbos vaikų darželyje ir rašo
PhD. Kiekvieną savaitgalį pasikviečia į svečius ne
beveikiančioje mokykloje apsistojusius tris pabėgė
lius, kuriuos ji meiliai vadina savo broliais („Anna,
gal kartais esi naudojusi Ruija-korpus? Rašau rašto
darbą apie norvegų skolinius kvenų kalboje. Taip,
aš ėmiau interviu iš daugiau nei 50 informantų
šiam korpusui.“). Kitą dieną atsargiai iškeliauju į
Karasjoką, samiškąja (ne)Norvegijos dalį. Apsilan
kymas dailiame architektūriniame šedevre samių
parlamente Sámediggi ir kelionė į Kautokeiną sa
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vanoriauti samių muzikos festivalyje. Dėl festivalio
mieste nebebuvo laisvų nakvynės vietų. Visą savai
tę bandžiau išsiaiškinti, kur galėčiau apsistoti Kau
tokeine, bet negavau nė vieno aiškaus atsakymo iš
festivalio organizatorių... Galiausiai paaiškėjo, kad
sutiksiu Velykas samiškoje mokykloje Kautokeine
ir teks „šiek tiek“ daugiau padirbėti. Gyventi mo
kykloje buvo tylu ir gera, nors ir be dušo. Pavar
gusi nuo vergavimo, tai yra nuo darbo virtuvėje,
išsmukdavau paslapčia pasiklausyti samių joiko
(juk dėl jo ir atvažiavau į festivalį!), tačiau jie mane
visada surasdavo ir atvarydavo atgal į virtuvę, kad
ruoščiau kavą ir serviruočiau vaisius ir daržoves pa
gal specialius samių muzikos žvaigždžių pateiktus
pageidavimus. Samiai visą laiką buvo paslaptingi,
kalbėjo nedaug ir beveik niekada negaudavau tiesių
atsakymų į užduotus klausimus. Vėliau nustojau
klausti, tačiau amerikietė, kuri taip pat kiek vėliau
apsistojo samių mokykloje su manimi, pasipasako
jo apie identišką įspūdį bendraujant su samiais. Per
savanorių vakarėlį susipažinau su mergina iš Olan
dijos, pasipuošusia tradiciniais samių rūbais, kurie
buvo iš balto audeklo ir atrodė kitoniški. Ji gyvena
samių šeimoje ir mokosi siūti gákti. Nepavyko su
žinoti ko nors daugiau apie samius, jie man turbūt
taip ir liks tokie mįslingi...
Grįžus buvo sunku atpažinti Tromsø, jis buvo
toks ištirpęs. Liisa, man pavyko, keliai nebuvo už
daryti!

*
Kai už lango baltosios naktys, o užuolaidos
per plonos, gali išlipti pro bendrabučio langą ir
vos perėjęs per kelią užlipti į kalną ir grožėtis švel
niomis sutemomis, stebėti ir klausytis paukščių,
kurių klyksmas kartais primena kūdikio raudą ar
tropinių džiunglių beždžiones, nes kai užsimerki
gali būti visur. Gali taip pat važinėtis dviračiu ir
dainuoti ar aplankyti kaimyną islandą, gyvenantį
autobuse su kalyte Birna.

Mintys

Valentinas Masalskis apie

Gegužės 23 d. pirmą kartą ant Teatro sąjun
gos scenos pasirodė jauniausi Klaipėdos universiteto
Menų fakulteto aktoriai, vadovaujami žinomo ša
lies menininko ir pedagogo Valentino Masalskio.
Studentai pristatė pasirodymą pavadinimu „Pirmas
žingsnis“. Po spektaklio Valentinas Masalskis kartu su
aktoriais vedė trumpą diskusiją, kurioje buvo apta
riamos šiandienos teatro problemos, pedagogo požiū
ris į mokymą bei tam tikri scenos meno subtilumai.

Žiūrovą
Dažnai aplanko toks jausmas, tarsi aš būčiau
praradęs objektą, kuriam aš kuriu. Ir man darosi
neramu, žinant, kad be to kito – menas tiesiog nu
stoja egzistuoti. Teatras nėra tai, ką galėčiau kurti

ir skirti tik sau. Žmogus, kuriam vaidiname, yra
smarkiai pasikeitęs, jis dažnai nebesupranta tam
tikrų pustonių, subtilumų ir užuominų. Itin mane
nuliūdino, kai mano studentai pastatė skoningą,
apie laisvę diskutuojantį spektaklį Šauktiniai ir nei
Rokiškio, nei Klaipėdos žiūrovai spektaklio raiškos
ir idėjos nesuprato, galvojo, kad čia paprastas te
levizinis šou. Buvo sunku stebėti publiką, atrodė,
tarsi ji būtų išauginta televizijos kultūros ir papras
čiausiai nebesuprantanti, kad mes tą televiziją vai
dinam. Prie dabartinio, pasikeitusio žiūrovo mums
labai sunku prisibelsti. Gal be tinkamos edukacijos
negali būti nei žiūrovo ir kartu meno, gal reikia eiti
ir šviesti žmoniją, kalbėti apie ženklus, nes dabar
nuo interneto, televizijos, reklamos – nušvitimas
visai kitoks.
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Mintys

Agnės Giedraitytės
nuotraukos

Atsakomybę
Mokydamas savo studentus, jaučiu pareigą,
kad jie nebūtinai taptų aktoriais, bet svarbu, kad
užaugtų žmonėmis, kurie būtų neabejingi menui,
netaptų cinikais. Nenoriu išgarsėti su geru spek
takliu, nenoriu sukurti kažko naujo, noriu mokyti
žmones, kurie paprasčiausiai turi noro dirbti. No
risi išugdyti žmonių būrį, dvasios būrį, kur tarpu
savyje žmonės jaustų, jog tarnauja vienai idėjai.
Bandau kurti tokį būvį, kur jiems gera būtų jaus
tis žmonėms, kur jie galėtų išlaisvėti. Man teatras
visada buvo toks lyg ir psichologinis seansas, kur
laisvėja tiek aktoriai, tiek publika, nes mes atvirai
su jumis kalbam, jums rodom.

Veiklą
Kalbant apie veiklą – darom tai, kas jiems pa
tiems, kaip jauniems aktoriams, įdomu. Jie turi ant
scenos lipti su skaudama problema, su konkrečia
žinia, tik taip kuriant ryšį su publika. Meninin
kas – žaizda, kuri turi kalbėti apie skaudulius ir
pastebėjimus, iškelti visokias prognozes, kurios ne
visada yra malonios. Kartais sakau, kad mes dir
bam kariuomenės principu, žinoma, neverčiame jų
kareivėliais, paprasčiausiai esam nepakantūs vėlavi
mui, girtavimui, tingėjimui, nedarbui, melavimui
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ir nedarbštumui. Ir aš būnu laimingas, matydamas,
kai jie dirba, amatas – svarbu, dar svarbiau – drą
sa ir pakartojimo menas. Išmokti kiekvieną kartą
suvaidinti kaip pirmą kartą – tai paslaptis, kurią
reikia perprasti, nes dažnai aktoriai užsižaidžia im
provizacijose, per didelėje laisvėje.

Santykį
Mes daug dainuojam kartu, taip jie išmoks
ta girdėti vienas kitą, savo partnerį, be jo, kaip ir
be žiūrovo, scenos suvaidinti neįmanoma. Rei
kia išmokti girdėti pasaulį, kiekvieną garsą, išorės
impulsą. Svarbu pajusti tą kolektyvinę energiją,
su kuria veržiamės į jus, žiūrovus. Aktorių balsai
skirtingi, tačiau jie išmoksta atsipalaiduoti būdami
kartu, įsiklausyti vienas į kitą ir kartu – įsiklausy
ti į publiką. Jeigu aktorius negirdi žiūrovo, jis ant
scenos rėkia, šaukia ir nejaučia atsako. Pastebėjot,
kad jiems sudainavus, stojo ilga pauzė? Ta pauzė
yra švenčiausia, ji rodo mūsų santykį, kad mes
susikalbėjom, ir svarbiausia, kad jūs išgirdot. Kai
aktorius užlipa ant scenos ir sakydamas monologą
daro pauzę, tai daro tik tiek, kiek jūs galit ją laikyt.
Kaip ir pradžioje sakiau, šitas pavyzdys įrodo, kad
kai ant scenos lieki vienas, teatras neegzistuoja, žiū
rovas privalo būti dėmesingas.
Parengė Agnė Giedraitytė

Teatras

Asociatyvaus mąstymo žaidimai
Valstybiniame jaunimo teatre birželio 2–3 d. įvy
ko paskutinė šio sezono premjera. Spektaklį „Perplex“
pagal vokiečių dramaturgo Mariuso von Mayenburgo
to paties pavadinimo pjesę pristatė sostinėje debiutuo
janti režisierė Monika Klimaitė. Premjeroje dalyvavo
Jaunimo teatro aktoriai: Jonė Dambrauskaitė, Giedrė
Giedraitytė, Ignas Ciplijauskas ir Simonas Storpirštis.
Scenografiją sukūrė šių metų „Auksinio scenos kry
žiaus“ laureatė Paulė Bocullaitė, kostiumus – Berta
Bocullaitė. Spektaklio kompozitorius – grupės „Solo
ansamblis“ narys Vytautas Leistrumas.
26-erių M. Klimaitė teatro režisūros mokėsi
Klaipėdos universitete. Studijų metais pagal mai
nų programą ji iškeliavo mokytis į Plymutą, vėliau
Londono universitete baigė teatro magistro studijas.
2015 m. M. Klimaitė stažavosi pasaulinėje režisierių
laboratorijoje Linkolno teatro centre, Niujorke, kur
turėjo unikalią galimybę dirbti su Brodvėjaus akto
riais. Į Lietuvą grįžusi jaunoji menininkė laimėjo
pirmą vietą Juozo Miltinio dramos teatro organi
zuotame Jaunųjų režisierių konkurse. Šiame teatre ji
sukūrė neseniai Tylos! festivalyje pristatytą spektaklį
pagal M. Ravenhilo pjesę Baseinas (be vandens).
Spektaklis Jaunimo teatre – tai jau penktas pro
fesionalus M. Klimaitės darbas Lietuvoje. Žiūrovai,
nusprendę ateiti į premjerą, buvo raginami pamiršti
bet kokį išankstinį žinojimą apie tai, kas teatre yra
siužetas, charakteriai, pasakojimo laikas ir erdvė.
Spektaklyje veiksmo logika keisis dažniau už pa
vasarinį Lietuvos orą. Kaip teigia kūrybinė grupė,
reikėtų nusiteikti savitiems asociatyvaus mąstymo
žaidimams, kuriuose netrūks farso elementų, kylan
čių iš gana paradoksalių situacijų. Dėl to ir pavadi
nimas toks neįprastas lietuviškai publikai – Perplex
(liet. „Sutrikę“, iš vokiečių kalbos pjesę vertė Jūratė
Pieslytė), kad iš anksto sutrikdytų žiūrovą.
Pjesėje veiksmas vyksta jaunos poros namuose.
Iš atostogų grįžę Giedrė ir Simonas (dramaturgo
siūlymu, personažų vardai spektaklyje buvo pakeisti

Simo Sirutavičiaus nuotrauka

vaidinančių aktorių vardais), įėję į butą, pastebi žen
klus, bylojančius apie pakitusią namų atmosferą: ne
matyti augalai, perstumdyti baldai, dingusi elektra.
Netrukus pasirodo jų draugai Jonė ir Ignas, kuriems
buvo patikėta prižiūrėti namus. Laikini gyventojai
dabar elgiasi taip, lyg būtų teisėti savininkai. Keturių
žmonių bandymas susikalbėti ir išsiaiškinti, kas yra
kas, transformuojasi į siurrealistinį balaganą ir paže
ria begalę provokuojančių nūdienos temų.
Pasak režisierės M. Klimaitės, pjesėje Perplex
yra kalbama apie šiuolaikinio žmogaus, kurio gy
vybę palaiko nenormalus kiekis (dez)informacijos,
tapatybę ir jos trapumą. Naujuoju spektakliu ji
bandys demaskuoti ne tik pasąmonės modelio vei
kimą, bet ir patį teatrą, kuriantį apgavikišką realy
bės iliuziją. Motyvuodama pjesės pasirinkimą, jau
noji kūrėja sako: „Šiame kūrinyje tarsi viskas aišku
ir racionaliai suprantama, bet kartu yra kažkas
nepaaiškinama, kaip, pavyzdžiui, Rene Magritte’o
darbuose, – toks siurrealistinis realizmas. Papirko
ir toji sodri Mayenburgo ironija. Visgi svarbiausia,
renkantis medžiagą spektakliui, man yra tema ir
tai, kiek ji aktuali, paveiki. Esu tikra – jei kūrinys
svarbus tau, jis bus svarbus ir žiūrovui.“
Valstybinio jaunimo teatro info
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Valentinas Kulevičius

Livonijos karas
Šiame straipsnyje, daugiausia remiantis lietuviš
kąja istoriografija, bus bandoma pristatyti svarbiausią
XVI amžiaus antros pusės Baltijos jūros regiono konflik
tą – Livonijos karą. Šis karinis konfliktas turėjo didelės
įtakos Lietuvai, Lenkijai, Livonijai, Rusijai ir Švedijai.
Būtent Livonijos karas paskatino sudaryti Abiejų Tautų
Respubliką, kurios atsiradimas pakeitė visos Rytų Euro
pos istorijos eigą, nes tokia Lietuvos ir Lenkijos sąjunga
sugebėjo ne tik apsiginti pati, bet ir ilgam sustabdyti
Maskvos kunigaikštystės ekspansiją į Europą.
Prieš pradedant kalbėti apie pačius Livonijos
karo veiksmus, būtina aptarti kelis XVI amžiaus
Rusijos valstybės bruožus. „Maskvos Didžioji Ku
nigaikštystė neturėjo stipraus socialinio ir ūkinio
potencialo spartiems pokyčiams. Vienu metu pra
dėjus teritorinę ekspansiją į Lietuvos Didžiąją Ku
nigaikštystę, Livoniją ir totorių žemes, paaiškėjo,
kad tokiai užsienio politikai įgyvendinti irgi neuž
tenka jėgų – trūksta lėšų ir žmonių kariuomenei
surinkti, aprūpinti, išlaikyti. Naujųjų laikų pra
džioje valstybės gyventojų skaičius, tankumas buvo
palyginti nedidelis. Istorinėje literatūroje pateikia
ma įvairių skaičių: XVI a. pradžioje šalyje gyveno
2–2,5 mln. žmonių, viduryje, gerokai padidėjus
teritorijai, gyventojų padaugėjo iki 4–4,5 mln., o
pabaigoje dėl pralaimėjimų kare vėl liko
2–2,5 mln., tankumas – vos 6 žmonės kvadratinia
me kilometre. Kita vertus, XVI a. galėjo siekti net
10 mln., bet ir tada demografinis potencialas neat
rodo įspūdingas. Naujųjų laikų pradžioje valstybė
neturėjo užjūrio valdų, net patogaus išėjimo į tarp
tautinius vandenis, negalėjo plėtoti prekybos Euro
pos rinkose, ūkinis vidaus gyvenimas nebuvo in
tensyvus, tai liudija Rusijos istorikų nurodomi
skaičiai – XVI a. šalyje buvo 230 miestų ir apie
100 000 kaimų.“1 Davidas Kirby siūlo Livonijos
karą suskirstyti į keturis 1558–1561, 1561–1570,
1570–1577 ir 1577–1583 metų periodus. „Pir
muoju periodu Rusijos agresija suardė senąją Livo
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nijos federaciją ir ją prieš tai sudarę kraštai pagal
bos turėjo kreiptis į užsienio valdovus. Antruoju
periodu Septynerių metų šiaurės karo (1563–
1570) židinys iš Livonijos persikėlė į Baltijos jūrą ir
Skandinaviją. Šiame konflikte Ivanas IV laikėsi
budraus neutralumo politikos, tačiau aštuntojo de
šimtmečio pradžioje į veiksmų areną sugrįžo. Da
nai iš Estijos buvo faktiškai išstumti, rimtas pavo
jus čia grėsė ir švedų valdoms, tačiau nuo 1577
metų karo padėtis visiškai pasikeitė. Švedų pajėgos
atkovojo beveik visus rusų atimtus įtvirtinimus ir
1581 metais užėmė Narvą. Lenkijos–Lietuvos ka
riuomenės būriai giliai įsiskverbė į Ivano IV žemes
ir užėmė keletą tvirtovių, priversdami prašyti carą
taikos. Taigi Rusijai Ivano IV valdymo laikotarpis
baigėsi negarbingai, ji buvo priversta apleisti faktiš
kai visą nuo 1558 metų užkariautą Livonijos teri
toriją.“2 Konfliktas dėl Livonijos brendo pamažu
silpnėjant vis labiau nevieningai Livonijos valsty
bei. Į jos strategiškai itin reikšmingą teritoriją pre
tendavo ir Maskva, ir Lietuva. Livonijos atitekimas
Maskvai būtų padaręs Lietuvos padėtį itin pavojin
gą, nes Lietuva būtų netekusi Dauguvos prekybos
kelio, be to, tokiu atveju Maskva galėtų grasinti ir
iš šiaurės. 1557 metais Lietuvos ir Lenkijos valdo
vas Žygimantas Augustas prieš tai pasinaudojęs ka
riniu pranašumu primetė Livonijai Pasvalio sutartį,
pagal kurią Livonija nustojo egzistuoti kaip valsty
bė ir tapo LDK protektoratu mainais į karinę para
mą prieš Rusiją. 1558 metų sausį 70 000 rusų ka
riuomenė peržengė Livonijos sieną ir prasidėjo
Livonijos karas. 1559 m. balandį Livonijai pavyko
sudaryti šešių mėnesių paliaubas, o ordino magis
tras tais pačiais metais kreipėsi pagalbos į Lietuvą
mainais sudarydamas Vilniaus sutartį, iš esmės pa
tvirtinusią Pasvalio sutarties nutarimus. 1559 m.
lapkritį karo veiksmai Livonijos teritorijoje atsi
naujino. Netrukus 1560–1561 metų laikotarpiu
Livonijos pilyse įsikūrė lietuvių įgulos, kartu su li
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voniečių parama sugebėjusios užkirsti kelią Rusijos
kariuomenei užimti visą Livonijos teritoriją3. Iki
Stepono Batoro valdymo pradžios permainingi
karo veiksmai kaitaliojosi su paliaubomis. Kad tap
tų Abiejų Tautų Respublikos valdovu, Steponas
Batoras įsipareigojo sugrąžinti prarastas rytines
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemes ir ap
ginti bendrai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
ir Lenkijos Karalystės valdomą Livoniją. Tai buvo
viena svarbiausių tapimo ATR karaliumi sąlygų.
Pasak Ingės Lukšaitės, „1576 m. seime Steponas
Batoras negavo pritarimo skirti lėšų karui su Mas
kva, jam buvo leista tik paskelbti visuotinį bajorų
kariuomenės šaukimą. <...> Lietuvos senatoriai,
pareigūnai ir pavietų atstovai atsižvelgė į valdovo
įspėjimą ir nelaukdami bendro Respublikos seimo
nutarė savo noru prisiimti mokestį kariuomenei
samdyti. Naujieji didesni muitai ir krašto gynybos
mokestis buvo labai svarbūs iždui papildyti ir Lie
tuvos valstybės apsaugai finansuoti“4. Visai netru
kus, jau 1577 m. liepą, Maskvos caro Ivano IV
kariuomenė įsiveržė į Livoniją ir per tris mėnesius
užėmė 27 miestus bei žemes iki Dauguvos. Toks
akivaizdus situacijos pablogėjimas paspartino Len
kijos apsisprendimą taip pat įvesti papildomus mo
kesčius ir padėti Lietuvai. Naujų mokesčių įvedi
mas ir kariuomenės reforma leido Steponui Batorui
1579 m. efektyviai surengti pirmąją atsakomąją
karinę kampaniją prieš Maskvą. Jos tikslas buvo
susigrąžinti užgrobtas Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės teritorijas. Steponui Batorui iš dalies
pavyko gauti ir diplomatinę kaimyninių šalių para
mą, kuri, nors ir nesuvaidino didesnio karinio vai
dmens, politiškai buvo svarbi, nes leido tikėtis, kad
aplinkinės valstybės greičiausiai neveiks prieš Res
publiką. ATR parėmė Švedija bei Osmanų imperi
ja, kurios palaikymas leido sudaryti sutartį prieš
Maskvą su Krymo chanu. Tokiomis aplinkybėmis
1579 m. prasidėjo Stepono Batoro karinės kampa
nijos, pakeitusios geopolitinę padėtį rytiniame re
giono pakraštyje ir prie Baltijos jūros. Rengiantis
karui, buvo mobilizuotos tikrai įspūdingos pajėgos
ir surasti resursai: „1579 m. liepą Respublikos
šauktinė ir samdinių kariuomenė – 56 000 karių,
iš jų 30 000 iš Lietuvos, – buvo sutelkta netoli Vil

niaus. Vilniuje Steponas Batoras iškilmingai pa
skelbė karą Maskvos valdovui Ivanui IV, liepos
12 d. buvo išsiuntinėtas spausdintas manifestas
lotynų, lenkų ir vokiečių kalba, skelbiantis, kad
Respublika pradeda „teisingą karą“ su Maskva.
Liepos 17 d. prie Svyrių apsistoję pagrindiniai ka
riuomenės daliniai pajudėjo į žygį. Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės pajėgas vedė didysis etmo
nas Mikalojus Radvila Rudasis ir jo sūnus Kristupas
Radvila Perkūnas. Visai kariuomenei vadovavo
pats valdovas Steponas Batoras. Pagrindinis kam
panijos tikslas buvo atsiimti 1563 m. Maskvos
užimtą Polocką. Pirmoje rugpjūčio pusėje kariuo
menė persikėlė per Dauguvą, o rugpjūčio 30 d.
Polockas buvo paimtas. Pirmoji pergalė buvo svar
bi, bet negalėjo nulemti karų su Maskva baigties.
Karui tęsti vėl reikėjo lėšų. Šią problemą sprendė
nuo 1579 m. rugsėjo 23 iki 1580 m. sausio 4 d.
Varšuvoje vykęs Respublikos seimas ir atskirai
1580 m. balandį Vilniuje sušauktas vyriausiasis
luomų suvažiavimas, kuriame dalyvavo ir pats Ste
ponas Batoras. Lietuvos senatoriai, visa bajorų
bendruomenė sutiko su naujais mokesčiais ir vi
suotiniu šaukimu į naują karo kampaniją. Didikai
savo lėšomis pasamdė 8300 karių, sutelkė apie
10 000 visuotinio šaukimo dalyvių, o visa Lietuvos
kariuomenė siekė apie 25 000 žmonių.“5 Rengian
tis naujam žygiui politiniu, ginkluotės ir aprūpini
mo centru tapo Vilnius. Prie Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės sienų buvo telkiama karo technika
ir amunicija, tvarkomi keliai. Už finansinę ir kari
nę paramą Respublikai 1580 m. valdovas suteikė
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorams visas
jų teises patvirtinančių privilegijų, pažadėjo ateity
je be Respublikos seimo sutikimo neskirti naujų
mokesčių, leido steigti atskirą aukščiausiąjį apelia
cinį teismą Lietuvos tribunolą ir taisyti Antrąjį Lie
tuvos Statutą, o tai garantavo tolesnį Lietuvos tei
sės savarankiškumą. Vilniuje reziduojančiam
Steponui Batorui iš Romos buvo atvežtas popie
žiaus Grigaliaus XIII simbolinis apdovanojimas už
valdovo kataliko nupelnus.6 „1581 m. liepą 48 000
Respublikos karių pradėjo pulti Rusijos tvirtovę
Didžiuosius Lukus pusiaukelėje tarp Smolensko ir
Pskovo. Rugsėjo 5 d. tvirtovė pasidavė. Kaip ir per
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Jan Matejko. Steponas
Batoras prie Pskovo, 1872

Polocko kampaniją, buvo paimta dešimtys miestų
ir pilių, bet Maskvos kariuomenė kontroliavo dar
didelę dalį Livonijos teritorijos. Todėl atsakydamas
į Ivano IV siūlymą sudaryti taiką Steponas Batoras
iškėlė sąlygą sugrąžinti Respublikai visą Livoniją.
1582 m. liepą jis pradėjo trečią kampaniją, kurios
tikslas buvo Pskovas – miestas su maždaug 30 000
gyventojų, 20 000 įgulos narių ir 40 sunkiųjų pa
būklų ant tvirtovės sienų. Pirmas Pskovo puolimas
nepasisekė, teko arba ryžtis ilgai žiemos apgulai,
arba derėtis dėl taikos sąlygų. Respublikos kariuo
menė buvo nusilpusi, išsekinta ilgų karo žygių ir
ligų, kovos dvasia sparčiai menko. Dvasios ir tikė
jimo pergale įkvėpė tik lauko etmono Kristupo
Radvilos Perkūno vadovaujamo kavalerijos dalinio
sėkmė – jis įsiveržė į Maskvos valstybės gilumą iki
Volgos ir nusiaubė tas žemes. Kaip byloja šaltiniai,
milžiniški gaisrai Ivanui IV padarė didesnį įspūdį
nei Pskovo apgula ir paakino pradėti tartis dėl pa
liaubų. Po ilgų ir sunkių derybų, kuriose tarpinin
kavo popiežiaus Grigaliaus XIII pasiuntinys Anto
nijus Posevinas. 1582 m. sausio 15 d. Zapolės
Jame buvo pasirašyta 10 metų paliaubų sutartis.“7
Nors šią paliaubų sutartį Ingė Lukšaitė siūlo ver
tinti kaip „kompromisinę ir ilgalaikės taikos tarp
Abiejų Tautų Respublikos ir Maskvos valstybės ne
garantavusią“, tai neabejotinai galima laikyti viena
didžiausių bendrų Lietuvos ir Lenkijos pergalių.
Tokia Livonijos karo baigtis ne tik apgynė senas ir
naujas ATR teritorijas, bet ir leido sustiprinti jung
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tinės valstybės padėtį regione. Svarbiausiu LDK
teritoriniu laimėjimu galima laikyti Polocko bei
kitų miestų ir žemių atgavimą, bet ne mažiau svar
bu ir tai, kad Ivanas IV mainais į Maskvos kuni
gaikštystei sugrąžintą svarbią Velykije Luki tvirtovę
atsisakė visų pretenzijų į Livoniją. Kadangi LDK ir
Maskvos kunigaikštystė jau ilgą laiką varžėsi dėl
buvusių Kijevo Rusios žemių ir politinės bei ideo
loginės įtakos jose, Ivano IV atsisakymas karūnuo
tis „visos Rusios caru“ diplomatiniu požiūriu irgi
buvo didelis laimėjimas. 1582 m. liepą Maskvoje
buvo patvirtinta Jam Zapolės taikos sutartis, o spa
lio 22 d. Varšuvoje tą pat padarė ir Steponas Bato
ras. Šiaurinė Livonijos dalis, į kurią pretendavo
Abiejų Tautų Respublika, atiteko ją užėmusiai Šve
dijos karalystei. Taigi 25 metus vykęs Livonijos ka
ras pasibaigė Respublikos pergale, o Maskvos kuni
gaikštystė buvo nustumta nuo Baltijos.
1

2

3

4
5
6
7

J. Kiaupienė, I. Lukšaitė. Lietuvos istorija. T. 5: Veržli Naujų
jų laikų pradžia. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1529–1588
metais. – Baltos lankos, Vilnius, 2013, p. 78–79.
D. Kirby. Šiaurės Europa ankstyvaisiais naujaisiais amžiais:
Baltijos šalys 1492–1772 metais. – Mintis, Vilnius, 2000,
p. 121–122.
E. Gudavičius. Lietuvos istorija. Nuo seniausių laikų iki 1569
metų. – Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius, 1999,
p. 605–611.
J. Kiaupienė, I. Lukšaitė. Op cit., p. 262–265.
Ten pat.
Ten pat.
Ten pat.
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Japonija
Nuo pat mažumės manyje tūnojo nepaaiškina
ma trauka Japonijai. Žavėjausi samurajų kultūra,
spalvingais geišų kimono raštais, rafinuota arba
tos ceremonijos filosofija, todėl būti arčiau viso to
buvo mano gyvenimo siekis. Po daugybės metų
idealizavimo, atradimų, nusivylimų ir nekantraus
laukimo, 2015 metų rugsėjo 2-ą dieną mano pa
vargusios akys pirmą kartą išvydo naktinį Japoni
jos dangų. Meluočiau, jei sakyčiau, kad nepatyriau
kultūrinio šoko, kad nebuvo baisu, kai išvydau
begalę neperskaitomų hieroglifų ant kiekvieno
kampo, kad nebuvo nejauku, kai praeiviai vis at
sisukdavo pasižiūrėti ir aš nė neįtariau, kas dedasi
jų galvose, ir kad nereikėjo ieškoti to mistiškojo
vandens nuleidimo mygtuko tualete. Kita vertus,
patyriau daugybę neapsakomai nuostabių akimir

kų, kurias prisiminsiu visą likusį savo gyvenimą.
Lyginant su Japonijos miestų dydžiais, aš gyvenu
miestelyje, todėl žmonės čia konservatyvesni. Ja
ponijoje yra didelis spaudimas neišsiskirti iš kitų,
būti grupės dalimi ir, jei atvirai, tai mane šiek tiek
vargino. Iš pradžių jaučiausi, tarsi iš manęs yra ati
mama galimybė laisvai save išreikšti, tačiau būtent
tai man padėjo atrasti daugybę naujų dalykų. Visa
širdimi pajutau savo kultūrinio lietuviškojo identi
teto svarbą ir laikiausi įsikibusi į tradicijas, kurias,
manau, nemaža dalis lietuvių po truputį pamiršta.
Drauge paaštrėjo mano suvokimas apie apskritai
kultūrinę patirtį. Mes visuomet kalbame apie tole
ranciją, apie tai, jog reikia priimti kitas kultūras ir
džiaugtis mūsų skirtumais, bet iš tiesų vargu ar tik
rai suvokiam, ką tai reiškia, ypač kai iš mūsų nėra
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atimama aplinka, kur tai, kas yra suvokiama
kaip universalus dalykas, staiga tampa visiška
nesuvokiamybe. Man ši patirtis buvo neįkai
nojama. Tikrai nemanau, kad Japonija yra to
bula, juk visur yra ir neigiamų dalykų, tačiau
aš vis dar ją myliu. Kasdien žiūrėdama pro
langą, matau mišku apaugusius kalnus, pasi
klydusi užsienio mįslėse, patiriu neapsakomą
džiaugsmą, kai žmonės geraširdiškai nori pa
dėti, ir esu be galo dėkinga, nes turiu daugybę
galimybių vis atrasti naujų ekspresijos būdų.
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