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Dailė

Austėja Mikuckytė

Meno asorti
„Meno degustacija“ – tai neįprasto formato renginys, galerijos „Aviacijos Pasaulis“ kas mėnesį organizuojamas „Vyno klube“. Pažvelkime į vieną renginį,
kurį organizavo ir vedė galerijos vadovė Vilma Jankienė.
Šablonišką ant baltų galerijų sienų sukabinėja
mų paveikslų būdą pakeitė paeiliui ant dviejų mol
bertų demonstruojamos drobės. Paveikslų repre
zentavimo eiga šiek tiek primena meno aukcionus.
Originali renginio koncepcija leido kūrinių stebė
jimą paversti kompaktišku, jaukiu, informatyviu.
Kiekvieną kūrinį lydėjo V. Jankienės komentarai,
padėję meno objektus interpretuoti kontekstualiai.
Per pusantros valandos susirinkusieji buvo
supažindinti su 11 menininkų ir daugiau nei 40
paveikslų. Meno gurmanams ir pradedantiesiems
ragautojams buvo pateikti kūrinių sąrašai su pa

veikslų metrikomis, kainomis, o tai skatino ap
mąstymus apie tai, kaip veikia meno rinkos, kokie
veiksniai lemia, rodos, panašaus profesionalumo
lygmens dailininkų darbų stulbinančius kainų
skirtumus. Per renginį buvo galima įsigyti demons
truojamus kūrinius, dailininkų kūrinių albumus.
Susirinkusieji buvo skatinami žymėtis reginių im
presijas, o po pristatymo – pasidalyti šio meninio
švediško stalo įspūdžiais.

Marinistiniai motyvai
Pirmiausia žiūrovų dėmesys buvo atkreiptas į
Kęstučio Musteikio skulptūras. Afrikietiškų to
temų įkvėptas Pajūrio motyvas iš juodo akmens
kaipmat leidžia pajusti plaukus kedenantį vėjelį,
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Kęstutis Musteikis. (Iš kairės į dešinę) Pajūrio motyvas (akmuo), Rokiškio Venera (akmuo), Žuvis (akmuo, medis), Narvelis gegutei
(bronza, akmuo), Karo nuojauta (akmuo, bronza).

bangų sūrymą, po pėdomis girgždantį smėlį.
Ausyse suskamba egzotiški, pirmapradiški, ma
giški šamanų užkeikimai. Marinistinę tematiką
pratęsia medinė žuvis, stilizuotai atkartojanti In ir
Jang pradų simbolį. Rokiškio Venera autorius savaip
interpretuoja paleolito eros radinį – Vilendorfo
Venerą. Figūra dar smarkiau abstrahuota, paguldy
ta, nugludinta. Karo nuojauta įkūnijama į nutįsusį
šešėlį, primenantį apie kovas su savaisiais vidiniais
demonais. Narvelis gegutei – tai monumentalus
bronzinis kūrinys, tinkamiausiu narveliu paukš
čiams siūlantis laisvę.
Tuomet ant molbertų išvydome Lidijos Kuk
lienės mišrios technikos darbus – grafiką su tapy
bos elementais. Meninio audimo, grafinio dizaino
studijas baigusi menininkė potėpiais supina saulėje
žėrinčią šieno kupetą. Pintinės principą atkarto
jančioje drobėje Ryšiai dailininkė ieško prarasto
žmogaus ir gamtos santykio. Šis diptikas dvelkia
modifikuotu etnografiškumu. Kiti du pademons
truoti autorės paveikslai įrodo, jog dailininkė yra
Lietuvos šrifto ir kaligrafijos draugijos narė. Baltoji
banga primena rankos lavinimo pratimus, o kar
tu ir dvelkia elegancija bei gaivališkumu. Tapybos
smėliu technika įgyvendintas Zen ratas veikia me
ditatyviai, ramina, vizualizuoja sansaros ratą.
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Sergiy Lysyy, Ukrainos dailininkas, gyvenantis
ir kuriantis Klaipėdoje, žavi meistriškumu. Akva
reles liejantis menininkas tapo klasikine maniera.
Autorius itin daug dėmesio skiria vandens me
džiagiškumo perteikimui, atspindžių studijoms.
Urbanistiniai S. Lysyy peizažai kupini atmosferos:
ledo lytys, sniego pusnys alsuoja rytmetiniu šal
čiu, o blyškūs siluetai, spiginanti saulė nostalgiškai
skleidžia šilumą. Vilniaus peizažuose atpažįstamos
miesto vietos tarsi perleidžiamos per romantiško,
elegantiško ir trapaus žvilgsnio filtrą. Nutįsę šešė
liai, spindulių pluoštas, estetinį pasigėrėjimą tei
kiančios architektūrinės linijos ir tūriai. Tarsi atsi
tiktinė sustabdyta akimirka ištraukia ir vizualizuoja
miesto dvasios koncentratą.

(Ne) gyvoji gamta
Ona Pužaskaitė-Dromantienė įgijo dailininko
dekoruotojo specialybę, ir tai itin ryškiai atsispindi
autorės drobėse. Tapytojos paveikslai liudija, jog
dailininkė yra tobulai įvaldžiusi amatą. Kruopščiai
ištapyta kiekviena lapelių gysla, vynvyčio vaisiai,
kiekviena šakelė ir purplelių plunksnelė nuveja
šalin kičo sampratą. Kompozicijos labai moteriš
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kos, manieringos, sutelkusios barokinio stiliaus
puošnumo ir rokoko stiliaus ornamentinę patirtį.
Paveikslai iš dalies realistiniai, tačiau tikrovė šiek
tiek papudruota, išvalyta, padailinta.
Per šią Meno degustaciją pristatyti trys peizažis
to Algimanto Kliaugos kūriniai. Visos drobės yra
paveiktos menininko kelionės į Floridą. Drobės
persmelktos fovistinės meno srovės bruožų: in
tensyvios spalvos, impresionistiški potėpiai, pers
pektyvos atsisakymas. Pražystančios lelijos tarsi
įveiksminamos: rėmuose netelpanti kompozicija,
gausūs žiedai audringame fone, veržlūs potėpiai su
teikia vaizdui tiek dinamikos, jog paveikslui apibū
dinti vartotinas natiurmorto (negyvosios gamtos)
terminas pasirodo nebetinkamas. Kitoje drobėje į
pirmą planą ištraukiami gėlių žiedai tarsi levituoja
ir užstoja fone matomą švyturį. Žydėjimas užgožia
visą urbanistinį peizažą – gamta A. Kliaugos drobė
se trykšta energija. Šiek tiek ramybės regime žvejų
kaimo Mingės peizaže. Atokvėpį teikia daugiau fo
nui paliktos erdvės, o ryškios, kontrastingos, kone
rėkiančios spalvos suteikia intelektualaus nuotai
kingumo, solidaus žaismingumo.
Po štai tokio spalvų dušo pasineriame į baltą
Gražinos Vitartaitės tylą. Pastelinės drobės Šviesa
ir Sidabrinis mūsų žemės kraštas savaip tęsia čiurlio
niško simbolizmo tradiciją. Muzikalumas karaliau

Svajūnas Armonas. Mergina, lesinanti mėlynus paukščius (drobė,
aliejus; 2015)

ja harmoninguose, poetiškuose, tekstilės mozaikas
primenančiuose kopų peizažuose. Potėpis faktūriš
kas, koloritas giedras, siužetai atsispiriantys į na
tūrą, bet apgaubti pasakiška aura. Peizažai Nevėžis
ties Krekenava ir Nidos kalnas nutapyti visai kita
maniera. Šių darbų spalvinė paletė niūresnė, blyš

Algirdas Petrulis. Suskaldytas
(drobė, aliejus; 1995)
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Gražina Vitartaitė.
Nevėžis ties
Krekenava (drobė,
aliejus; 2012)

kias skiautes pakeičia tradicinės akademinės tapy
bos taisyklės. Augalija vaizduojama apibendrintai,
masyvais, kūriniuose išlaikoma smulkmeniškumo
ir bendro vaizdo vientisumo pusiausvyra.

Abstraktus egzistencinis nerimas ir
figūratyvi ramybė
Abstrakcionisto Ramūno Čeponio paveiks
luose regimos abstrakčiojo ekspresionizmo įtakos:
koloritu perteikiamos emocijos, bekraščių erdvių
iliuzija, dramatiškos spalvos. Miniatiūrose pro
mentele užteptą riebų dažo sluoksnį prasišviečia
kita spalva, kuri vietomis veikia, maišosi ir kei
čia paviršines plokštumas. Geometrinės dėlionės,
įbrėžimai leidžia atkurti patį tapybos procesą – pa
stebėti potėpio kryptį, atkurti kompozicijos pertei
kimo eiliškumą. Paveiksluose Jungtys 6 ir Vidurio
juosta pasitelkiamas monochromiškas minimaliz
mas. Čia žaidžiama su tonais, ritmika, užuomi
nomis į simetriją. Drobės Sustojimai ir Du taškai
kviečia kontempliuoti egzistenciją, ieškoti filosofi
nių prasmių. Viename darbe regime du raudonus
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kvadratus mėlyname fone. Kompozicija kelia ap
mąstymus apie du individus ir jų tarpusavio sąvei
ką. Kitame paveiksle galėtume įžvelgti saulėlydį,
krauju nudažiusį vandens paviršių, tačiau autorius
greičiau kalba apie svetimo įsiveržimą, ribų peržen
gimą, dominavimą.
Adasa Skliutauskaitė yra iliustravusi nemažai
vaikams skirtos poezijos ir prozos knygų. Galbūt
todėl ir jos tapybos darbams būdingas iliustratyvu
mas ir literatūriškumas. Linijinės damos ir spalvi
nės dėmės, prieblandoje pasodinta lėlė. Kiekviena
drobė atrodo lyg fragmentas, iškritęs iš pasakos
prieš miegą. Kitos dvi drobės ištapytos mįslingiau.
Balkonas – tai keturkampiai ir neidentifikuojamas
besiluetis chaosas, kuriantis nostalgišką nuotaiką.
Paveiksle Prieš lietų naudojama originali tapymo
technika – pirmiausia išpiešiamos smulkiosios fi
gūros (pavyzdžiui, langai), o bendrieji tūriai (namo
fasadas) pažymimi po to. Juodi kontūrai, tapomi
laisvu judesiu, kuria dvimačio pasaulio vaizdinį ir
imituoja vaikišką piešinį. Paprastumo maniera dar
ryškesnė litografijos darbuose. Katiną glostantis
jaunuolis, neišbaigtas namelis su neaiškiu ketur
koju, kreivas senas langas. Darbai itin eskiziški,
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spontaniški, laisvi. Pabaigai – dvi miniatiūros. Vėl
regime moteris, gėles ir linijų diktatūrai nepasi
duodančius spalvinius plotus, subtilumą ir drąsą.
Jaunatviški Kristinos Norvilaitės lino raižiniai
pasižymi plakatiškumu ir atstovauja poparto kryp
čiai. Ant marmurą imituojančio paviršiaus įkom
ponuojamas svajoti kviečiantis pegasas, mergaitės
profilis pakimba virš katino, iš valtornos sklindantys
spinduliai-garsai perveria berniuką, o šalia jo išdygę
sparnai simbolizuoja įkvėpimą. Šie paveikslai atrodo
sukurti atsidurti namų ar viešųjų erdvių interjeruo
se – jie paprasti, visuotinai priimtini, niekam neprieš
gyniaujantys ir nieko neaukštinantys. Neutralumas,
žavingumas ir nespalvotos figūros vienspalviame,
prigesintame fone. Kompozicijos, kupinos estetinio
pasigėrėjimo be egzistencinio nerimo, atitinka gro
žio kategoriją, išvalo mintis ir teikia poilsį.

Spalvos galia
Koloristas, vienas iš dailininkų grupės Individualistai įkūrėjų Svajūnas Armonas domisi moters
kaip paslapties, mūzos tematika. Jo kūriniuose
leitmotyvu atsikartoja paukščiai ir vaisių taurės.

Moterų pozos sustingusios, jos atrodo pozuojan
čios rūmų dailininkui užsakytuose karališkuose
portretuose. Ir pačios damos atrodo lyg iš XIX a.
nužengusios aukštuomenės atstovės su provokuo
jančiomis dekoltė ir skrybėlaitėmis su vualiais. Ta
čiau šios moterys nėra pozuotojos, jos – tapytojo
galvoje iš realybės mozaikos sukurtos būtybės. Fan
tazijos dailininkui iš tiesų netrūksta – inteligenci
ja, aristokratiškumas pabrėžiami, idealizuojami ir
drauge lengvai ironizuojami paukščių, pasipuošu
sių varlytėmis, siužetu. Peizažuose dailininkas taip
pat užsiiminėja spalvotyra, naudoja faktūrišką po
tėpį, sprendžia kompozicijos dilemas.
Tekstilininkė Danguolė Brogienė kuria autori
ne plokštuminio supynimo šilko, viskozės, vilnos ir
liurekso siūlais technika. Jos darbai, įkvėpti optinio
meno, sukuria iškylančio ar įdumbančio vaizdo
iliuziją. Ši meno šaka, reikalaujanti nepaprastos ati
dos, kruopštumo ir kantrybės, nėra paplitusi tarp
dailininkų šiandieniniame lekiančiame, skuban
čiame, zujančiame pasaulyje. Vis dėlto menininkė
yra šiuolaikiška – skoningai naudojami sintetinių
spalvų siūlai. Paveikslai asocijuojasi su vitražais,
yra sudaryti iš pusiau perskirtų arba į keturias da
lis suskirstytų kvadratų. D. Brogienės kūriniai yra

Ramūnas Čeponis. Jungtys 6 (kairėje; drobė, aliejus; 2007). Vidurio juosta (drobė, aliejus; 2009).
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Danguolė Brogienė. Saulės spindulys ir baltas debesėlis (šilkas, vilna,
viskozė; 2012)

geometriniai dariniai, tačiau pavadinimai pasuf
leruoja nuorodas į tikrovės reiškinius: miniatiūra,
primenanti Gizos piramidės fragmentą, pavadinta
Kelionė į Egiptą, šviesiausiame darbe kvadratu pa
žymėtą debesį praskrodžia saulės spindulys arba
žaibas, siūlų medžiagiškumo prigimtis dailininkei
neužkerta kelio perteikti jonvabališko švytėjimo,
naktyje skendinčio ežero tyvuliavimo.
Desertui – žymiojo Algirdo Petrulio pa
veikslas Suskaldytas. Didžiąją kūrybos dalį skyręs
realistiniams žanrams, kūrybinio kelio pabaigoje
autorius pasuko abstrakcijos keliu. Meno degustacijoje kaip tik ir matėme tapytojo brandžiojo kūry
bos laikotarpio pavyzdį. Vandeningas, prigesintas
koloritas ir išsilieję kontūrai kaip pagrindiniai ir
vieninteliai paveikslo objektai patvirtina autoriaus
deklaruotą prioritetą spalvinei dermei, paveiks
lo esmės kaip linijų ir tonų sankaupos sampratą.
Spalvine klausa pasižyminčio dailininko kūrybos
ištakos – jo mokytojo Justino Vienožinskio puose
lėta postsezaninė tradicija. Ilgiau pameditavus prie
aptariamo A. Petrulio kūrinio, kyla įtarimas, jog
žvelgiame į kubistinę kompoziciją ir imame regėti
deformuotas konkretybes. Galbūt tai obuoliai ant
palangės, o už lango matomas namukas su žiburiu.
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Štai tokį siužetų, formų ir spalvų asorti mums
patiekė Meno degustacija. Karališka meno porcija
įkvepia pastebėti mus supančioje aplinkoje sly
pintį grožį, juo gėrėtis, lavina kūrybišką žvilgsnį ir
mąstymą, kviečia fantaziją vertinti kaip nuolatos
lavintiną įgūdį. Retoje parodoje išvystame tokią
savo kūrybinėmis strategijomis ir požiūriais į meną
besiskiriančių autorių įvairovę. Negana to – ekspo
zicijų erdvėse daugelį kūrinių paskubomis prabėga
me ir sustojame tik prie paskirų dėmesį patrauku
sių darbų. Kai kurių dailės objektų esmė, žavesys,
prasmė atsiskleidžia tik skyrus jiems tinkamą kiekį
laiko, investavus pakankamai susikaupimo ir mąs
tymo sąnaudų. Šiuo atžvilgiu Meno degustacija
kiekvienam pristatytam kūriniui suteikė geriausias
sąlygas atsiskleisti ir sužibėti.

Danguolė Brogienė. Ežeras naktį (šilkas, vilna, viskozė; 2010)

Esė

Greta Staselytė

POST
Mūsų karta nėra mačiusi didžiulio karo ar
didžiulės krizės, bet mes išgyvenam didžiulį
dvasinį karą. Didžioji krizė – tai mūsų
gyvenimas. Tai dvasinė krizė.
Chuck Palahniuk

Ateityje kiekvienas bus garsus penkiolikai minučių.
Andy Warhol

...pasaulis yra košmaras. Norėčiau išlipti, bet man
sako: negalima, važiuojame greituoju traukiniu be
tarpinių stotelių.
Umberto Eco

Rašydama šią esė, ne kartą žiūrėjau į baltą po
pieriaus lapą, bandydama sugalvoti tikslesnį būd
vardį ar terminą, kuriuo būtų įmanoma apibūdinti
asmenybę, gyvenančią XXI amžiuje. Neretai neras
davau ne tik tinkamų žodžių, bet ir minčių – gal
voje staiga pasidarydavo tuščia, nors, rašant apie
epochą, kurioje gyveni, viskas lyg ir turėtų būti
aišku. Tačiau, pasirodo, kad postmodernizmas su
teikia daugiau klausimų nei aiškių atsakymų. Bene
pagrindine problema tampa tai, kad nėra visiškai
aišku, kas iš tikrųjų yra ši epocha, kurioje mes gyve
name, ir kokie jos bruožai. Čia verta paminėti, kad
kiekviena kultūrinė epocha simboliškai bandydavo
įsprausti save į griežtai apibrėžtus Prokrusto lovos
rėmus. Antikoje buvo siekta harmonijos, žmonės
negalėjo peržengti saiko ribos. Renesansas iškėlė
humanizmą, homo universale laikė tobulu pavyz
džiu, koks turėtų būti žmogus. Apšvietos amžiuje
vertintas protas, o modernizmo epochoje iškilo
vartojimo visuomenė, prasidėjo sparti urbanizacija
ir technologinė revoliucija. Kas būdinga postmo

dernizmo epochai? O galbūt ši epocha neturi jokių
bruožų? Iš čia kyla dar vienas klausimas – ar galime
vadinti laikotarpį, kuriame gyvename, POST epo
cha? O galbūt šis priešdėlis vartojamas tik tam, kad
mus suklaidintų, nes iš tikrųjų mūsų epocha niekuo
nesiskiria nuo XX amžiuje vyravusio modernizmo?
Reikia pabrėžti, kad ir mokslininkai, ir didžiuma
visuomenės yra linkusi XXI amžių tituluoti postmodernizmo epocha. Panaršius internete bei paskaičius
vieną kitą žurnalą, galima daryti išvadą, kad pasta
ruoju metu ir žiniasklaidoje, ir kituose informacijos
šaltiniuose postmodernizmas tampa itin populiaria
ir dažnai vartojama sąvoka. Tačiau ar iš tikrųjų šis
terminas apibūdina dabartinę mūsų istorinę bei
kultūrinę situaciją? Pabandykime atrasti postmodernizmo sąvokos ištakas ir esmę.
Postmodernizmo terminas pirmą kartą
buvo pavartotas dar XIX amžiaus pabaigoje, kai
Anglijos salonų dailininkas Chapmanas kartu su
draugais norėjo gilintis į postmoderniąją tapybą.
Nesupraskite klaidingai – šis apibūdinimas anaip
tol nesusijęs su popkultūros vaizdiniais ar pieši
niais, kuriuos sudaro trys taškai ir vienas brūkšnys
(juk kalbame apie XIX amžių). Šis Chapmano pa
sakymas reiškė tuo metu populiarios literatūros ir
meno krypties – impresionizmo – kritiką. Tiesa,
šiuo būdvardžiu Chapmanas norėjo paaiškinti, kad
kalba ne apie paprastą, bet apie pažangią impresio
nistinės tapybos kritiką. Galima manyti, kad žodis
postmodernizmas jau tada reiškė pažangumą ir no
vatoriškas idėjas. Tačiau toks bandymas vartoti šį
naują žodį neprigijo. Laikui bėgant, buvo dar keli
nesėkmingi bandymai pavartoti šį terminą. Verta
7
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atkreipti dėmesį į 1917 m. Rudolfo Pannwitzo
Europos kultūros krizėje paminėtą postmodernaus
žmogaus apibūdinimą: „Sportiškai užgrūdintas,
nacionalistiškai sąmoningas, kariškai išauklėtas, re
ligiškai sujaudintas postmodernus žmogus yra per
skrudęs moliuskas, dekadanso ir barbaro juste-milieu, išplaukęs iš didžiojo dekadanso radikaliosios
revoliucijos europietiškojo nihilizmo verpeto įs
čių.“ Ar šis apibūdinimas atspindi šiuolaikinį žmo
gų? Iš dalies taip, bet apie tai šiek tiek vėliau. Tiesa,
Pannwitzo knygoje žodis postmodernus paminimas
vienintelį kartą ir be jokių padarinių. Ir tik šeštame
XX amžiaus dešimtmetyje terminas postmodernizmas tampa nepertraukiamos diskusijos pagrindu
JAV. Pirmiausia bandoma žvelgti į postmodernizmo
sąvoką iš literatūrinės pusės – prasideda literatūri
niai kritikų I. Howe’o ir H. Levino debatai, kurie
teigia, kad jų meto literatūra smarkiai skiriasi nuo
modernizmo laikų – ji paženklinta suglebimu, su
mažėjusia galimybe atsinaujinti ir įtaigumo galia.
Jie sieja postmodernizmą su rezignacija ir teigia,
kad po modernizmo ateina tam tikras konsolidaci
jos laikotarpis. Vėliau literatūros kritikas Fiedleris
apibendrina, kad postmodernizmo literatūra ap
žvelgia visas tikrovės sferas ir paliečia visus socia
linius sluoksnius. Ji sujungia realizmą ir fantaziją,
mitus ir techniką, o šios literatūros kelias – prabilti
daugiakalbe, t. y. atspindėti ir išreikšti kuo daugiau
dalykų. Kitaip tariant, postmodernizmo literatū
ra – tai nuolatinis siekis atspindėti pliuralizmą.
Postmodernizmo sąvoka, iš pradžių apibūdinusi tik
literatūrinę srovę, greitai tapo ir visos modernio
sios kultūros diskursu. Ji išgarsėjo architektūroje,
filosofijoje ir net sociologijoje. Tačiau, net ir žinant
šios epochos pavadinimo kilmę, jos prasmė vis dar
išlieka misterija ir neįmanoma nubrėžti aiškių jos
kontūrų. Ar postmodernizmo epocha reiškia tai,
kad viskas jau atrasta? O galbūt priešdėlis POST
nėra tik bereikšmis melas, neapibūdinantis mūsų
epochos ir savotiškas pasiteisinimas šiuolaikinių
žmonių tinginystei ir nesugebėjimui atrasti ko
nors naujo? Visi šie klausimai atveda prie vieninte
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lės išvados – kol kas dar per anksti bandyti perne
lyg daug gilintis į pačios postmodernizmo epochos
bruožus, kurie, kaip galima teigti, yra tik anksty
vojoje stadijoje ir vis dar formuojasi. Kadangi neį
manoma atpažinti pačios epochos bruožų, įdomu
paanalizuoti tariamoje postmodernizmo epochoje
gyvenantį XXI amžiaus individą.

Aplinka
Žmogus, gyvenantis postmodernizmo epo
choje, egzistuoja dviejose erdvėse: jis gyvena vieną
gyvenimą internete, t. y. online, o kitas gyvenimas
lieka čia, realybėje (kitaip tariant, tai – gyvenimas
offline). Žinoma, gyvenimas internete yra daug
įdomesnis ir patrauklesnis: kompiuterio ekrane
gali susikurti „idealųjį aš“: retušuoti nepatinkan
čius dalykus ir pristatyti geriausią savo versiją.
Internete tu – besišypsantis, nuolat sportuojantis,
atrandantis laiko net slidinėjimui kalnuose ar gur
maniškai vakarienei. Tobulos nuotraukos, gražios
citatos, besišypsantys draugai tavo facebook’o sie
noje – iš tiesų, kuo šis gyvenimas netobulas? Be
to, komunikavimas virtualioje erdvėje įgauna kitą
lygmenį – jeigu realybėje esi drovus, nešnekus,
virtualiame pasaulyje, kompiuterio ekranu prisi
dengdamas lyg skydu, gali būti pats atviriausias
ir komunikabiliausias žmogus pasaulyje. Tobulas
gyvenimas, ar ne? Kita vertus, realybė (arba gyve
nimas offline) yra kiek kitokia. Ta graži nuotrauka
būryje draugų, kuria vakar pasidalijai facebook’e,
tėra tik pagautas momentas, kai visi šypsojosi, o
iš tikrųjų visą vakarą praleidote besiginčydami, į
kurį restoraną šiandien nuėjus. Ta graži nuotrauka
lauke žaidžiant su sniegu tėra tik greitas kadras
pakeliui į nuobodų darbą, o draugų skaičius facebook’e yra lygus padalytam per pusę (dažnai tektų
dalyti ir iš daugiau). Toks dualistinis egzistavimas
sukelia ganėtinai daug nepatogumų: nemokame
komunikuoti „akis į akį“, greitai prarandame su
sidomėjimą, neturime kantrybės ir dažniausiai
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stengiamės neįsiminti jokios svarbios informacijos,
nes žinome, kad viską bet kuriuo paros metu bus
galima rasti internete. Be to, prarandame ir dalį
savo tapatybės: neretai susipainiojame tarp savo
įvaizdžio online ir pasisakymų offline arba tiesiog
bandome kopijuoti vieni kitus. Verta paminėti,
kad gyvenimas online skatina ir norą visiems būti
pilkosios masės atstovams ir sukelia tam tikrą pa
vydą: juk facebook’e matydamas, koks nuostabus
yra tavo draugo gyvenimas, netikėtai pats pasijun
ti mažiau vertingas ir nori turėti tokį gyvenimą,
kokį matai retušuotoje nuotraukoje, nors iš tikrųjų
tai nėra įmanoma, o toks gyvenimas tėra mažytė
apgaulė. Štai australė Essena O’Neil, išgarsėjusi
socialiniuose tinkluose, besidalydama pakoreguo
tomis savo gyvenimo akimirkomis, vieną dieną
nusprendė išsiregistruoti iš visų socialinių tinklų ir
nutraukti savo egzistenciją online. Ji paskelbė viešą
laišką, kuriame teigia, kad socialiniai tinklai iškrai
po tikrovę ir yra netikri, tad visa tai, ką matome
virtualioje realybėje yra, galima teigti, absurdas.
Kita vertus, nors aprašiau ganėtinai daug kritikos
šiam dualistiniam XXI amžiaus žmogaus gyveni
mui, mano nuomone, toks gyvenimas yra vienas
geriausių, kokį gali turėti žmogus. Kyla klausimas
kodėl? Nes visų pirma internetas suteikia galimybę

nuolat tobulėti – internete gali rasti įvairių paskai
tų, kursų, konferencijų, kitaip tariant, tai yra savo
tiška šių laikų enciklopedija, kurioje įmanoma rasti
viską. Keliauji atostogauti į tolimą šalį? Pagooglink
žemėlapius ir internete rask lankomiausias vietas.
Rašai kursinį darbą? Internete gausu citatų ir reika
lingos informacijos argumentams pagrįsti. Kalbant
apie komunikaciją internete, manau, kad kol tai
neperžengia tam tikros ribos, kai bendravimas in
ternete tampa svarbesnis nei realybėje, tai turi dau
giau pliusų nei minusų – skypu gali bendrauti su
draugais kitame pasaulio krašte arba tiesiog greitai
susisiekti su artimaisiais, o socialiniai tinklai yra to
kie, kokius mes norime juos matyti (tai tarsi savo
tiška mūsų refleksija). Jeigu nuolatos norime rodyti
retušuotą savo pusę, tuomet ir kalbėsime apie tai,
kokie visi internete yra netikri ir apgaulingi. Ta
čiau juk įmanoma atskleisti ir tikrąjį save – būtent
po jau minėtosios australės laiško tokios diskusi
jos online tapo itin aktyvios ir ne vienas oponentas
teigė, kad socialiniai tinklai yra tai, kuo pats juos
paverti. Verta paminėti ir prekybą internetu arba
begalę atsiradusių naujų darbo vietų vien dėl šio
XXI amžiaus fenomeno. Tad gyvenimas tokiame
dualistiniame pasaulyje yra postžmogaus aplinka,
kurią pasirenka ir kuria jis pats.

Monikos Svėrytės
nuotrauka
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Nereikia pamiršti ir fakto, kad postžmogus,
vadovaudamasis egzistencializmo filosofija, suvo
kia, kad XXI amžius iš esmės yra absurdo epocha.
Aplinka, kurioje žmonės narciziškai bando pasiro
dyti, kasdienybė, kurioje nelieka jokių stebuklų,
ir rutina, kurią, kaip teigia Camus Sizifo mite, su
daro atsikėlimas, tramvajus, keturios darbo valan
dos įstaigoje arba gamykloje, valgymas, tramvajus,
keturios darbo valandos, valgymas, miegas, pirma
dienį, antradienį, trečiadienį ir taip toliau vargina
ir verčia pripažinti nenuginčijimą faktą – pasaulis,
jo aplinka ir patys individai yra tiesiog absurdiš
ki. Šiuolaikinio pasaulio absurdiškumą pagrindžia
ir dabartiniai istoriniai įvykiai. Štai Paryžiuje lap
kričio tryliktą dieną mažas būrelis teroristų nužu
do šimtus žmonių. Vieni šio teroristinio išpuolio
metu džiaugėsi gyvenimu kavinėse, kiti – klausėsi
roko grupės koncerto, tačiau 139 žmonės tą naktį
namo negrįžo. Žmonės buvo nužudyti visiškai at
sitiktinai ISIS teroristų, kurie, kaip patys skelbia,
klauso islamo tiesų. Arba kai po rugsėjo 11-osios
įvykių Amerikoje, kai teroristai numušė du dango
raižius lėktuvu, musulmonai šoko gatvėse. Argi tai
ne absurdiška? Dar didesnį absurdą galima paste
bėti ir jau minėtose šiandieninėse komunikavimo
priemonėse – socialiniuose tinkluose.
Toks XXI amžiaus absurdiškumas primena ir
A. Camus romane Svetimas aprašytą situaciją. Pa
grindinis šio romano veikėjas Merso yra svetimas
ir pasauliui, ir visuomenei. Galima netgi teigti,
kad jis pasaulio svetimumui priešina savąjį abejin
gumą. Viršininkui pasiūlius važiuoti į Paryžių, jis
atsisako, nes jau seniai yra suvokęs, kad gyvenimas
visur vienodas, o ambicijos neturi jokios reikšmės.
Iš tikrųjų toks Merso požiūris labai primena ir post
žmogaus mąstymą – mes manome, kad visur vis
kas vienoda ir nesame linkę pernelyg sureikšminti
beverčių dalykų. Verta paminėti, kad pagrindinis
romano veikėjas net nežino, kada mirė jo motina,
o gyvena tik tuo, ką duoda diena, ir nesitiki nei pa
keisti pasaulio, nei sulaukti egzistencinio stebuklo.
Susiklosčius visiškai absurdiškoms aplinkybėms
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(buvo karšta diena), Merso atsitiktinai nušauna
žmogų, t. y. įvykdo nusikaltimą. Galima interpre
tuoti, kad vėliau visuomenė nuteisia jį ne už įvyk
dytą nusikaltimą, o už tai, kad neverkė per moti
nos laidotuves. Keisčiausia yra tai, kad paskirtoji
bausmė nesužlugdo Merso, bet priešingai, jis, lauk
damas egzekucijos, patiria ramybę, artimą laimės
pojūčiui. Dar prieš patekdamas į kalėjimą, Merso
buvo atsiribojęs nuo visuomenės ir pradėjęs savo
tišką maištą prieš sociumą, o atsidūręs kalėjime
galutinai suvokia, kad gyvenimas – absurdas. Vėl
gi, šis suvokimas artimas ir postžmogui – jis nenori
paklusti sociumui ir stengiasi atsiriboti nuo pasau
lio, suvokdamas, kad tai – tik absurdas. Saugiausia
vieta jam – virtualus pasaulis. Dar vienas svarbus
aspektas šiame suvokime yra pasikeitęs postžmogaus mąstymas. Palyginkime modernizmo epochos
ir XXI amžiaus individus. Bene geriausiai moder
nistinę individo pasaulėjautą atskleidžia Garšvos
paveikslas Antano Škėmos romane Balta drobulė.
Šiame kūrinyje nagrinėjamos individo gyvenimo
prasmės problemos, klausiama, kam gyventi, jeigu
gyvenimas yra beprasmis. Škėmos, kaip ir Camus,
modernistas absurdiškame pasaulyje suvokia savo
egzistencijos beprasmiškumą ir savąją būtį lygina
su Sizifo kančiomis bei nesistengia prisijaukinti
svetimos aplinkos. Verta paminėti, jis ir urbanisti
nio pasaulio gyventojas, kuris suvokia, kad vienin
telis kelias pasipriešinti absurdiškumui yra kūryba,
o savęs ir gyvenimo suprasti beveik neįmanoma.
Tačiau čia galima įžvelgti pagrindinį modernisti
nio pasaulio asmenybės ir postmodernisto skirtu
mą: pagrindinis Baltos drobulės veikėjas Garšva vis
dar bando svarstyti gyvenimo prasmės klausimą,
jis ieško tam tikrų laimės formulių ir išsivadavimo,
o postmodernistas visiškai nustoja domėtis savąja
egzistencija. Taigi, atrodo, kad žmogus, moderniz
mo laikais tik pradėjęs klausti, kokia yra gyvenimo
prasmė, postmodernistinėje kultūroje šį klausimą
pamiršo ir yra linkęs tiesiog susitaikyti su faktu,
kad gyvena absurdo pasaulyje, o gyvenimo prasmės
radimas yra tarsi Sfinkso mįslė.

Esė
Vertybės
Viena vertus, postžmogus neturi jokių vertybių
ir gyvena postvertybių amžiuje. Kosmopolitiškas
pasaulis jam suteikia neribotas galimybes pasirink
ti bet ką – jis gali pakeisti savo tikėjimą per dieną,
parašyti romaną ar išbandyti naują humuso rūšį.
Tačiau, kai bandome atsakyti į klausimą, kokios
vertybės yra būdingos postžmogui, neretai atsitren
kiame į storą sieną. Bandymą atsakyti į šį klausimą
trikdo pernelyg daug pasirinkimo variantų. Kai
yra tiek daug vertybių, atrodo, nebeįmanoma iš
sirinkti tų kelių, kurios būtų pačios svarbiausios.
Verta paminėti, kad postžmonės atsiduria ir pačių
susikurtuose pasirinkimų kalėjimuose ir, net no
rėdami išgryninti savo gyvenimo kelią ar surasti
patys save, tikrąsias savo vertybes, pasiklysta, nes
nežino, ką pasirinkti. Kitaip tariant, postžmonių
veiklos būdu tampa mąstymas, o ne veikimas. Apie
panašią problemą, kai mąstymas tampa kliūtimi
pasirinkti vertybes, rašė ir žymiausias anglų
Renesanso epochos atstovas Williamas Shakespe
are’as. Jo filosofinėje tragedijoje Hamletas atsklei
džiama pagrindinio veikėjo Hamleto kova su visu
pasauliu ir pačiu savimi. Hamletas, kaip tipiškas
naujųjų laikų žmogus, yra smalsaus proto, nuo
lat mąstantis apie savo egzistenciją ir negalintis
išsirinkti, kokia vertybių sistema vadovautis. Tad
galima teigti, kad postžmonės yra tarsi hamletai,
niekaip negalintys išsirinkti savo vertybių, nes jų
yra tiek daug. Šiame nepasirinkime visos vertybės
svarbios, o kartu ir nė viena. Kita vertus, postžmogus yra įtikintas, kad neturi jokių vertybių, nes taip
gyventi yra tiesiog daug lengviau (tuomet nereikia
prisiimti atsakomybės už savo veiksmus ar vado
vautis pasenusiomis taisyklėmis). Tačiau iš tikrųjų
jo vertybės egzistuoja ir jas įmanoma atpažinti. Aš
išskirčiau dvi svarbiausias vertybes – tai greitį ir jau
minėtą technologijų meilę. Nesupraskite manęs
klaidingai: greitis šiuo atveju reiškia ne automagis
tralėje važiuojančios mašinos, o gyvenimo tempą.
Būtent spartėjantis gyvenimo tempas arba, kaip

teigia sociologas, vienas žymiausių XX amžiaus an
tros pusės postmoderniojo vartotojiškumo teoreti
kų Zygmuntas Baumanas, the great speed up – tai
didžiulis greitis su milžinišku pagreičiu. Toks pašė
lęs skubėjimas reiškia, kad dabar jau nebėra laiko,
kurio kadaise buvo labai daug ir jo užteko viskam:
ir darbui, ir apmąstymams, ir poilsiui. Remiantis
statistika, Vakarų šalyse šeimos vis rečiau kartu
pietauja ar vakarieniauja. Todėl juo toliau, tuo po
puliaresni tampa greitojo maisto restoranai, trijų
žodžių straipsniai laikraštyje, greitieji traukiniai.
Visi nuolatos kažkur skuba, ir tokia chroniška sku
ba neleidžia kasdienybėje įžvelgti bent menkiausio
grožio ar praskaidrinti savo absurdiškos egzisten
cijos. Mokslininkai jau atrado terminą/naują fe
nomeną tokiam skubėjimui apibūdinti – tai hurry
sickness. Toks gyvenimas, kuriame neįmanoma nė
kiek atsipalaiduoti, sukelia daug streso ir priverčia
postžmogų gyventi nuolatinėje nerimo būsenoje.
Kokios yra hurry sickness priežastys? Turbūt pati
svarbiausioji priežastis (o kartu ir dar viena ver
tybė) – neišvengiama naujųjų technologijų meilė.
Galimybė dvidešimt keturias valandas būti prisi
jungusiam prie World Wide Web leidžia kiekvieną
mielą minutę praleisti tinkle. Važiuoji metro? Pui
ku, tai galimybė pasitikrinti elektroninį savo paštą.
Eini gatve? Tai dar viena galimybė parašyti seniai
matytam bičiuliui žinutę arba pasiklausyti muzi
kos. Pietauji? Perskaityk naujienas The Guardian ir
būtinai pasidalyk savo pietų nuotrauka Instagrame.
Neįdomi pamoka? Nieko tokio, Facebookas veikia
ištisą parą. Atrodo, technologijos valdo mus ir ne
nuginčijamai atima galimybę mėgautis kasdienybe
bei tik padidina mūsų gyvenimo tempą. Juk ar gali
mieste sutikti seniai matytą draugą, kai visą laiką
gatve eini „įlindęs“ į savo išmaniojo telefono ekra
ną? Juk daug greičiau ir patogiau yra tiesiog pa
rašyti žinutę, nusiųsti trumpą kalėdinį sveikinimą
ar gimtadieninį linkėjimą ant Facebooko sienos nei
gyvai susitikti su žmogumi. Tik pagalvokit: susi
tikimas truktų daugiau nei pusę dienos, reiktų iš
sirinkti vietą, sugalvoti, ką būtų galima nuveikti,
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išsirinkti aprangą, avalynę. Koks sizifiškas pasiruo
šimas! O žinutė – jau visai kas kita: trys minutės
su puse ir baigta. Na, galbūt penkios, jei dar pasi
stengsi surasti gražų paveiksliuką, kuris derėtų su
tekstu. Jau XX amžiuje Albertas Einsteinas sakė,
kad tapo gana akivaizdu, jog technologijos pra
lenkė žmoniją. Galbūt ne XX amžiuje, tačiau XXI
amžiuje šie žodžiai skamba kaip gana akivaizdus
faktas. Būtent technologijos suteikia žmonėms
galimybę veikti greitai ir pernelyg negalvojant,
būtent jos ugdo jaunuosius multitaskerius (angl.
žmogus, kuris vienu metu atlieka labai daug
darbų). Dar viena svarbi hurry sickness priežastis
slypi pačioje visuomenėje. Kaip jau išsiaiškinome,
sociumas jau pačia savo prigimtimi yra tas bur
bulas, kuriame kiekvienas individas privalo būti
toks kaip visi. Jeigu skuba visi – vadinasi, ir tu turi
skubėti. Per pastaruosius šimtmečius visuomenėje
šis greito vartojimo fenomenas beprotiškai išpopu
liarėjo, tad ir tapo savotiška jos norma. O kas jau
yra sociumo norma, tą kiekvienas turi vykdyti ir
priimti kaip neišvengiamą taisyklę. Nors daugelis
teigia, kad reiktų (o net ir privalu) sulėtinti savo
gyvenimo tempą, atsipalaiduoti, pradėti pastebėti
įkvepiančias kasdienybes smulkmenas ir džiaugtis
jomis, vyksta atvirkštinis procesas – individai ap
siauna dar patogesnius sportinius batelius ir lekia
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greituoju traukiniu į stotelę, kurioje greitis padvi
gubės dar tris kartus. Taip lėkdami jie nepastebi
nei kaip užauga vaikai, nesusivokia, kada paskutinį
kartą džiaugėsi gyvenimu ar nusišypsojo nepažįs
tamam žmogui. Čia susiduriame su dar viena pro
blema – jeigu vertybė trukdo džiaugtis gyvenimu,
ar galima ją vadinti vertybe? Tikriausiai konkretaus
atsakymo rasti neįmanoma, todėl belieka tik ma
nyti, kad postžmogus vertybių neturi.

Santykiai
Postžmogus yra vis dar nepatenkintas sociumo
taisyklėmis. Mokykla, darbas, šeima, namas kur
nors countryside – visa tai tampa didžiausiais tiks
lais, kuriuos sociumas verčia individą įgyvendinti.
Dvylika metų kiekvieną dieną sėdėjus mokyklos
suole, dar dešimt metų padirbus toje pačioje įstai
goje, netikėtai vieną dieną postmodernistas suvokia,
kad jis yra pasiklydęs sociume ir visą savo gyveni
mą darė tai, ką visuomenė laikė tam tikra norma.
Toks „susivokęs“ individas turi du pasirinkimus:
arba bandyti pasipriešinti sociumo normoms, arba
ir toliau tęsti sizifišką egzistenciją visuomenėje. Pa
sirinkus pasipriešinimą taip pat atsiveria dvi gali
mybės: arba sociumas tave išstumia, kitaip tariant,
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tu tampi nereikalingas ir vienišas (tokie individai
dažniausiai nusprendžia, kad gyvenimas atsisky
rus kalnuose ar kokiame nors miške yra geriausias
būdas įprasminti savo egzistenciją ar prisidėti prie
ekologinių idėjų ir kovoti su masiniu vartojimu),
arba esi priverstas kiekvieną dieną maištauti prieš
visuomenę ir įrodinėti savo tiesas. Čia galima
prisiminti XX amžiaus katastrofų laikotarpio lite
ratūros atstovo F. Kafkos apsakyme Metamorfozė
vaizduojamą maištą prie visuomenę. Pagrindinis
šio apsakymo veikėjas Gregoras Zamza vieną rytą
pabunda ir pasijunta esąs „baisingu vabalu“. Ta
čiau toks pavidalo pakeitimas Gregoro pernelyg
nesujaudina, jis labiau gilinasi į faktą, kad vėluoja
į darbą ir greičiausiai nespės laiku nuvykti. Nesvar
bu, kad Gregoras, tapęs vabalu, nesugeba atsidaryti
savo kambario durų ar išlaikyti pusiausvyros, ta
čiau būtent mintys apie darbą tampa pačios svar
biausios. Galima interpretuoti, kad tokia reakcija į
įvykusią metamorfozę yra tarsi visuomenės įtakos
atspindys: kiekvienas individas besąlygiškai nori
pritapti prie visuomenės ir jos diktuojamų normų,
o negalėdamas to padaryti, jis jaučiasi silpnas, siel
vartauja, kad negali nieko pakeisti ir būti toks kaip
visi. Tačiau, praėjus šiek tiek daugiau laiko, Grego
ras tarsi susitaiko su nauju savo amplua ir nebėra
svetimas sau. Jis netgi jaučiasi daug geriau vabalo
kūne nei žmogaus. Svarbu atkreipti dėmesį, kad
būtent šiuo momentu visuomenė tampa svetima
Gregorui, o jos primetamos vertybės – teatriškos,
nevertingos. Tad šiuo atveju žmogaus virtimą vaba
lu galima traktuoti kaip prometėjišką maištą prieš
vertybių sistemą, kuri netoleruoja kitokių. Kaip
tik todėl pagrindinis apsakymo veikėjas, tik įvykus
metamorfozei, yra atstumiamas ir šeimos, ir sociu
mo. Šį apsakymą nesunku pritaikyti ir analizuojant
šiuolaikinę visuomenę bei žmonių santykius. Už
tenka labai paprasto pavyzdžio: abiturientas, baigęs
mokyklą, nestoja į jokius universitetus, o verčiau
išvažiuoja metams kitiems padirbėti į užsienį. At
rodytų, kad tai nėra jau tokia didelė tragedija, ta
čiau būtent sociume yra įsišaknijusi nuostata, kad,

baigęs mokyklą, būtinai privalai įstoti į universi
tetą. Todėl abiturientas, priėmęs tokį sprendimą,
yra smarkiai kritikuojamas ne tik sociumo, bet ir
artimiausių žmonių, kurie atstovauja visuomenės
nuomonę ir jiems visiškai nesvarbu, kad tas jaunas
žmogus neįsivaizduoja, ko nori, o keleri metai per
traukos nuo įprastos kasdienybės padėtų tai atrasti.
Tačiau tik maža dalis drąsiųjų išdrįsta išsilaisvin
ti iš visuomenės grandinių ir siekia kurti savąsias
taisykles. Svarbu paminėti, kad postžmogus ne tik
prieštarauja sociumui, bet ir atranda naujų būdų
bendrauti su žmonėmis. Jo nebetenkina tradicinės
komunikavimo priemonės, tad jis išranda naujas:
bendrauja žinutėmis, paveikslėliais ar net naudo
damas emoji (liet. šypsniukai). Visuomenė, ver
tindama novatoriškus komunikavimo būdus, yra
susiskaldžiusi: vieni griežtai prieštarauja virtualiam
bendravimui, kiti priešingai teigia, kad tai suteikia
galimybę bendrauti greitai ir patogiai. Dar vienas
svarbus aspektas santykiuose – žmonės sutinkami
ne gatvėje ar kokiame bare, bet būtent internete.
Tad itin populiarūs tampa įvairūs pažinčių porta
lai ir kitos panašaus pobūdžio programėlės. Taigi,
dauguma postžmonių bando priešintis sociumo tai
syklėms ir atranda naujus būdus komunikuoti.

Visi keliai vedą į...
Taigi, postžmogui būdinga: egzistavimas dviejo
se erdvėse (online ir offline), suvokimas, kad gyvena
absurdo pasaulyje, vertybių nebuvimas, spartėjan
tis gyvenimo tempas ir technologijų meilė, bandy
mas priešintis sociumo taisyklėms ir naujų komu
nikavimo su žmonėmis būdų atradimas. Iš esmės
šie postmodernistinės epochos individo požymiai,
kurie nėra novatoriški, rodo, kad ir tikslesnės pa
čios epochos ribos, ir tikslesni apibūdinimai dar tik
formuosis netolimoje ateityje. Belieka tikėtis, kad,
kaip teigė Voltaire’o sukurtas personažas Panglosas,
viskas veda tik į gera, o mes gyvename geriausiame
iš visų galimų pasaulių.
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Poezija

Kotryna Kraptavičiūtė

kas yra namai

deja, pavasaris

terpentinu ir dažais
kvepia
apsilaupiusios
dirbtuvės sienos

vulgariai ropščiasi
iš ilgų paltų
daugiau sagų atlaisvina
pakelės damos

įeinu
įkvepiu
kaip pirmo dūmo
neatsargiai
negalvodama
kai nežino tėvai

tylu tylu pastatuose –
mizantropai žaidžia
slėpynes

mmm
iškvepiu neatsikosėdama
„čia buvo ievutė“
o adomuko kartu
neatsivedei ką?

už atgailą sukalbėk

pakampėse
be apšvietimo
murkia
bet išlenda ir į parkus
įmeskit eurą
į kepurėlę –
nusipirksiu spirito 98%
grįžęs į sandėlį
neskiesiu ir džiaugsiuos
pavasariu
o vėliau
pavasario žemė
bjaurėsis manim

vėl praleidau mišias
mano juodas
nuodėmklausys
miaukia
kartais ateina
tada miegu ant kilimo –
lovą nuodėmių
priplaukuoja

2016 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė. Pasvalio Petro Vileišio gimnazija, 3b klasė
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Poezija
išparduotuvė
duoti save
parduoti dvasią
ne mano
neturiu
negaliu
ir duoti
atiduoti
įbrukti
išnešti
išbyrėjusius
surinkti
nuriedėjo
velniop
humanizmai

pelkiškas šokis
sakai ant eglių –
velnio snarglys. Valau juos
net neprašyta

– močiute, kam
skirtis senatvėj
– aš jo niekad
nesapnavau, anūkėli

laukiant autobuso Kiemėnai–Pasvalys
I
kaimo stotelėj
gluosniškos kalėdos –
iki žemės smulkių
lapelių girliandos
II
darydavo alų namie
iš apynių
ta proga
subėgdavo giminės
vyresni vaikai
gaudavo palaižyt
greitesnis net siurbtelėdavo
mes maži
žiūrėdavom
kaip filmą N-14

nemylėtas

III

susituokė
atrodė
laimingi
šventė jubiliejus
vieną po kito

po šitokių kalėdų
jei būsiu kad ir
tropikuose
atvažiuosiu
ramiai numirti
po gluosniu
pakarkit mane
ant girliandų

buvo spėję
pasimesti
tarp metų
anūkas
kartą paklausė:
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Proza

Uršulė Tarvydytė

Kai gėlės nebežydi
Prieš viską buvo niekas. Prieš pradžią buvo pa
baiga. Ten, kur kažkas baigiasi prasideda kita. Nie
kas neišnyksta. Niekada.
Aš taip pat. Amžinai lieku čia ar ten. Netrukus
tai tampa nebesvarbu. Tik dar vienas kartas. Dar
viena pradžia. Dar viena pabaiga.
Stebiu įvairių civilizacijų triumfus ir nuopuo
lius. Karus ir taikas. Gyvenimus ir mirtis.
Bet tai nebesvarbu. Tik dar vienas kartas. Per
amžius.
Kol vieną kartą, tas kartas tampa kitoks. Kol
pajunti, kad šįkart civilizacija negali žlugti ir vėl
pakilti. Jog nebegalima kariauti. Kad nebegali leisti
žmonėms mirti.
Tada stoji skersai kelio stipriesiems. Kuriems
negali pasipriešinti. Šįkart – rašytojams ir laikui.
Bėda ta, kad, jei įžengi į jų karalystę, turi pa
klusti jų taisyklėms. Jei trukdai jiems, jie sukuria
taisykles, kurios tave sunaikins. Jie abu, rašytojai ir
laikas, pasipriešinusiems paspendžia spąstus, kurie
kada nors juos vis vien sugaus. Nes jie turi pakan
kamai laiko. Jie pratę laukti.
Tie spąstai vadinami pabaiga. Išnykimu. Įvai
rūs protai kitaip juos įvardija. Kai kas mano, kad
tai – palaima. Vienintelis kelias į tiesą. Tačiau tik
iki tada, kai patys pakliūna į juos.
Bet tiesa tokia, kad ir kaip pavadintum ar tikė
tum, po mirties nebėra nieko ar visko. Ten tuščia.
Absoliučiai. Žmogaus protas net negali to įsivaiz
duoti. Jie mato juodumą ar absoliutų baltumą, bet,
jei yra juoda ar balta, ten kažkas yra. Jų protas ne
sukurtas suprasti tuštumo.

Aš nebenoriu mirti. Dabar mano gyvenimas
sukasi ratu, ramiai, kai apsitvarkiau name, nieko
blogo nebenutinka. Jokių pavojų. Amžinai.
Užėmiau pasyvaus stebėtojo vaidmenį. Pasislė
piau už istorijos ir laiko ribų. Na, mane paslėpė,
bet nesvarbu.
Esmė ta, kad iš visų jėgų stengiausi nesusipykti
su istorija ir laiku, kad jos neimtų spęsti man spąs
tų. Mane įmanoma nužudyti. Nors ir ne nuo ligos
ar metų, bet nuo ginklo krisiu.
Ir štai dabar įsiveržiau į patį jų įtakos zonos vi
durį ir noriu pakeisti jų numatytą baigtį. Dar, be
kita ko, ne savo.
Vertėtų visa šitai papasakoti nuo pradžių. Na,
ne pat pradžių. Nuo pirmo susitikimo pradžių. Ai,
nesvarbu.
Šis kartas prasidėjo lietingą šaltą dieną. Prie
mano slenksčio gulėjo berniukas. Jis buvo kiaurai
permerktas. Jam galėjo būti kokie keturiolika ar
trylika. Mažas vaikas. Šiaip stengiuosi neturėti santy
kių su tokias trumpalaikiais dalykais. Tačiau dėl man
nesuprantamų priežasčių įnešiau jį vidun. Sušildžiau
vaiką. Tikriausiai ištraukiau iš pat mirties panosės.
Kai vaikas atsigavo, pradėjo vapėti apie ugnį ir
tėvus. Atrodė ištiktas šoko. Tikriausiai toks ir buvo.
Pagal jo pasakojimą, jo tėvai mirė, jis neturi gi
minių, pas kuriuos eitų ir berniuko namai sudegę.
Įtariau, jog norėjo tiesiog ramiai užmigti ir mir
ti. Tikriausiai. Esmė ta, kad ramiai neįmanoma.
Skauda. Jei ne prieš tai, tada po to. Tai – ne mie
gas, po kurio baigiasi visos bėdos, o labiau amžina
nemiga, kurios metu apmąstai visas savo klaidas.

2016 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė, Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija, 7b klasė
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Proza
Leidau jam pasilikti. Vėl man nežinomos prie
žastys.
Žinau, kad prisirišiu prie jo. Kad po to skaudės.
Jau esu tai patyręs. Daugiau nebenoriu. Bet kodėl
tada leidau jam pasilikti?
Berniukas vis dar vapa. Net savo vardo nepasa
ko. Praeis. Visiems praeina. Man praėjo.
Sėdžiu krėsle. Jis ant sofos. Vaikas nuleidęs gal
vą. Nematau jo akių.
– Ką jūs man padarysite? – jo balsas dreba.
– Nieko. Kodėl turėčiau kažką daryti?
– Žmonės šiaip sau negelbėja kitų.
– Kodėl?
– Nes taip nebūna. – Berniukas pakelia akis. Jos
rudos, kaip ir plaukai. – Žmonės visada siekia nau
dos. Mano tėvai taip sakė. – Jose pasirodo ašaros.
– O didvyriai? – jaučiu diskusijos užuomazgas.
– Jų nėra. Tai tik pramanas.
– O kaip kariai? Kaip visi žmonės, kovojantys
už tiesą?
– Tai – tik žudymas. Nesvarbu, kad pridengia
mas tiesa.
– Juk tikrai yra tų, kurie nesiekia sau naudos.
– Ne.
– Na, aš nesiekiu naudos iš tavęs.
– Koks skirtumas. – Jis nugriūna ant sofos ant
nugaros. – Man jau viskas nesvarbu.
Vos pamatęs vaiko akyse ašaras nusuku kalbą.
– Kuo tu vardu?
– Vėjas.
– Aš – Liucijus. – Ištiesiu jam ranką. Berniukas
nepaspaudžia jos.
Jis guli žvelgdamas į lubas.
– Galiu paprašyti paskutinės laisvės akimirkos?
Po to galėsite man daryti bet ką. Pažadu. Net ne
sipriešinsiu.
– Gali prašyti bet ko. Bet nesiruošiu nieko tau
daryti.
– Leiskite man pamatyti dangų.
Nustebęs pažvelgiu į jį. Jis vis dar žvelgia į lu
bas, bet neatrodo, kad jas matytų.

– Gerai. Eime.
Jis nustebęs nuseka paskui. Nuvedu jį prie vie
nų iš tūkstančio trijų šimtų trylikos durų. Atveriu
jas ir mes išeiname į saulės apšviestą pievą.
– Bet mes mieste. – Berniukas atrodo sumišęs.
Nesiteikiu paaiškinti, nes kartais ir pats nesu
prantu. Tiesiog žvelgiu į tą pievą. O berniukas už
verčia galvą į dangų. Žvelgdamas į jį atrodo laimin
gas. Na, labiausiai laimingas, kokį mačiau.
– Ar kada susimąstėte, kokios formos dangus?
– Kupolo.
– Tiesa. Daug žmonių to nežino.
– Dangus beribis. Bet jei nori mano patarimo,
geriau dairykis į žemę.
– Bet ten nieko nebėra. Viskas griūva. Ten vis
kas baisu. Žmonės žudo vieni kitus. Nebėra nieko
tikro. – Vėjas vėl liūdnas.
– Kažkas visada yra. – Pažvelgiu jam į akis. –
Pavyzdžiui, pažvelk į šią pievą. Į gėles. Jos yra.
– Bet kada nors čia irgi bus dykynė.
– Galbūt. – Nutyliu, kad per porą milijonų
metų čia dar nenuvyto nė viena gėlė. – Bet dabar
juk gėlės žydi. Kol gėlės žydi, pasaulis negali su
griūti ar ne?
– Kiek imperijų krito žydint gėlėms?
– Bet ne visas pasaulis. Kai griūna, gėlės ne
bežydi.
– Iš kur jūs galite žinoti?
– Tiesiog, – juk negaliu jam sakyti, jog mačiau
tiek daug pabaigų, kad nebegaliu suskaičiuoti.
– Danguje niekada nebūna pabaigos.
– Būna. Kai pasaulis baigiasi, dangus griūva. Jis
pradeda kristi.
– Jūs nežinote. Jūs nieko nežinote. Tik mano
tėvai žinojo, – berniuko akyse sužvilga ašaros. –
Tik jie žinojo tiesą.
– Tiesos nėra. Niekada nebus. Todėl jos neįma
noma žinoti.
– Tada mano tėvams tai negalioja. Jie žinojo.
Nesvarbu. Tai tik dar vienas žmogaus gyveni
mas. Jo tėvų žinojimas miręs, jo irgi mirs. Visi jie
išnyks tuštumoje. O aš liksiu. Niekada neišnyksiu.
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– Jau galim eiti atgal? Pasižiūrėjai į dangų?
Jis nieko neatsako, tik nuseka paskui mane.
– Čia tavo kambarys, – prieš išeidamas dar pa
žvelgiu į jį. – A, ir nerekomenduoju eiti į nežino
mus kambarius. Naktimis rakink duris.
Juk supranti, kad, kol būsiu čia, nebus gerai?
Kodėl manai, jog bus gerai, kai nebebūsi?
Negaliu užmigti. Kaip ir visada.
Nes jei būsiu, tu visada kentėsi, žinodamas, jog
mirsiu. Juk tau negali užtekti tų metų, kuriuos aš
turiu. Juk tau tai bus tik minutė tavo gyvenime.
Netiesa.
Vaikštau ratais. Pro didelį apvalų langą lubose
šviečia žvaigždės.
Ar tu bent pats tiki tuo, ką sakai? Kiek tau dabar? Milijardas? Ar du? Aš gyvensiu ne ilgiau kaip
šimtmetį. Tavo beribiam gyvenimui – tai ne laikas.
Galbūt. Bet tu negali manęs atsikratyti. Aš už
tave atsakingas ir turiu sekti tave visur.
Galva svaigsta. Viskas atrodo kaip netikra. Gal
ir yra. Išeinu iš kambario ir patraukiu į aną pievą.
Atveriu duris į ją ir žengiu žingsnį. Bet neatsistoju.
Krentu.
Kai atsistoju, jaučiuosi kitaip. Lengvesnis.
Plaukai ilgesni.
Priešais stovi ji.
Tik ne ten, kur einu.
Ina.
Ilgi tamsūs plaukai plaikstosi šaltame nakties
vėjyje. Ji šypsosi.
Žengiu prie jos.
Vieną akimirką galėjau patikėti. Bet ne ilgiau.
– Tu netikra.
– Nieko nėra tikro.
– Tiesa. Bet tai nieko nekeičia.
– Turėtum pradėti tikėti sapnais.
– Kodėl?
– Nes tikrovė griūna. Gėlės nebežydi. Žmonės
jas naikina ir stato savo miestus.
– Ne pirmas kartas.
Mergina nusisuka nuo manęs.
18

– Bet ar nebus paskutinis?
Jaučiu grįžtant svorį. Vėjas nebeužpučia ant vei
do geltonų sruogų. Vadinasi, sapnas baigiasi. Stoviu
vienas tamsioje pievoje. Tik žvaigždės danguje.
Gal tikrai žemėje nebėra nieko, dėl ko būtų
verta joje gyventi? Gal turėtume pakilti ir išskristi
žvaigždžių link?
Atsigulu į rasotą žolę. Nors vėsoka, bet daž
niausiai būnu tokioje temperatūroje. Po poros iš
gyvenimų nebenoriu turėti jokių reikalų su šiluma
ir ugnimi.
Akis užlieja šviesa. Nejau užmigau?
Atsistoju. Aplinkui žydi gėlės. Danguje kaupiasi
debesys. Tikriausiai lis. Ši pieva dar gražesnė, kai lyja.
– Rankas už galvos, – Vėjo balsas dreba. Jis
nustebęs savo žodžiais ne mažiau nei aš. – Apsi
sukite.
Jis laiko pistoletą. Iš kur sugebėjo jį gauti? Aš
šiuose namuose tokio neturiu. Nemėgstu ginklų.
Ypač šautuvų.
– Liaukis. Tu ne žudikas. Tu dar tik vaikas.
– Daugybė mano bendraamžių iššaudė visą
savo klasę. Be to, gynyba pagrobimo atveju patei
sinama.
– Tai ne pagrobimas. Aš tave išgelbėjau. O tu ne
iš tokių, kurie iššaudo visus.
– Iš kur gali žinoti?
– Matau. Visi mato.
– Daugelis žudikų yra normalūs žmonės.
Atsargiai einu artyn.
– Po to jie nebebūna normalūs. Jie visą gyveni
mą išgyvena dėl to, ką padarė.
– Iš kur jums žinoti?
Vis dar slenku. Tik be staigių judesių.
Iš kurgi galiu žinoti? Nekenčiau ginklų ir žiau
rumo visą savo gyvenimą. Visi arkangelai kovojo,
o aš nenorėjau net nešiotis ginklo. Bet man nieka
da nereikėjo.
Tačiau aš žinau, ką reiškia kaltė. Ir turiu pa
kankamai lakią vaizduotę įsivaizduoti dar didesnę
kaltę.

Proza
– Klausyk, aš nenoriu mirti, o tu nenori žudyti.
Patikėk, žinau, ką reiškia ant pečių nešti didelę kaltę.
Matau jo veide didelį klaustuką ir pasileidžiu
bėgti. Turėčiau pasiekti berniuką anksčiau nei jis
atsipeikės.
Tačiau vos man pradėjus bėgti dangų užtemdo
šešėlis. Puiku, vienas pabaisiūkščių įsmuko čia. Po
kelių sekundžių oras smarkiai atvėsta.
Pykšt. Vaikas atsipeikėjo. Vis vien kulkos pa
baisai nepakenks. Bėgdamas užsimetu Vėją ant
peties. Įmetu jį į namo vidų, o pats lieku pievoje.
Pabaisa sustoja priešais mane.
– Na.
Jos šešėlinis kūnas mirguliuoja. Apskritai ji ne
labai materiali, tikriausiai dar renkasi, ko labiausiai
bijau. Tereikia prisiminti, kad tai netikra, ir viskas
bus gerai. Na, o jei pamirši tikrovę, tada bus blogai.
Aš žengiu į tą mirguliuojančią masę. Neverta
laukti, kol ji iki galo pasirinks. Bus lengviau.
Manęs nebėra. Nieko nebėra. Tuštuma.
Vėjas. Jam tikrai pritrūko laiko teisingai pasi
rinkti.
Tik ne ten, kur einu.
Bet jau esu kartą sekęs.
Ir pažiūrėk, koks tapai. Be to, nieko nelaimėjai.
Tai netikra. Tu niekur neisi.
Dabar – ne. Bet kada nors eisiu.
Neleisiu tau. Tai netikra.
O ką tu gali padaryti? Net būdamas angelu to
negalėjai.
Tu taip nekalbėtum. Aš įrodysiu, kad tai netikra.
Materializuoju save iš tuštumos.
Ištiesiu ranką į jį. Pirštai beveik liečia vaiko
ranką.
Tik ne ten, kur einu.
Mano ranka pereina kiaurai Inos iliuziją.
Vėl stoviu pievoje. Pabaisa dingo.
Įsvirduliuoju į svetainę ir atsisėdu ant krėslo.
Berniukas sėdi ant sofos.
Noriu pasiremti galvą ranka, tačiau pamatau
ant jos kraują. Daug kraujo. Pažvelgiu žemyn.

Šlaunyje žaizda. Puiku. Į mus lėkė didelė pabaisa,
o jis šaudė į mane.
Mane gana sunku nužudyti. Tokios žaizdos
užsitraukia per gal penkiolika minučių. Tik reikia
išimti kulką, kai ji pasiekia paviršių. Aš to nepada
riau. Manau, dėl to kils problemų.
Atsargiai perplėšiu kelnes. Puiku. Kad ir kas
tai, atrodo baisiai.
– Atsiprašau. Ačiū, kad mane išgelbėjote.
Tas darinys skauda. Anksčiau to nepastebėjau,
nes buvau susikaupęs į kitus dalykus, tačiau dabar
jaučiu, jog čia tikrai labai bjaurus reikalas.
– Galėjai galvoti, kad reikės dėkoti, prieš šau
damas.
Atsikeliu ir atsargiai judindamas sužeistąją koją
išeinu.
Kodėl tai pasakiau?
Nes vis dar esi jis. Visada būsi.
Ne. Jo nebėra.
Aišku, kad yra. Jis visada buvo ir bus.
Pažvelk į savo atspindį. Argi dabar nesi dar pa
našesnis į jį?
Sustoju ir žvelgiu į veidrodį. Šis namas turi
įprotį perkelti daiktus taip, kaip tu galvoji. Kai
kada tai padeda, bet kartais tiesiog nervina. Ir tai
dažniausiai neveikia, kai to noriu.
Priešais mane stovi juodai apsirengęs žmogus.
Juodas švarkas ir perplėštos juodos kelnės. Juodi
marškiniai. Net plaukai juodi.
Anksčiau mėgau rengtis šviesiai. Plaukai buvo
šviesūs. Ir ilgi. Dabar atrodau labiau suaugęs. Nors
nepasenau nė metais.
Ir panašesnis į stereotipinį pragaro valdovą.
Laimė, akyse nematau pavojingų liepsnų. To
kių, nuo kurių atrodo, kad melsvas atspalvis tapo
raudonas.
Vadinasi, jis negalėjo grįžti.
Nusisuku ir nurimęs nueinu.
Esu kambaryje su dideliu apvaliu langu lubose.
Man čia labiausiai patinka. Visada labiau mėgau
netradicinę architektūrą. Todėl labai kentėjau, kai
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Proza
namas turėjo prisitaikyti prie romėnų miesto. Ne
kenčiu kolonų.
Už lango lyja. Neapsiverčia liežuvis sakyti lau
ke, nes šiame name tų „laukų“ tiek, kad nesuskai
čiuosi.
Lietus man visada labiau patiko už saulę. Ji
tokia šviesi ir vienaprasmė. Lietus gilesnis. Jame
daugiau išminties. Toks labiau filosofinis gamtos
reiškinys. Anksčiau valandų valandas sėdėdavau
kiaurai permirkęs, bet laimingas.
Sėdėdavome kartu su Ina. Kalbėdavome, bet
dažniau tylėdavome. Mums nelabai reikėjo žodžių.
– Kaip manote, ar mano tėvams dabar gerai?
Net nepastebėjau atėjusio Vėjo. Negaliu jam
sakyti, kad jie kankinasi tuštumoje.
– Manau, kada nors tu irgi tai sužinosi.
– Aš nenoriu. Bijau.
– Kodėl? – juk jis nežino.
– Nežinau.
– Nebijok. Prieš daug metų viena draugė man
sakė, jog dabar mes tik sapnuojame. Ir pabundame
tik tada, kai miegame. Ji sakė, kad tada, kai pas
kutinį sykį užmigsime, pabusime visam laikui. Ir
amžinai ten būsime kartu.
– Bet aš dažnai sapnuoju košmarus. Ar tai reiš
kia, kad jie tikri?
– Ne. Tikri tik tie sapnai, kurie gražūs. Nes tas
pasaulis, kuriame miegame, yra labai gražus.
– Bet jūs nenorite mirti.
– Kodėl taip manai?
– Tada pievoje taip sakėte.
– Tiesa. Aš nenoriu.
– O jei mes abu būtume nemirtingi.
– Patikėk, nenorėtum būti nemirtingas. Įsivaiz
duok, tas žmogus turi žiūrėti kaip miršta visi, kurie
jam svarbūs. Kaip griūna jo miestas, jo gyvenimas.
Ir negali nieko padaryti.
– Kai taip sakote, tai skamba nebe taip gerai.
Bet aš vis vien nenoriu mirti.
– Nesijaudink, aš neleisiu tau mirti.
Tas klaikiai pažįstamas prisirišimo jausmas.
Jėga. Kodėl ta istorija vis turi kartotis?
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Nes viskas sukasi ratu. Net jei tu nemanei, jog tai
galioja ir tavo gyvenimui.
Aš už tave atsakingas ir turiu sekti tave visur.
Tik ne ten, kur einu.
Visur.
Kaip gali sekti ten? Juk tos vietos bijai lyg maro.
Nesvarbu. Neleisiu tau vėl dingti.
Aš vis vien dingsiu.
Bet aš kartu.
Taip nebus. Tu nesi žmogus. Tas, kad esi, nedings.
Jis pernelyg užsispyręs.
Bet tu tik vaikas.
Ar nematai, kaip augu? Tau tas laikas nieko nereiškia, bet man jis ilgas.
Kiek laiko praėjo nuo tada, kai Vėjas čia? Kaip
ilgai? Man jis vis dar vaikas, tačiau... Priešais mus
atsiranda veidrodis. Jame stovi du vienodo amžiaus
žmonės, vėliau vienas jų pradeda greitai senti, kol
stovi jaunas vyras ir senolis. Kaip iš kokio filmo.
Jaunas vyras nusisuka ir nueina. Jo akys dega
raudona ugnimi.
Tada visa tai dingsta. Lieku vienas. Amžinai.
Nes Liuciferis pernelyg neramus, kad leistų Liucijui ramiai gyventi.
Pašoku. Ketvirta valanda ryto. Pamiegojau ko
kias keturias valandas. Naujas rekordas.
Ina sėdi ant kėdės kampe.
Kodėl taip bijai dėl to vaiko?
Jis toks pat kaip tu.
Kaip kažkas gali būti toks pat kaip aš?
Nežinau. Tiesiog taip yra. Aš irgi nesuprantu.
Mes net nepanašūs. Nekalbu apie išvaizdą, bet
net mintimis esame kitokie. Mes abu buvome panašūs
mintimis. Dvi baltos varnos pasaulyje. Jis paprastas.
Toks kaip visi žmonės.
Tada kodėl taip prisirišu prie jo?
Nežinau.
Ina išeina uždarydama duris.
Kur eini?

Proza
Nueinu paskui. Patraukiame pieva. Tolyn, tolyn.
Kodėl seki mane?
Aš už tave atsakingas ir turiu sekti tave visur.
Tik ne ten, kur einu. Čia negali sekti. Berniukui
reikia tavęs.
Juk sakei, kad jis man netinka. Kad mes panašesni.
Tiesa, bet juk manęs nebėra, ar ne?
Ina nusišypso. Tada išnyksta tamsioje oloje, at
siradusioje iš nežinia kur.
Aš irgi žengiu žingsnį paskui. Bet kažkas su
stabdo ir apkabina per juosmenį. Jis nutempia
mane tolyn ir paleidžia. Atsisukęs pamatau Vėją.
Jis alsuoja tarsi ką tik būtų bėgęs.
– Jūs negalite išeiti.
Kaip jis gali mokyti mane, kas galima ir kas ne?
– Man reikia jūsų, Liucijau. Negalite išeiti.
Kodėl? O kaip tu galėsi?
– Nenurodinėk man, kas galima, vaike.
– Liucijau, jūs tik keleriais metais vyresnis už
mane.
– Nepertraukinėk manęs, vaike. Ar bent su
pranti, su kuo kalbiesi?
– Su jumis. Ir manau, turėčiau kreiptis „tu“.
– Ar bent supranti, kaip tai skamba? Vaike, aš
čia esu milijonus metų. Net nebeskaičiuoju.
– Nejaugi, Liucijau?
Jis drįsta netikėti?
– Nevadink manęs taip. Tokiam kaip tu, turė
čiau būti Liuciferis.
Vėjas išbėga. Tegul bėga. Koks skirtumas.
Aš išeinu. Jei gali ištverti Ina, aš irgi galiu.
Toks slogus jausmas. Tuščia. Absoliučiai. Nėra
laiko ar erdvės. Nieko.
Aš vėl pievoje. Kūnas metalinis. O šiaip esu vi
siškai sveikas ir ne kokioje baisioje vietoje, kokioje,
maniau, atsidursiu.
Ta vieta, į kurią ėjau, žinoma, buvo vartai tarp
to nieko ir šio pasaulio. Kiekvienas būtų miręs pra
ėjęs pro juos.
Bet ne aš. Ar tiksliau, ne Liuciferis. Jis pernelyg
užsispyręs, kad paliktų šį pasaulį.

Stojuosi. Ir nustėrstu. Gėlės vysta. Aplink mane
lyg išdegę. Visos gėlės papilkėję. Nuskinu ramunę,
bet ji subyra tarp pirštų.
Einu atgal į namą ar bent ten, kur, tikiuosi,
jis yra, o paskui mane driekiasi pilkų gėlių kelias.
Tada vytimas plečiasi ir, man pasiekus duris, visa
pieva, kurią galiu matyti, nuvytusi. Išdegusi.
Juk to negalėjo padaryti jis. Netikiu.
– Vėjau?
Šaukiu tuštiems koridoriams. Žinau, jog niekas
neatsilieps. Bet nenoriu to suprasti. Jis negalėjo
išeiti. Tik ne dabar, kai pasaulis vėl grius.
Nubėgu į jo kambarį. Nieko.
Tada į apvalaus lango lubose kambarį.
Čia iš kažkur atsirado veidrodis. Atsargiai
pažvelgiu į jį. Ne, ne, ne...
Raudona. Blausi, raudona liepsna. Bet raudo
na. Ir tikriausiai ryškės.
Negaliu vėl tapti juo.
Tu esi jis.
Ina uždeda ranką man ant peties.
Visada buvai. Net prieš tapdamas angelu. Nejau
nepameni?
Sušnabžda į ausį.
Užsimerkiu.
Nenoriu.
Atsimerkiu. Veidrodyje stovi žmogus šviesiais
plaukais iki pečių ir raudonomis akimis. Liuciferis.
Toks kaip tądien, tik drabužiai kiti.
Ko nori?
Padėsiu tau surasti tą vaikį.
Tu niekada nieko nedarai dėl nieko.
Tarkim, manau, jog vyksta kai kas įdomaus ir aš
galiu gauti iš to naudos.
Nejaugi?
Brolau, mes sukėlėm pasaulio pabaigą. Be kita
ko, pabaigose atsitinka daug įdomių dalykų. Taip,
galiu gauti iš to naudos.
Tą akimirką į milijonus šukelių sudūžta didysis
langas. Krisdamos į mane jos išsilydo ir sudega.
– Prasideda.
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Proza
Kur gali dingti žmogus? Čia šimtai žmonių,
bėgančių kažkur, nors jau nebėra jokios saugios
vietos. Bet nėra Vėjo. Juk negalėjo ant jo nukristi
vienas tų betono luitų, ar ne?
Dreba žemė, visur siaučia ugnis. Dangus dulki
nos pilkos spalvos.
Staiga pilkuma prasiskiria ir pro tą tarpelį prasi
šviečia tyros šviesos lopinėlis. Iš jo nusileidžia Trys
pavidalai. Jie sparnuoti. Puiku, tik jų ir betrūko.
– Kodėl visada, kai tu prisidirbi, mes turime
tvarkyti? – Gabrielis taip pat džiaugiasi matydamas
mane, kaip ir aš jį.
– Nes esate tvarkdarių kuopa.
– Tikrai?
Tiek to. Neturiu laiko kalbėti.
– Koks planas?
– Aš užsiimu griuvėsiais, Mykolas prižiūri dan
gų ir traukia žmones, o Rafaelis imasi diplomatijos.
– O aš?
– Liuci, tu nebe mūsiškis. Nesimaišyk po spar
nais ir nesukelk dar vienos pabaigos.
Jie visi nuskrenda. Vienintelis dalykas, kurio
pasiilgstu iš angelo gyvenimo, sparnai. Taip daug
lengviau keliauti.
Atsidūstu.
– Vėjau!
– Liucijau?
Na, ir sekasi. Rafaelis rado jį.
– Ei, Rafaeli, atiduok jį man.
Negirdi. Tikriausiai.
Seku jį. Vėl pasiilgstu sparnų.
Niekada nemėgau būti jų visuomenės dalimi. Jie
pernelyg savimi pasitikintys, pasipūtę ir jiems niekas
nerūpi toliau jų sparnų galiukų. Na, aišku, išskyrus
įsakymus. Tuo labiausiai ir skyriausi nuo jų. Jiems
įsakymai buvo svarbiausia, o man nelabai rūpėjo.
Buvau prestižinėje jų grupėje. Arkangelas.
Kiekvieną mielą dieną bendravau su jų visuome
nės elitu. Deja, bet kas jiems būtų tikęs labiau už
mane.
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Rafaelis nusileidžia, bet nepaleidžia iš rankų
Vėjo.
– Aš jį paimsiu.
– „Nope“. Liuciferi, jo pareikalavo rašytojai.
– Kas? Kam jiems vaikas?
– Kas gali juos suprasti?
– Tu negali jo atiduoti.
Rafaelis pažvelgia į mane. Jo akys maldauja.
– Liuci, juk mes visi pažadėjome. Tu irgi.
Nusuku akis nuo jo. Ne, negalima. Į jį atsisuka
kažkas kitas. Jaučiu ugningas liepsnas.
– Aš demonas, Rafi. Man negalioja jūsų prie
saikos.
– Bent minutėlę pamąstyk. Liuci, žinau, jog tu
ne toks. Liaukis. Sustok. Nenoriu su tavimi kovoti.
– Atiduok man vaiką.
Rafaelis pakyla ir skrenda tolyn. Bėgu paskui.
Prie Rafaelio prisijungia Gabrielis ir Mykolas.
Jie apsupa jį ir gina užnugarį.
– Sustok.
Puiku. Dangus vėl atsiveria ir nusileidžia dar
vienas žmogus. Jis be sparnų, bet stabdantys jo kri
timą kūdikiai angelai – su.
Tas žmogus – Dievas. Jis nusileidžia priešais
mane (angeliukai pakyla ir grįžta į šviesią pro
peršą).
– Liucijau Liuciferi, sustok.
– Praleisk.
Jis neleidžia man praeiti.
– Negali to sustabdyti. Juk žinai.
– Mūsų egzistavimas neįmanomas. Bet mes
esame.
– Vien tai, jog esame, daro jį įmanomą.
– Vien tai, kad aš sustabdysiu, įrodys, jog galiu
tai padaryti.
– Jie rašytojai.
– O mes herojai.
– Būtent todėl paklūstame jų valiai.
– Ką gi, juk visada laužiau tavo taisykles.
Pašoku ir... pakylu. Perskrendu per nustebusį
Dievą ir vejuosi arkangelus.

Proza
Ne, mano sparnai neataugo. Tai neįmanoma.
Absoliučiai. Tačiau ugnies liežuviai, besiplaikstan
tys aplink Liuciferį, sukūrė naujus. Neklauskit,
kaip. Mano gyvenime pakankamai magijos, kad ja
tikėčiau.
Priešais matau šviesų tašką. Artėjant išryškėja
trys siluetai. Netrukus jau įžiūriu sparnus.
– Na, vėl pakilai, Liuci. – Niekada nesutariau
su Gabrieliu.
– Paleisk Vėją.
– Negaliu. Prisimeni: neleisk savo problemoms
būti svarbesnėms už kitų. Pasaulis žlugs, jei neati
duosime jo rašytojams.
– Ne pirmas kartas.
– Gėlės nebežydi, Liuci. Nebežydi. Net dangiš
kojoje pievoje.
– Kada nors jos vėl išaugs. Po pabaigos visada
būna pradžia.
Po mumis veriasi vartai. Prie jų krašto stovi
Dievas ir stebi mus.
– Ne šįkart. Rašytojai to nebenori.
Vėjas krenta. Aš irgi smingu paskui, bet jis pa
tenka į vartus. Tai pamatęs Liuciferis nesustoja. Aš
irgi prasmengu vartuose.
Niekas. Vėl. Bet dabar aš nesu jo dalis. Esu at
skiras kūnas. Liepsnos dingo.
Nubėgu prie Vėjo, stovinčio atokiau ir žvel
giančio į mane. Apkabinu jį.
– Eime iš čia.
Jis stovi sustingęs. Papurtau. Tada jis atsuka į
mane.
– Gerai.
Jis patraukia gilyn į tamsą.
– Kur tu eini?
– Ten, link tos pievos, – jis neaiškiai mostelėjo
ranka į tolį. – O jūs kilkite.
– Aš eisiu su tavimi.
– Bet jums ten nieko nėra, ar ne?
– Nesvarbu.

– Liucijau, prašau. Aš noriu ten eiti. O jūs ten
dar nelaukiamas. Jūsų istorija dar tęsiasi šiame pa
saulyje. Manoji prasidės kitame.
– Kodėl?
– Nes Rašytojai taip nusprendė.
– Tai kvailystė! Ten nieko nėra! Aš pats ten bu
vau.
– Liucijau, aš žinau, jog, jei dabar užmerksiu
akis, pabusiu ten. Jūs irgi žinote.
– Tada mes užmerksime akis kartu.
– Jūs negalite. Juk nė karto nesapnavote. Jums
ten dar nėra pasaulio.
– Dabar bus. Aš seksiu paskui.
– Tik ne ten, kur einu.
Jaučiu vėl bundant liepsnas. Žinau, kad kelias,
kuriuo eina Vėjas, man užkirstas.
– Liucijau?
– Ką?
– Nebijokite. Vienas labai geras draugas kažka
da seniai seniai man sakė, jog, kai pabusime, susi
tiksime ir būsime nemirtingi amžinai.
– Tiesa. – Jaučiu ištrykštant ašaras. – Kada
nors.
Jis nusisuka. Ir nueina. Šalia jo eina Ina. Ji atsi
suka į mane ir šypsosi.
O mane kažkas didelis ir ugningas išplėšia iš
nieko.
Gėlės vėl žydi. Arkangelai grįžo, o man už
drausta išeiti iš namo. Jis paslėptas nuo žmonių,
kad nebesukelčiau pabaigos.
Po pabaigos visada pradžia. Viskas sukasi ratu
ir nedingsta. Išskyrus mano mylimus žmones. Jie
visada turi aukotis. Ir tai ne „tiek to“.
O aš lieku čia. Amžinai. Tik dar vieną kartą.
Bet tai svarbu. Nes, kol neatėjo paskutinis kartas,
tai – mano gyvenimas. Nes, kaip sakė vienas geras
draugas, aš dar ten neturiu pasaulio, į kurį patekčiau.
Bet dabar turiu pasaulį čia.
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Poezija

Giedrė Palubinskaitė

Degimas
Kylant
Virš galvos drybsojo
Mėnuo
(Gal net
dvylika tokių).
Galvoj
Teko kabot vandeny,
Nejudėt.
Miestų gatvių dvoke –
Vaizduotės siaubas
Ir deginantis sniegas.
Tik
Įsisupus į žolės patalus,
Sakant „labanakt“
Nuostabu buvo
Eit geležinkelio takais.
Nejausti kojų.
Gert vyną pievoj.
Mylėt... mylėtis meilėje.

***
Tiesa...
Man kartais sunku apibūdinti Tave
žvelgiant į akis
priblokštai tavo skruostų žydėjimo –
aš pasiklydusi tavo sode.
Tu daugybė smulkmenų, kurias
popieriuje raižo
mirštantis rašiklis.
Tu stiklinė vandens po dienos,

praleistos ant kojų,
Tu sprogstančios žvaigždės
ir bundantys milžinai,
lietingi vakarai bei rūko pažadai.
Tu duonos traškesys tarp mano dantų
ir nenumalšintas troškulys –
su Tavimi aš nugalėčiau Sacharą.
Tu citrinos gaiva mano puodelyje ir
medus
mano gerklėje,
mano ramybė.
Tu įtrūkusios knygos nugarėlė, barstanti
neišsakytas istorijas.
Tu miegi iki vidudienio ir
nubundi, kai sninga.
Tu
mano.

Asmeninio vandens trūkumas, arba
Sapnų pilnos dienos
Kūrybos deficitas
bei
minčių dehidratacija,
nes liepą, rugpjūtį –
per karšta.
Todėl kreipiausi:
– Ponuli, gal padėtumėt?
Ir po
(maždaug)
šešiasdešimties dienų,
atsižvelgęs į mano maldavimus,
ruduo sapnus nutraukė.

2016 metų Jaunųjų filologų konkurso dalyvė, Plungės Saulės gimnazija 4 klasė
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Poezija
Liepos 11-oji. Katarsis
Pigi, nukainota vertė
Dūžtančių sielų,
Varu vertė
Lėkt su banda
Link bedugnės.
Pojūčiai ir mintys,
Įaugę iki kaulų,
Temdė man horizontą.
Mat pernelyg dažnai tarp pirštų
Slydo smėlis,
Pernelyg saldus dantyse
Tūnojo kartėlis.
Pasiekus akis,
Girdėjo kiekvienas:
„Ne. Sėdėk ir nejudėk.
Klausyk.
Knygas perrašinėt –
Dievų dalia.
Džiaukis dovanota
Moirų skara...“
Tik lūpose,
Po saulėtekių daugel:
„Pakilkite, pone,
Nepamirškite:
Maratono baigtis viena –
Mirtis.“
Vėliau kaklas,
Sunkumai,
Nepakeliama, dusinanti jėga –
Sizifo tempiama
Našta.
Krūtinė / pilvas / veretrum et pudenda,
Ir gyvuliška prigimtis,
Gydoma knyga.
Deja, bacila –
Amžina.
Blauzdos –

Bėgimas kalnų taku
Į Olimpą.
Kopiu,
Nes sąskaitas suvesti
Noriu.
Kopiu,
Nes mano būtyje
Maža puslapių.
Tačiau ties geliančiomis pėdomis
Taręs tuščiai,
Be vilties:
„Mąstau – esu!“
Išnyksti it sniegas,
Palikdamas dėmę
Nežymią
Tirpstančią saulės kaitroj.

***
Svajoklis
šaltais pirštais
palietė durų rankeną
mikliai suktelėjo
drebėdamas
nedrąsus
išsisuko riešą
ir įžengė
į tamsą
– dabar jau cinikas.
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Istorijos atspindžiai

Valentinas Kulevičius

Carolomachia – dviejų Karolių mūšis
Būtent tokiu skambiu ir poetišku lotynišku pavadinimu XVII amžiuje buvo žinomas 1605 metų
rugsėjo 27 dieną Livonijos teritorijoje įvykęs Salaspilio (Kircholmo) mūšis, apie kurį daugelis lietuvių
yra bent jau ką nors girdėję. Tikrai negalima sakyti,
kad šis istorinis įvykis yra visiškai pamirštas, tačiau
niekada nepakenks papildomas vieno ar kito ryškaus
praeities epizodo aktualizavimas. Lietuvoje pastarasiais metais didėjant visuomenės susidomėjimui mūsų
krašto gynyba, vėl tampa aktuali ir mūsų šalies karybos istorija. Įvairios iniciatyvos (ypač jubiliejiniai
minėjimai, straipsniai, knygos ar kiti tekstai; televizijos laidos arba filmai) padeda nepamiršti savo istorijos puslapių. Tačiau svarbūs yra ne tik konkretūs
istoriniai faktai ar įvykiai, bet ir jų kontekstas, taip
pat reikšmė dabarčiai. Vis dėlto kartais to pasigendu.
Ieškodamas informacijos apie Salaspilio mūšį, pastebėjau, kad nėra išleistos jokios naujos monografijos
lietuvių kalba, kuri būtų skirta vien šiam įvykiui;
dauguma istorinių knygų, kuriose galima aptikti
bent kiek informacijos apie Salaspilio kautynes, yra
gana seniai išleistos, o ir pačiose knygose pateikiama
informacija yra skirtingos kokybės: kartais leidinyje
mūšiui skiriama tik pora gana fragmentiškų pastraipų arba iš viso tik keletas eilučių (kuriose vis kartojami tik žinomi pagrindiniai faktai ir nieko naujo
nepasakoma), o kartais galima atrasti tikrai išsamių
ir vertingų samprotavimų. Šis straipsnis yra bandymas skaitytojui pateikti kaip įmanoma įdomesnį ir
spalvingesnį Salaspilio kautynių vaizdinį remiantis
skirtingų informacijos šaltinių pateikiamais duomenimis.
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Abiejų Tautų Respublikos ir Švedijos
priešprieša
Antroje XVI amžiaus pusėje įvykęs Livonijos
karas (1558–1583), per kurį Maskvos kunigaikš
tystė buvo nustumta nuo Baltijos jūros, iki galo
neišsprendė Livonijos priklausomybės problemos.
Šiaurinę jos dalį valdė Švedijos karalystė, o likusią
Livoniją bendrai valdė Abiejų Tautų Respublika.
Taip amžiaus pabaigoje atsirado bendra siena tarp
ATR ir Švedijos; tačiau pagrindinė konflikto prie
žastis buvo ne teritoriniai nesutarimai (Lietuvos
bajorų pretenzijos į tuo metu švedams priklausiu
sią šiaurinę Estijos dalį), o dinastinio Jogailaičių ir
Vazų ryšio sukeltos problemos. Jauniausios LDK
kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Au
gusto sesers Kotrynos Jogailaitės ir Švedijos kara
liaus Jono III santuokoje gimęs Žygimantas Vaza
galėjo teisėtai pretenduoti ir į Abiejų Tautų Respu
blikos, ir į Švedijos karalystės sostą. Vis dėlto švedai
atsisakė savo teisėto valdovo, kuris protestantiškoje
šalyje, matyt, nebuvo populiarus dėl to, kad buvo
auklėtas katalikiškai, todėl Žygimanto Vazos dėdė
Karolis IX pasiskelbė Švedijos valdovu. Tačiau šis
jo žingsnis ne tik nesulaukė jokio pasmerkimo, bet
ir gavo pritarimą: po kurio laiko sosto uzurpato
rius Karolis IX, faktiškai nuvertęs teisėtą valdovą
Žygimantą Vazą, buvo išrinktas Švedijos karaliumi.
Žygimantas Vaza neatsisakė Švedijos sosto ir toliau
naudojo ne tik Lenkijos, bet ir Švedijos karaliaus
titulus; tai įklampino ATR į ilgus dešimtmečius
trukusį konfliktą su švedais. Galima teigti, kad tai
buvo ne tik dinastinis, bet ir geopolitinis, ekono
minis, religinis konfliktas, išprovokuotas ne tik tei
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sėtų Žygimanto Vazos pretenzijų į Švedijos sostą,
bet ir Švedijos siekio padaryti Baltijos jūrą „švedų
ežeru“ ir taip tapti Europos didvalstybe. Norint
pasiekti šį tikslą, būtinai reikėjo įsitvirtinti Livoni
joje, kuri netrukus tapo niokojančių XVII amžiaus
Švedijos karalystės ir ATR karų epicentru. Susi
klosčius tokioms sudėtingoms aplinkybėms, karo
jau nebuvo įmanoma išvengti, nes apsikeitus abi
pusiais grasinimais 1600 metų rudenį Karolis IX
įsiveržė į tuo metu Lietuvos ir Lenkijos bendrai
administruojamą Livoniją ir pradėjo beveik tris
dešimtmečius trukusį karinį konfliktą, kurio ryš
kiausiu epizodu tapo skaudus švedų pralaimėjimas
1605 metų rugsėjo 27 dieną įvykusiame mūšyje
ties Salaspiliu (tuometiniu Kircholmu). Įdomu,
kaip tris kartus mažesnė Lietuvos didžiojo etmono
Jono Karolio Chodkevičiaus vadovaujama LDK
kariuomenė sugebėjo taip sėkmingai atremti gerai
organizuotų švedų puolimą?

Pasiruošimas neišvengiamam
susidūrimui ir mūšio eiga
„Nesaugu priešo nepaisyti: paniekinęs jį,
savo panieka sustiprintum.“ 1
Kurcijus. Aleksandro Didžiojo istorija, VI kn.

1605 metų rugpjūtį apie 14 000 švedų karių,
vadovaujamų paties Karolio IX, išsilaipino stra
tegiškai svarbiose Livonijos vietose ir ketino su
sijungti ir priversti kapituliuoti menkai ginamą
svarbiausią Livonijos miestą – Rygą. Generolas Jo
akimas Mansfeldas su 4000 karių išsilapino netoli
Rygos, prie Dauguvos žiočių; Karolis IX išsilaipino
prie Pernu, o šiaurės Estijoje buvo dislokuotas kiek
daugiau nei 5000 karių turintis Andriaus Linder
sono dalinys2. Pabrėžtina tai, kad Karolis IX, visiš
kai pasitikėdamas savo kariuomenės pranašumu ir
žinodamas apie Abiejų Tautų Respublikos kariuo
menės organizavimo ir finansavimo sunkumus,
tikėjosi lengvos pergalės. Todėl, sužinojęs apie ne
gausios Jono Karolio Chodkevičiaus kariuomenės

atvykimą prie Rygos, Švedijos karalius nusprendė
stoti į generalines kautynes ir viską baigti vienu
smūgiu. Pats J. K. Chodkevičius, sužinojęs apie
švedų planus sujungti kariuomenės dalis ir pulti
Rygą, iš pradžių tikėjosi jas sutriuškinti po vieną
ir neleisti joms susijungti, tačiau to padaryti nepa
vyko. Lietuvos didysis etmonas gerai suprato Ry
gos strateginę reikšmę ir suvokė, kad, netekus šio
miesto ir turint tokius ribotus išteklius (remiantis
įvairiais duomenimis, LDK etmonas atsivedė ne
daugiau kaip 4000 karių), Livonijos gynyba taptų
sunkiai įmanoma, todėl nusprendė įsitvirtinti prie
Salaspilio ir jokiu būdu nesitraukti. VU Istorijos
fakulteto istorikė doc. dr. Genutė Kirkienė LRT
kultūros laidoje Didžioji Lietuva. Lietuvių kalbos
istorija, skirtoje Salaspilio pergalei, kalbėdama apie
J. K. Chodkevičiaus stovyklos įrengimą Salaspilyje,
pateikia tokį pasakojamą: beieškant vietos stovyk
lai, J. K. Chodkevičiaus žirgas esą netikėtai sustojęs
vietoje ir nė už ką nenorėjęs eiti toliau. Tokį žirgo
užsispyrimą LDK etmonas suvokė kaip ženklą, jog
stovyklą reikia įkurti būtent čia3. Neaišku, ar tai
tėra tik graži legenda, ar taip buvo iš tikrųjų, tačiau
akivaizdu tai, kad ta vieta, kurioje nuspręsta įreng
ti stovyklą, buvo itin gera ir patogi tokiam tikslui.
Kalvota ir miškinga vietovė netoli Dauguvos upės,
kurioje buvo įrengta stovykla, puikiai tiko įvai
riems taktiniams ir strateginiams Lietuvos etmono
sumanymams. J. K. Chodkevičius čia paspendė
savotiškus spąstus švedų kariuomenei, vadovauja
mai Karolio IX, nes tai buvo bene vienintelis būdas
įveikti kiekybiškai ir kokybiškai pranašesnį priešą,
nes stoti į atvirą kovą LDK kariuomenei buvo per
nelyg pražūtinga.
Abi kariuomenės delsė pradėti mūšį, nes nė
vienai iš jų nebuvo naudinga pradėti pulti pir
mai. J. K. Chodkevičius nutarė suklaidinti priešus
ir pamiškėje pastatė daug iškamšų, kurios atrodė
kaip kareiviai. Taip etmonas bandė išvilioti švedų
pėstininkus ir priversti juos nusileisti nuo kalvos
į lygumą, kurioje husarai (sunkioji kavalerija) tu
rėjo didesnį pranašumą. Šį sumanymą etmonui
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padėjo įgyvendinti lengvoji lietuvių kavalerija,
gavusi nurodymą prijoti prie švedų pozicijų ir
staigiai atsitraukti. Karolis IX davė įsakymą pul
ti, nes pamanė, jog lietuvių kariuomenė išsigan
do didelės švedų kariuomenės persvaros ir ėmė
bėgti. Iš tikrųjų tai buvo klaidinantis manevras,
nes, vos tik švedų pėstininkai nusileido nuo kal
vos, J. K. Chodkevičius į ataką pasiuntė husarus4.
„Tuo metu rotmistro V. Vainos husarai iš prieša
kio smogė generolo A. Lenartsono pėstininkams,
o T. Dambrava su savo husarais, iš šono apėjęs ir
sumušęs generolo F. J. Mansfeldo raitelius, užpuolė
pėstininkus iš užnugario. Rotmistro J. P. Sapiegos
husarai, dešiniajame sparne sumušę dukart didesnį
generolo H. Brandto raitelių eskadroną, kitus ėmė
persekioti. Staiga iš šono juos puolė Karolio IX rai
toji gvardija. Į kritišką padėtį patekusias J. P. Sapie
gos vėliavas išgelbėjo J. K. Chodkevičiaus pasiųsti
rotmistro Teodoro Lackio vadovaujami husarai,
kurie užpuolė švedų raitelius iš šono. Šis lietuvių
antpuolis privertė švedus trauktis.“5
Pasak Antano Tylos, „Toliau kautynės virto
išlikusių gyvų paniškai bėgančių Rygos link prie
šininkų persekiojimu. Dalis jų persikėlė per dau
guvą į Kuršą. Karo lauke – Salaspilio slėniuose ir
kalvose bei kelyje į Rygą išgulė apie 9000 prieši
ninko karių. Pats Karolis IX, palikęs kritusius ir į
nelaisvę patekusius savo karius, pasiekė už Rygos
stovėjusius laivus ir skubiai išplaukė atgal į Švediją.
Lietuvos kariuomenė neteko tik apie 80 karių. Į jos
rankas pateko 66 priešo vėliavos, 11 patrankų.“6
Taip buvo pasiekta viena įspūdingiausių pergalių
ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio karybos istori
joje, kuriai analogų rasti nėra lengva. Nors Rygos
miestas ir Dauguvos upė buvo išsaugoti, o LDK
tą kartą išvengė švedų įsiveržimo, vis dėlto ši per
galė nebuvo iki galo išnaudota dėl sunkios Abiejų
Tautų Respublikos finansinės padėties ir karaliaus
bei bajorijos politinės valios stokos tęsti gynybinę
kampaniją ir galutinai išvyti švedus iš Livonijos
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šiaurinės dalies, tad buvo apsiribota tik trejų metų
paliaubų sutartimi, kurią švedai, pasitaikius tin
kamai progai, sulaužė ir atnaujino karo veiksmus
Livonijoje7.

Salaspilio (Kircholmo) kautynių
atgarsiai
J. K. Chodkevičiaus pasiekta pergalė pagarsėjo
ne tik Europoje, bet ir už jos ribų: genialųjį Lie
tuvos karvedį sveikino „popiežius Povilas V, Šven
tosios Romos imperijos imperatorius Rudolfas,
Anglijos karalius Jokūbas, sultonas Achmedas I,
persų šachas Abas I Didysis, jo garbei Flandrijoje
buvo audžiami šilkiniai gobelenai, vaizduojantys
Salaspilio mūšį“8. Lietuvos didysis etmonas ir jo
pergalės įamžintos daugybėje dainų, eilėraščių, po
emų ir paveikslų. Laurencijus Bojeris 1606 metais
Vilniuje parašė poemą Karolomachija (liet. Karolių
mūšis; lot. Carolomachia), kuri yra vertinga ne tik
kaip puikus lotynų kalba parašytas baroko epochos
literatūros kūrinys, bet ir kaip istorijos šaltinis,
kuriuo, norėdami daugiau sužinoti apie Salaspilio
mūšį ir jo aplinkybes, istorikai remiasi iki šiol.
2014 metų liepos 6 dieną Biržuose buvo ati
dengtas paminklas, skirtas Salaspilio (Kircholmo)
kautynėms įamžinti.

1
2
3

4

5
6
7
8

Laurencijus Bojeris. L. Karolomachija. – Vilnius, 1992, p. 163.
Antanas Tyla. Įvadas // Karolomachija. – Vilnius, 1992, p. 7.
LRT kultūros laida Didžioji Lietuva. Lietuvių kalbos istorija
[interaktyvus], [žiūrėta 2016 07 13]. Prieiga per internetą:
http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/118412/istorike_
kad_laimetu_musi_atr_karvedys_pardave_sidabrinius_sau
kstus#wowzaplaystart=0&wowzaplayduration=1735000
Arvydas Pociūnas ir kt. Abiejų Tautų Respublikos karai su
Švedija XVII amžiuje. – Kaunas, 2015, p. 31.
Ten pat.
Antanas Tyla, Op. cit., p. 8–9.
Ten pat.
Arvydas Pociūnas ir kt., Op cit., p. 16.
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Pranas Dabrišius

Hibridinis amžių ir žanrų
konsensusas

Tomas Dirgėla.
O tempora! –
Edukologija,
Vilnius, 2013.
Teatriška, kartais ir kino sąskaita, Lietuvos vai
dybinė ir režisūrinė padangė skatina kurti drami
nius naratyvus, o gal net ir mąstyti teatro scenos
logika. Bejausmiam bepročiui belieka kurti tik dra
mas, teigia nuo juokavimo nesusilaikantis Lietu
vos edukologijos universiteto magistrantas Tomas
Dirgėla. Palangiškis labiausiai pasikliauja tautosa
kos išmintimi, nenusileidžiančia, pasak autoriaus,
Rytų išminčiai, net pranokstančia ją. Rašytojas iš
žmonos perima senąją lietuvių religiją. Ankstyvo
šeiminio gyvenimo (su žmona grupiokai jau nebe
pirmi metai) benefisus skaičiuojantis dramaturgas
pripažįsta, jog šeima stipriai pastūmėjo ir kūrybi
nėje veikloje, užaugino kaip rašytoją.
Kiek yra Tomų Dirgėlų? Yra dramaturgiškai
klasiką permąstantis Tomas ir vaikų literatūroje
jau įvertintas Dirgėla. Kintanti literatūrinė into
nacija išduoda ne tik apsiskaitymą, bet ir perspek
tyvią kūrybinių ieškojimų patrauką. Nors Tomas
geba išsiskaidyti, kaip pats juokauja, tačiau kaita
veikiau sveikatos indikatorius. Apsiskaitymas ra
šytojui svarbus – kurti įkvepia knygos, liudija į
vaikų literatūrą pastaruoju metu pasukęs autorius.
Vaikus nuo mažumės pratinti prie knygų tampa

viena šiuolaikinės knygnešystės formų, svarbia mi
sija skaitmenėjančiame pasaulyje. Skaitantys vaikai
progresuoja į rašančiuosius. Naujausioje knygoje
žada sujungti Palangos ir fantastinį pasaulį, nors
prisipažįsta, kurorto vasarą vengiantis. O tempora!
autorystės kratosi juokais slėpdamasis po autoiro
nijos kauke: „Personažas Tomas Dirgėla yra sveikos
autoriaus Tomo Dirgėlos saviironijos padarinys,
kaip ir visa ši knyga.“ Trumpųjų dramų ir pasakė
čių rinkinį sudaro anksčiau kultūrinėje spaudoje
publikuoti tekstai: išsiaiškinkime, ar kartu jie geba
sudaryti kokybišką ir vientisą lydinį?
O tempora! pradedama Jūratės ir Kastyčio pa
šnekesiu, kuriame juntamas ryškus K. Ostrausko
indėlis (keturių dramų cikle Metai (1968) drama
turgas kvestionuoja santuokos idilę), ryškėjantis
kaip santykių deromantizacijos motyvas: „KASTY
TIS. Pamylėki žemės sūnų! / JŪRATĖ. Jau seniai
mečiau tą verslą – pinigų ir taip pakanka...“ Pir
moje trumpojoje dramoje mus pasitikdamas tokia
drąsia meno desakralizacijos pastanga, Tomas Dir
gėla žada sau nekonformistinį maršrutą. Bandant
surežisuoti Jūratės ir Kastyčio meilę, Perkūnui ten
ka duoti Kastyčiui darbą atlikti padėsiančią tabletę,
kurios įsigeidžia ir pats Maironis. Kitoje dramoje
TAVO GALAS. IR MAIRONIO Maironis išsilaisvi
na iš savo kūrybos kontekstų ir tekste vaidenasi tik
kaip Senelės gedintis liguistas atminimas: „Mano
Jonukas kraujais prasruvo.“ Veiksmas kuriamas
absurdo persmelktoje kapitalistinėje situacijoje –
vadybininkei siūlant firmos Tavo galas paslaugas.
Rinkodaros įkyrumas įrodomas neleidžiant Senelei
maišyti svylančio maisto, kurio dūmai baigia už
dusinti Senelę, taip dar labiau artinant laidojimo,
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o gal ir mirties paslaugas siūlančios Vadybininkės
sveikinimus Senelei tapsiant kliente. Aktualizuoja
ma kapitalizmo džiunglių logika. Antroje dramos
dalyje Vadybininkė skambina ir pačiam Ostraus
kui, apnuogindama savo, kaip modernios mirties
deivės, veikimą: „Net nežinau, kaip čia greičiau
viską baigus... Gal dujas atsukit?“ Tačiau retorikos
absurdiškumu Ostrauskas geba atsilaikyti prieš
mirties įkalbinėjimus, net priverčia konservatyvųjį
Maironį nusišauti: „MAIRONIS (Perpykęs). Vis
kas! Nebegaliu! O tempora, o mores!”, – savo rein
karnaciją užbaigia gyvenamuoju metu pasibaisėjęs
Maironis.
Joniuko anekdotiškumas persismelkia ironi
zuojamų klasikinių Jonų – Maironio ir Biliūno
šešėliais. Priešinga kryptis autoriaus mirčiai – hu
moristiškas persikūnijimas gravituojant į atgims
tančius savo kūrinius. Biliūniškame JONIUKO
SAPNE pasiekiamos naujos temporalizacinės hu
moristinės aukštumos: „ŠEIMININKAS. Ką?!
Tamsta gal koks ligonis būsi, kad į gyvūnų galus
žvilgsnį kreipi? (Nutaiko šaudyklę į BILIŪNĄ)“.
Nepamirštamas ir biliūniškas kliudymas: „BER
NIUKAS (Džiaugsmingai). Dėde Jonai, kliudžiau,
kaip ir prašėt!” Rašymas šiuo atveju virsta prašy
mu, fiksuojamu mažojoje dramoje. Intertekstualiai
postmoderni J. Biliūno rekonstrukcija galop priei
na galą: „ŠEIMININKAS nusiima nuo pečių šau
dyklę, atsitolina nuo BILIŪNO kelis žingsnius ir
pradeda į jį taikyti...“, – dramos sumanymas, rem
damasis kertiniu humoro pamatu, šiuo atveju pasi
teisina ir suveikia. Nenuginčysime, jog T. Dirgėlos
klasikos prikėlimas aktualus ir prasmingas keletu
aspektų: humoras – puiki reabilitacijos priemo
nė, o apsiskaitymas nenulemia fantazijos stygiaus,
priešingai. Tačiau nederėtų erudicijos kanonizuoti
kaip būtinybės rašymui – skirtinga literatūra turi
išsiskiriančius veikimo mechanizmus ir požemius.
Kiek pasenusį biliūnišką tragizmą autorius galuti
nai paverčia juokais, kai nušautą Biliūną kalbina
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žmona, sužaidžiama žinoma „galo“ situacija: „Na,
kelkis jau, į bažnyčią pavėluosim!”
Dramoje VINCUKO BIZNIS toliau ieško
ma kelių, kaip klasiką įtraukti į postmodernybės
absurdą. Šįkart hiperbolizuojama Vinco Krėvės
Antanuko ryto Senelės ir Antanuko meilė: „Senelė
ištraukia iš palovio medžiagos gabalėlį ir buteliuką
su chloroformu, juo suvilgo medžiagą ir užspau
džia Antanukui prie veido. Šis sekundę kitą pa
spurda ir užmiega.“ Dramaturgišku dialogiškumu
kūryboje pasižymėjęs V. Krėvė pakviečiamas iš už
sceninės uždangos, bet vis dar jaučiasi režisieriumi:
„VINCAS (Senelei). Nagi, sakyk. <...> VINCAS.
Kol kas gerai, taip ir toliau.“ Problemiška auto
rystė blukinama toliau: „Kambarys, prie stalo sėdi
autorius ir rašo šį kūrinį. Šalia, su bizūnu rankoje,
stovi Ostrauskas. OSTRAUSKAS. Gerai, šitaip ir
užbaik.“ T. Dirgėla beklaidžiojančios autorystės
tematika išsiduoda: autoriui dramos žanras buvo
svetimas iki vienos paskaitos, kurioje atsitiktinai
atrastas K. Ostrauskas. Dramaturgas pabandė sa
vaip interpretuoti, perdirbti K. Ostrauską, kuriam
panašūs perdirbimai taip pat buvo artimi. Taip ir
užstrigo dramos žanre, kur, pasitelkęs humorą,
pasijuto savo stichijoje, žongliruodamas lotynų ir
lietuvių kalbų sąšaukomis: „ANTANAS. Memento
mori. <...> FAIBČIKAS. Nenoriu aš jokio momen
to, man pinigus duok, ih aš išeisiu!” Taip nūdienos
humoreska flirtuoja su antikine išmintimi – aruo
dai derlingi. T. Dirgėla vyraujančia retorika aiškina
Keturakio pseudonimo gimimą, dramos Amerika
pirtyje – pirmojo viešo lietuvių kalba suvaidinto
spektaklio, įvertinto Krėvės ir kitų – kuluarus.
Žaisdamas su S. Neries Egle žalčių karaliene,
tiesmukai ją cituodamas, tęsdamas yrančios au
torystės problemiką, T. Dirgėla įsitraukia į eilių,
galiausiai atskirų žodžių autorių teisių gynybos
politiką: „KITAS BALSAS. „Atleiskite“? Jūs iš ma
nęs šaipotės? Visi žodžiai su šia šaknimi priklauso
televizijos laidos „Atleisk“ prekės ženklui, todėl...
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Pasigirsta smūgis sunkiu daiktu.“ Poetinis žalčių
Eglės siužetas, „chaltūriškai“ rutuliodamasis ant
scenos, toliau rezga skirtingų amžių dialogą, kai
muilu besiprausiančias mergaites užkliudo svetim
kūnis: „PAREIGŪNAS. Tokios tyros, tokios gra
žios, bet įstatymas numato – už teršimą vandenų
aš nubausti jus turiu“, – netyčiom surimuoja vals
tybės tarnautojas. Scenos veiksmas stabdomas dėl
žalčio trūkumo, – neva kažkas pamiršta jį nupirk
ti, – absurde susikerta kapitalizmas ir mitologija.
Artinamasi prie galutinės šiuolaikinio meno su
ponuojamo teatro ir realybės, aktoriaus ir žiūrovo
ribos išnykimo, o absurdas sėkmingai koegzistuoja
su meno išsikerojimu ir iš scenos.
Demonstruodama savo talpumą, absurdo dės
nių dramaturgija įsileidžia ir idiotiškai juokingą
televizijos laidos epizodą, kai potencialiai naujos
Jonuko mamos rinkimuose neva pasakoja apie
kartu praleistą laiką: „MARINA. Su draugėmis
eidavome į klubus. (Po pauzės) Ai, o Jonukas tai
su aukle būdavo.“ Ugnies nepagailėta ir alkoho
lizmo ydai: „VEDĖJAS. Ne paslaptis, kad tikri
menininkai negali kurti nevartodami svaigalų ir
nerūkydami...“ Galiausiai pasiekiamas grotesko
zenitas – žiūrovai kviečiami balsuoti ir išrinkti Jo
nukui mamą. Autorius akompanuoja Erlickui kaip
stereotipų antagonistas Nr. 1, tai praktine veikla
įrodymas meile besiremiančiu darbu darželyje, taip
pat ir blaivybės propagavimu. Parodijuoja visiems
atsibostančius užkulnius bei masių beskonybę:
„UŽKULNIS. Dabar esu, nepabijokim to žodžio,
viena žinomiausių šalies viešų figūrų.“ Priešpasku
tinėje trumpojoje dramoje pašiepiamas viešosios
nuomonės paslankumas, referuojant į garsiąją JE
SUIS Garliava: „KOSTIUMUOTASIS. Jūs esate
avinų banda. / PIRMA MOTERIS. Taip, mes avi
nų banda!”, – pėsčiomis iš Sibiro parėjusi mergaitė
tikrai nesitikėjo tiek populiarumo ir dėmesio. Besi
kartojančiu siužetu pasiekiama magiška, pasakiška
absurdo kokybė.

Trumpąsias dramas vainikuoja keletas dar
trumpesnių, nuo Donelaičio, pasak autoriaus, su
silauktų pasakėčių, kuriose faktūriško fiziologišku
mo gal kiek ir padauginta: „pabalo kaip šūds vaka
rykštis <...> Atėjau pono Petro rakandus surinkt,
nes pons prisišikęs.“ Vyrauja socialinė kritika, in
formacinių priemonių veikiamas smegenų plovi
mas. Viską valdo nepaaiškinamas būties absurdas.
T. Dirgėla inovatyviai kutena klasikų, daugiau
sia klebonų ir dvasininkų, rimtumo aureoles, rein
karnuoja ir patį K. Ostrauską, pasitraukusį iš gyve
nimo 2012-aisiais – vos metai prieš pasirodant O
tempora! Kiekvienam klasiką natūralu interpretuoti
savaip, nebūtina įsipareigoti mokykloje diegiamam
modeliui. To knygoje ir siekiama – kuo labiau su
maišyti klasikų kortas, įrodyti, kad, nors klasika
ir išlieka klasika, ji geba reinkarnuotis ir transfor
muotis, o tam gali pagelbėti ir desakralizacija, ir
gyvai pasitelkiamas humoras. Knygos dalys rašytos
negalvojant apie knygos formatą. Rinkinio surin
kimas iš paskirų publikacijų – eklektikos spąstai
sau pačiam, tačiau draminis humoras tarnauja kaip
tvirti klijai, o stilistiškai dramos beveik nepriešta
rauja viena kitai, tačiau nesinorėtų apsiriboti vien
absurdu.
LEU LF magistrantui Tomui Dirgėlai įteikta
Aldonos Liobytės premija už reikšmingiausią metų
debiutą – knygą vaikams Apie raganą Šiokiątokią.
Ragana Šiokiatokia savo poetiniu posūkiu iš ašarų
poezijos į linksmą poeziją inspiruoja vaikus tapti
teigiamais poetais-raganiais. Naratyve juntama
naiviai absurdiška, alogiško veiksmo motorika –
akivaizdi Vytauto V. Landsbergio įtaka, kurio bi
čiulyste džiaugiasi jaunasis rašytojas. Nonsenso
trajektorija driekiasi artyn fantazijos, o ne loginio
dėsningumo, ir tai suteikia peno apmąstymams, ar
įmanoma būtų šią edukacinę literatūrinę kokybę
traktuoti kaip labai drąsų ir ankstyvą absurdo skie
pijimą dar visai jaunose sąmonėse.
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Domantas Milius

Zarzuela
Įvairiausių amatų atstovai, pradedant poetais
ir architektais bei baigiant filosofais ir muzikan
tais, Italijos Renesanso laikais bandė atgaivinti
kultūrinį, estetinį bei filosofinį Senovės Graikijos
palikimą. XVI amžiaus Florencijoje turtingų sava
mokslių muzikantų būrelis, kitaip dar vadinamas
camerata, nusprendė atgaivinti graikų dramą. Ku
riamas naujasis muzikinės dramos „fasadas“ grįstas
senovės graikų dramos „pamatais“, turėjo apjungti
tokias pagrindines savybes, kaip žiūrovui aiškiai
suprantamas dainuojamasis tekstas, muzikos ryšys
su dainuojamaisiais numeriais bei rečitatyvais, kur
muzika neturėjo būti tik akompanimentu šokiui,
o svarbiausia – muzika turėjo kuo įvairiapusiškiau
išreikšti ir perteikti dramos veiksmą.
Tokia operos žanro pradžia, kuri per šimtme
čius vienokia ar kitokia forma įsitvirtino didžiausių
ir seniausių Europos kultūrų gyvenime. Populia
riausios, žinoma, yra italų, vokiečių ir prancūzų
operos. Dėl genialių kompozitorių, sugebėjusių
atskleisti individualias savo tautos buities bei men
taliteto charakteristikas operinėje kūryboje, Itali
joje išgarsėja Giuseppe Verdi (1813–1901), Pietro
Mascagni (1863–1945), Giacomo Puccini (1858–
1924); Vokietijoje – Richardas Wagneris (1813–
1883); Prancūzijoje – Camille’is Saint-Saensas
(1835–1921) ir Georges’as Bizet (1838–1875).
Tačiau visuomenei kur kas mažiau žinomas
ispanų operos menas. O populiariausia ispaniš
kos operos rūšis Iberijos pusiasalyje – romantinė
zarzuela.
Ši operos rūšis savo ruožtu skiriama į du pagrin
dinius stilius. Tai zarzuela grande – didelės apimties,
dažniausiai dramatinio siužetinio pobūdžio trijų
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veiksmų opera ir jai priešinga genero chico, kitaip
zarzuelita – trumpa, komiškos prigimties vieno–
dviejų veiksmų opera, artima operos buffa1 žanrui.
XVII amžiaus viduryje Ispanijos karalius su ka
raliene įvairius muzikinius pasirodymus stebėdavo
savo užmiesčio rūmų soduose, kuriuose vešėjo ger
vuogynai. Tokių pasirodymų pradžioje buvo atlik
tas Juano Idalgo (1614–1685) El Laurel de Apolo2.
Tai vienas pirmųjų tikros zarzuelos pavyzdžių, ku
rioje siužetas, šokis ir populiariausi ispanų šokiai,
akompanuojant kastanjetėmis ir gitara, rodė nau
jo, savarankiško muzikinio žanro gimimą ispanų
sceninėje muzikoje.
Dėl specifinės atlikimo vietos – Ispanijos kara
lių rūmų gervuogynuose – naujoji ispanų muziki
nė drama buvo praminta La Zarzuela, nuo žodžio
zarzas – gervuogės. Taigi žanras, užgimęs aristokra
tų aplinkoje, greitai pritapo prie liaudies gyvenimo
aktualijų.
XIX amžiaus viduryje Francisco Asenjo Bar
bieri (1823–1894) buvo vienas iškiliausių ir reikš
mingiausių zarzuelos žanrui nusipelniusių kompo
zitorių. Tokie kompozitoriaus kūriniai kaip Pan
y Toros3 bei El barberillo de Lavapies4 ryškiausiom
žanro savybėm buvo tokie unikalūs ir meniškai ver
tingi, kad net šio liaudies meno atžvilgiu kritiškai
nusiteikęs ispanų kompozitorius Manuelis de Fal
la (1876–1946) pripažino didelę kūrinių įtaką ir
reikšmę vėlesnėms ispanų kompozitorių kartoms.
Pagrindinės savybės, skiriančios zarzuelą nuo
kitų šalių operos rūšių, yra tai, kad dažniausiai ji
yra dviejų veiksmų (XIX a. pab. – XX a. pr. zarzuela grande gali būti ir trijų veiksmų). Visi kalbamieji
dialogai ir dainuojamosios arijos derinami tarpu
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savyje. Ypač gausiai naudojamos pagrindinės italų
operos dalys, kaip arijos, duetai, ansambliai, kurie
darniai pinasi su ispanų liaudies muzikos žanrais –
colpa5, jota6, seguidilla7. Kaip ir Richardo Wagne
rio vėlyvosios muzikinės dramos, taip visas ispanų
zarzuelos žanras pasižymi masiniais, ilgai trunkan
čiais muzikiniais numeriais. Tikriausiai dėl sudė
tingų ir pompastiškų pastatymų, kuriuose gausiai
naudojama technika, masinės scenos, ispanų opera
sulaukia gausaus žiūrovų dėmesio. Nuo XVIII am
žiaus vidurio zarzuelose pagrindine siužetine linija
tampa to meto populiariosios kultūros aktualijos,
kurios yra labiau asmeninės ir individualios nei
abstrakčios ar aliuzinės.
Vienas savičiausių ir ryškiausių zarzuelos ele
metų – pastoralinė siužeto linija. XIX amžiaus Is
panijoje pradėjo kilti įtampa tarp kaimo vietovėse
įsikūrusių stambiųjų žemvaldžių, savo gyvenseną
grindžiančių merkantilizmu, ir sparčiai miestuose
besiplečiančios viduriniosios klasės gyvenimo būdo.
Nenuostabu, kad ši įtampa galiausiai pradėjo atsi
spindėti ir įvairiausiose meno formose. Per pasku
tinius dvidešimt XIX amžiaus metų zarzuelose pra
dėjo dominuoti sentimentalaus pobūdžio liaudies
gyvenimo ir kasdienybės motyvai. Pagrindinis išryš
kėjantis motyvas, kad, nors ir teoriškai, tačiau kaimo
žmogus visada turi pretenziją pamokyti miesčionį.
Pagrindinė zarzuelose plėtojama siužeto po
tekstė yra ta, kad nereikia versti kaimo žmogaus
priimti gyvenimiškus sprendimus racionaliu pro
tu. Paprastas ispanų liaudies žmogus geriau tegu
vadovaujasi savo širdimi. Nepaisant muzikinio
žanro pastatymo prašmatnumo ir manieringumo,
pagrindinė rutuliojama idėja zarzuelų siužetuose
yra paprastumo ir pastovumo bei gamtos žmogaus
gyvenamojoje aplinkoje išaukštinimas.
Kadangi daugelio XIX amžiaus ispanų zarzuelų kompozitorių kūrybinei aplinkai įtaką darė
skirtingų regionų liaudies muzikavimo tradicija,
flamenco8, Europos klasikinė muzika, dainavimo
elementas zarzuelose yra teikiantis tiek pat pasimė
gavimo, kiek ir nenuspėjamumo.

Pagrindinės vokalinės technikos į ispanų ope
rą yra atėjusios iš italų operos (davusi pradžią pa
čiam žanrui, iš pradžių italų opera dominavo visų
didžiųjų Europos tautų muzikoje, taip kartu ir
skatindama, bet kartu ir sulaikydama nacionalinių
operų raidą). Itališkąjį bel canto9 dainavimo stilių
nepastebimai perima zarzuelos, kuriose italų dai
navimo technikos ne tik asimiliuojasi su ispaniško
siomis, bet ir siužetinės linijos prisitaiko prie tame
regione, kuriame zarzuela atliekama, paplitusių
gyvenimo realijų, kalbos, tradicijų.
Ispanų dainavimo manieroje vokalas dažniau
dubliuojasi su instrumentiniu ar orkestriniu akom
panimentu. Tai nėra netikėta, nes tokia tradicija
gyvuoja daugelyje Ispanijos regionų, kuriuose daina
ir šokis eina išvien. Pagrindinė to priežastis – noras
interpretuojant kūrinį pajusti vienovę. Tačiau šo
kant nelengva išplėtoti koloratyvią, melodiškai nuo
akompanimento savarankišką melodinę liniją. Nors
zarzuelose atlikėjai dainuoja jau nebe šokdami, tokia
liaudies dainavimo tradicija išliko. Toks dainavimas
itin sunkus, nes reikia ritmiškai prisiderinti prie
instrumentinio pritarimo (instrumentalisto ir daini
ninko melodijos plėtojimo būdai skiriasi pagrindi
niu veiksniu – dainininkui reikia kvėpuoti, o instru
mentui – ne) ir sugebėti tiksliai intonuoti kartu su
pritariančiu instrumentu, kurio garsinis diapazonas
gali ryškiai skirtis nuo dainininko.
Kalbos judrumas ir lengvumas – kertiniai
zarzuelos dainavimo elementai. Priešingai negu
itališkasis bel canto, melizmatinis ir ornamentinis
judrumas nesusijęs su greitakalbe dainuojant kaip
ispanų dainavimo manieroje. Greitas, skiemeninis
dainavimo stilius dažniausiai grindžiamas Kastili
jos regiono tarme.
Viena savičiausių zarzuelos savybių – glaudus
dainos ryšys su šokiu, kurio nematome kitų šalių
operinio dainavimo tradicijoje. Ispanų liaudies
muzikoje niekas nešoko be dainos, ir niekas nedai
navo be šokio. Dauguma dainavimo formų zarzuelose yra susijusios su trimis pagrindiniais ispanų
šokiais – seguidilla, fandango10 ir jota. Iš dainininko
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visada tikimasi kuo tikslesnės vokalinės artikuliaci
jos, frazavimo ir charakteringų ritminių akcentų,
kurie tiksliai atskleistų imituojamo šokio charak
teristiką.
Vienas būdingiausių dainavimo artikuliacijos
ir stiliaus elementų zarzuelose yra virkavimas, ki
taip dar – grito. Kaip ir per mariachi pasirodymus,
dažnai įterpiamas šūkavimas, sielvarto veriamas
verksmas, išreiškiamas „Ah“, „Ay“ garsais.
XX amžiaus pradžioje pompastiška ir monu
mentali zarzuela pradėjo stokoti autentiškumo,
šviežumo. Žvakės liepsna ryškiausiai dega prieš
užgęsdama, taip ir ši ispanų operos rūšis savo apo
gėjų pasiekė žanro nykimo pradžioje. 1932 metais
Moreno Torroba (1891–1982) sukuria vieną žino
miausių ir charakteringiausių, vėliau tapusią žanro
klasika Luisa Fernanda11. 1936 metais prasidėjęs Is
panijos pilietinis karas buvo tarsi švelni išsigimusio
ir save parodijuojančio zarzuelos žanro eutanazija.
Kare žuvo atlikėjai, griuvo teatrai ir tokia, kokia
buvo, ši ispaniškos operos rūšis daugiau niekada
nebeatgijo. Vėliau dar buvo kuriamos silpnos savo
siužetiškumu ir kitais stilistiniais elementais zarzuelos, tačiau tai buvo tik ilgai gyvavusios tradicijos
inercija. Po pilietinio karo pagrindiniai teatrai
buvo lokalizuoti tik didžiuosiuose miestuose – Ma
dride ir Barselonoje, o Respublikos režimo priori
tetas tikrai nebuvo nacionalinių muzikinių tradi
cijų sklaida, kuri glaudžiai siejosi su imperializmu.
Tik apie šeštą XX amžiaus dešimtmetį žanras
pradeda savo renesansą, kai režimas nusprendžia
intensyviau plėtoti nacionaliniu tautos identitetu
grįstą politiką. Po kelių dešimtmečių užmaršties
zarzuela buvo atrasta iš naujo kaip neatsiejamas
esminis ispaniškos muzikinės kultūros elementas,
kuris tuometinei politinei santvarkai nekėlė jokios
socialinės grėsmės, nes buvo apibrėžtas kaip Ispa
nijos praeities meno klasika, o ne gyva meno for
ma, atspindinti realią socialinę padėtį. Platinamas
įrašais ir per vis populiarėjančią televiziją, žanras
atgimė primindamas ir stiprindamas tautos iden
titetinę savimonę.
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Nors ir atgijusi, matoma, statoma su ryškiau
siais pasaulio operinio žanro atstovais: Placido
Domingo, Teresa Berganza, Monserrat Caballe,
nei zarzueala grande, nei zarzuelita jau nebebuvo
gyvoji meno forma, atspindinti socialinių klasių,
nuomonių, prieštaravimų, nesutarimų bei įvykių
visumą.
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Komiškoji opera, susiformavusi XVIII amžiaus Neapolyje,
iš linksmo pobūdžio intermedijų tarp rimtosios italų operos
veiksmų. Būdingi šokių ritmai, buitinės melodijos, papras
tas siužetas.
Apolono laurų krūmas. Asociacija su senovės graikų mitu
apie Apoloną ir Dafnę.
Duona ir buliai.
Lavapieso (Madrido rajonas) kirpėjas.
Andalūzijos regione paplitusi kupletinės formos dainavimo
maniera, kai dažniausiai apdainuojamas marginalių visuo
menės grupių – nuteistųjų, našlaičių, tautinių mažumų –
gyvenimas.
Aragono regione paplitęs muzikos ir šokio stilius, kuriam
būdingas kastanječių akompanimentas.
Kastilijos regione paplitęs trijų metro dalių muzikos ir šokio
stilius, kuriam būdinga išplėtota instrumentinė įžanga, gita
ros ir mušamųjų akompanimentas.
Andalūzijos regione iš romų muzikavimo tradicijos XVIII
amžiuje susiformavęs muzikos, šokio ir dainos stilius, ku
riam būdingas akompanimentas gitara bei ritmingas ploji
mas delnais.
(Gražus dainavimas – it.) XVIII amžiaus italų vokalinio dai
navimo stilius, pasižymėjęs virtuoziškumu, technika, „šiltu“
balso tembru.
Poromis šokamas trijų dalių ispanų liaudies šokis akom
panuojant gitara, kastanjetėmis, delnų plojimais. Būdinga
ritminė struktūra, kai po pirmos natos eina tris kartus smul
kesnės ritminės vertės natos.
Trijų veiksmų romantinė zarzuela, kurios libreto autoriai –
Federico Romero (1886–1976) ir Guillermo FernándezShaw (1893–1965). Viena populiariausių visų laikų ketvir
toji kompozitoriaus zarzuela, kuri buvo atlikta daugiau kaip
10000 kartų.
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Linartas Tuomas

Vieno iš 27 tūkstančių
abiturientų įžvalgos
Skųstis tapo netylančia tendencija. Moksleiviai
neretai pasižymi kaip profesionalai ir beveik neuž
leidžia savo pozicijų šiame mūšio lauke. Prisipažin
siu, aš – vienas tokių nenuoramų, bet jau įprastas
skaudžias temas – kaip kad privalomąjį matemati
kos egzaminą – paliksiu delfi.lt ir socialinių tinklų
liejamoms karčioms ašaroms. Esamoje švietimo
sistemoje visad yra (ir vis dažniau) dėl ko skųstis,
tačiau alternatyviai prabilsiu apie tai, dėl ko retam
(mano aplinkoje) abiturientui užsimezga ir sukirba
klausimas.
Man aktualiausia ir reikšmingiausia – humani
tariniai ir socialiniai mokslai. Jų padėtis, vertė ir
statusas vidurinio mokymo įstaigose yra pasibaisė
tini, dėl ko greičiausiai dar vienų metų mokykloje
neištverčiau. Kaip žinome, ši mokslo grandis yra
pajėgiausia ir tinkamiausia vystyti kritiniam mąsty
mui/skeptiškumui, ugdyti aštriam protui, polemi
zavimui, diskusijoms, analizei ir kvestionavimui.
To beveik nedaroma arba imituojama. Mano pa
tirtis liudija, jog šio stygiaus neišvengia nė viena
humanitarinė disciplina. Apie tiksliuosius mokslus
kalbėti neturiu kompetencijos, tačiau su jais kur
kas menkiau komplikuota – ten esti vienas atsaky
mas ir viena tiesa, nepaliekanti vietos provokaci
joms, disputams ar polilogui.
Lietuvių kalbos ir literatūros pamoka yra mer
dintis archajiškas reliktas, atbaidantis mokinius
nuo nuoširdaus susidomėjimo literatūriniu (ir
apskritai kūrybiniu) pasauliu. Privalomųjų kūri
nių sąraše dominuoja autoriai, kurių gyvenimo
laikotarpiai varijuoja nuo Renesanso iki XX a. pra
džios – pageltusiuose istorijos puslapiuose užsili
kusi lavoniena. Tai nėra blogai savaime, nes, žino

ma, šaknis ir istoriją išmanyti yra pravartu, tačiau
apkerpėjusių autorių aukštinami idealai mokytojų
yra apologetiškai pateikiami kaip sektini, aktualūs
ir autoritetingi. Taiklus ir universalus pavyzdys yra
šių metų lietuvių kalbos valstybiniame egzamine
liūdnai pagarsėjusioje temoje „kaip suprantamas
vyriškumas?“ sušmėžavęs Vincas Krėvė-Mickevi
čius su savo seksistiniu magnum opusu Skirgaila.
Drama apie galingą kunigaikštį, atvirai demons
truojantį savo pranašumą prieš engiamą moterį.
Be abejonės, viduramžiais (kūrinio veiksmo metu)
dominuojančio patriarchališko patino ir bejėgės
bei silpnos, gležnos, nuolaidžiaujančios moters
paveikslas buvo gajus ir priimtinas. Reziumuojant
Skirgaila – panegirika maskulinizmui, mačizmui
ir jėgos kultui. Grįžkime į XXI a. Lietuvą, kur abi
turientams siūloma rašyti apie vyriškumą (vis dar
sunku atsitokėti, kad tai realu), o kaip pasirem
tinas kūrinys siūlomas minėtą diskriminacijos ir
represijų apoteozę aukštinantis kūrinys, kurį mo
kytojai (mano aplinkoje) tebeakcentuoja savo mo
kiniams kaip „vyro ir moters santykių atspindį“
arba „dilemos tarp tėvynės ir asmeninių interesų“
refleksiją – lyg valstybė būtų aukščiau individo.
Akivaizdi, sakyčiau, fašistinė retorika, o mokiniai
tai noriai sugeria, be žiupsnio kritikos, be krislelio
nepatiklumo. Ir tai – tik vienas pavyzdys iš viso
pūvančio dekadanso, vyraujančio kūrinių sąraše.
XX a. antroje pusėje ir nuo nepriklausomybės at
gavimo buvo parašyta begalė solidžių ir fenome
nalių kūrinių, kurie savo idėjomis yra nepalyginti
progresyvesni, o kas yra progreso nešėjai, kuriems
derėtų skiepyti inovatyvumą, novatoriškumą, išra
dingumą? Jaunimas.
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Kita opi rakštis – chroniška patriotiškumo,
tautiškumo ir nacionalizmo indoktrinacija, pra
sismelkianti beveik visose humanitarinių mokslų
disciplinose. Lyg sėdėtume kokioje nors karo aka
demijoje, kur panašiais metodais užprogramuoja
mi robotukai trumpai kirptais plaukais. Jau minė
toje lietuvių kalbos pamokoje tai išryškėja perdėtu
tautinio atgimimo stabų (Maironio, V. Kudirkos,
J. Basanavičiaus ir t. t.) garbinimu, kuriems ski
riama neadekvačiai didelė mokslo metų laiko da
lis. Jokiu būdu neteigiu, jog būtina eliminuoti šias
sferas iš mokymo programos, tačiau dabartinėje
postmodernioje visuomenėje tokie XIX a. nacio
nalistiniai išmislai yra nepaneigiamas anachroniz
mas. Susidaro įspūdis, jog paranojiškai bijoma, kad
mokiniai užmirš, kokioje šalyje gyvena ir koks jų
tautinis identitetas, todėl visais įmanomais kanalais
jiems siekiama tai priminti, nes, neduokdie, moki
niai išsižadės savo kilmės ir šaknų. Kaip sakoma –
didžiuokis vaisiais, o ne šaknimis. Gyvuojame
kosmopolitizmo, multikultūralizmo, internaliza
cijos ir asimiliacijos laikotarpiu, kai dera solida
riai sugyventi su visais pasaulio piliečiais, o, vieno
pažįstamo žodžiais, „mokykloje mokoma mylėti
tėvynę ir nekęsti rusų“. Istorijos pamoka – bene
akivaizdžiausia to indikacija. Lingvistas ir aktyvis
tas Noamas Chomsky sykį pasakė: „Yra dvi isto
rijos – nugalėtojų istorija ir pralaimėjusių istorija,
engiančių valdovų istorija ir prispaustų pavaldinių
istorija, valstybės istorija ir visuomenės istorija.“
Deja, absoliuti dauguma temų nagrinėja būtent
„nugalėtojai rašo istoriją“ aksiomos išsipildymą –
šlovinami brutalūs tironai ir despotai (karaliai, ku
nigaikščiai, imperatoriai), subjektyviai pateikiama
įvykių eiga (pliuralistinių šaltinių stoka) ir, be abe
jonės, nuolatinė neatsiejama sąsaja su patriotizmo
diskursu, kurį, atrodo, siekiama įgrūsti į kiekvieną
nišą. Paprastai tariant, istorija „žaidžia į vienus var
tus“, nesuteikdama progos atsiskleisti alternatyviai
nuomonei ir kitoniškai pozicijai. Mokytojai ragina
kritiškai analizuoti šaltinius, bet kaip tai įmanoma,
kai moksleiviai regi tik vieną – „teisingąją“ – pusę?
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Apsimetama, kad vyksta išsamus ir konstruktyvus
dialogas (tarp mokytojo ir mokinio arba tarp mo
kinių) tam tikra tema, tačiau to dialogo rėmai ir
ribos yra minėtos vienos pusės teritorijoje. Taip
netrukdomai kuriama iliuzija, jog moksleiviams
suteikiama laisvė pasirinkti iš nuomonių gausos ir
individualiai susidaryti savo pasaulėžiūrą.
Per ekonomikos pamokas, kurių vaidmuo tvar
karaštyje menkesnis, vyksta ir klostosi ekvivalentiš
ki procesai. Kapitalizmo santvarka aprašoma kaip
laisvės apogėjus, jis garbinamas kaip išsigelbėjimas
ir šviesios ateities garantas, gerovės etalonas, o rin
kos ekonomikos modelis apipavidalinamas kaip
nekvestionuojamai vienintelė įmanoma realybė ir
fundamentali siekiamybė – pasaulio raidos tęstinu
mo įtvirtinimas. Taip, dabar gyvename kapitaliz
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mo sąlygomis, reikia mokyti su juo susilieti, idant
žmogus paprasčiausiai išgyventų, tačiau jos nėra
objektyvi konstanta, kurios žmogaus rankos neį
stengia ir negeba koreguoti, bet ekonomikos pa
mokos užgniaužia bet kokį alternatyvų regos lauką.
Vadovėliai primygtinai skatina jų skaitytojus imtis
verslo, nes „gyvename demokratinėje (reikia dar
vienų kabučių) valstybėje“ – nebestebinantis libe
ralistinės ideologijos diegimas su egoizmo, indivi
dualizmo ir pragmatizmo palaiminimu priešakyje.
Įprasta praktika vizijoms, paieškoms ir idėjoms
nukenksminti yra pasitelkti XX a. „komunizmo“
eksperimentus ir gąsdinti, pavyzdžiui, planinės
ekonomikos nepritekliumi bei neveikimu, visiškai
nesuvokiant, kad kapitalizmas anuomet niekur
nebuvo dingęs, tik įgavęs kitą formą – valstybinę.
Nepaisant detalių, mokytojų (mano aplinkoje) re
torika visad sukasi apie „neturime kito pasirinki
mo“, „o tai ar norėtum grįžti į Sovietų Sąjungą?“ ir
t. t. Kaip ir istorijos pamokose, mokiniai įstatomi
į vienas vėžes, į vieną trasą, iš kurios reikalaujama
neišklysti, antraip virsi sistemos svetimkūniu –
parazitu, kenkiančiu visa ryjančiam aparatui. Bet
tai – kazuistika, mokiniams ant kaklo ir toliau bus
kabinama tik viena medalio pusė bei užčiaupiamos
burnos. Labai liūdna, kad tų prasižiojančių burnų
tėra vienetai.
Per tikybos pamokas, užuot analizavę religiją ir
tikėjimą kultūriniu, antropologiniu aspektu (kaip
religijotyrą), susiduriame su krikščioniškuoju an
tagonizmu homoseksualumui bei abortams, ne
gana to – kiekvieną pamoką dera pradėti malda.
Ar tai – sekuliarios šalies, neturinčios valstybinės
religijos, požymis? Fanatiškas katalikiškas purito
nizmas ir nuolatinė didaktika yra etatinis pamokų
palydovas, šlovinantis mūsų tradicijas, – šaknis, –
bet nepamąstoma apie vaisius – tai, ką moksleivis
gali sukurti iš visos mokomosios materijos. Nebent
įdės plytą į griūvančio (pripažinkime) religinio pa
saulio konstrukciją. Citatos iš Biblijos pasitelkia
mos kaip dori moralės ir etikos pavyzdžiai (o tai,
didžiąja dalimi, irgi yra anachronizmas dabarčiai),

o ne retrospektyvus žvilgsnis į ano meto mąsty
seną, kad galėtume palyginti, pasverti. Galiausiai
apverktiniausias pavyzdys pasitaikė, kai mokytoja
įjungė dešimties minučių vaizdo įrašą, kuriame
kunigas be perstojo kartojo ir linksniavo, koks blo
gis yra Helovinas, o kokios palaimintos ir šventos
yra Vėlinės. Po šio epizodo man trūko kantrybė ir
užsirašiau į etikos pamokas – joms priekaištų ne
turiu, tačiau čia nuopelnai mokytojui. Tikiu, jog
kiekviena mano aprašyta problema nėra visur tokia
jautri ir žalinga, nes daug ką sąlygoja mokytojai,
tačiau sistema, pagal kokias nuorodas, schemas ir
įgaliojimus jie turi dirbti, tebesimurdo kažkokia
me apipelijusiame liūne, iš kurio mokiniai privers
ti springdami srėbti drumzlinas dorinio „švietimo“
pamazgas.
Apibendrinant pavieniai moksleiviai nėra įga
lūs imtis legitimių permainų, todėl viduriniojo
mokslo akademinę regresiją rekomenduoju stab
dyti savišvieta, saviedukacija, nepaliaujamu do
mėjimusi pasauliu ir visuomene, kritinės sąmonės
ugdymu. Šiandien tai įgyvendinti yra paprasta:
visos priemonės, sąlygos ir aplinkybės yra sudary
tos – interneto, technologijų ir literatūros minėti
nereikia. Be abejo, be išvystyto smalsumo ir švie
sos troškulio tai nepasiteisins, bet prabudimas/
praregėjimas, mano galva, yra tik laiko klausimas,
jei tik susiklostys palanki konjunktūra, neleisianti
vėl panirti į letargą. Dabartinė Lietuvos švietimo
sistema yra chaotiškai eklektiškas ir spragų kupinas
sulipdytas darinys, mokinius šantažuojantis be
kompromisiniu imperatyvu: arba konformistiškai
prisitaikai, arba esi marginalizuojamas, t. y. atski
riamas nuo pagrindinės srovės. O tokiu atveju kyla
grėsmė tavo ateičiai, todėl net ir aršiausi „disiden
tai“ priversti irkluoti pasroviui.
Daug kas patyliukais spekuliuoja, jog esamą
švietimo sistemą privalu griauti iki pat pamatų ir
kurti iš naujo – keisti diametraliai. Jei taip atsitik
tų, mielai kuo nors prisidėčiau prie naujo modelio
iniciatyvos, bet prieš tai – šelmiškai patrypčiau ant
dabartinės švietimo mašinerijos griuvėsių.
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Vis dar neišmoktos
tolerancijos pamokos
Visi esame kalti dėl visko, už visus ir prieš visus,
ir aš daugiau negu kiti.
Fiodoras Dostojevskis

Gyvename daugiatautėje valstybėje. Lietuva
senaisiais laikais galėjo didžiuotis kaip valstybė,
pasižyminti tolerancija, kaip valstybė, kurioje nie
kad nebuvo, pavyzdžiui, žydų pogromų, kai visoje
Rusijos imperijoje tai buvo gana dažnas reiškinys.
Tačiau XX a. viduryje atsitiko protu nesuvokiama
tragedija – Lietuvos piliečiai pakėlė ranką prieš
Lietuvos piliečius. Nesileisdamas į gilesnius svars
tymus šia neparankia Lietuvai tema, bandysiu aiš
kintis visų -izmų (blogąja prasme) priežastis.
Per visą žmonijos istoriją buvo labai mažai lai
kotarpių ir tik nedaug valstybių, kuriose gyveno
vos vienos tautos atstovai, t. y. jos buvo tautiškai
monolitiškos. Juo labiau tai buvo neįmanoma
imperijose, prisiminkim, kad ir Romos, Austri
jos–Vengrijos ar Rusijos imperijas. Viduramžiais
prancūzų dinastijų karaliai sėdėjo Anglijos sostuo
se, rodos, net iki XIV a. (manau, tai viena iš Šim
tamečio karo priežasčių), Rusijos imperatorienės
buvo vokietės ir t. t. Ir tik košmariškiausiose tironų
distopijose galėjo gimti norai matyti vienatautį ari
jų valdomą Reichą ar būsimą homo sovieticus apgy
vendintą SSRS, ši idėja ir siekiamybė iškreiptuose
protuose ir nesveikose vizijose egzistavo dar ilgai.
Netolerancijos bangos priklauso nuo politinių
įvykių, valstybių vadovų nuostatų ir bendros situ
acijos valstybėse. Ne išimtis ir Lietuva. Atrodytų,
kad mes vėl grįžome prie esminių vertybių – to
leruoti, gerbti kitą, kitokį, kitos tautybės Lietuvos
Vilniaus Žemynos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas.
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pilietį, tiesiog žmogų, ir vėl staiga viskas pasisuka
180 laipsnių kampu ir net politikų pasisakymuose
girdime kitataučių užgauliojimų. Sakyčiau, net per
dažnas kalbėjimas apie kitų tautų toleravimą rodo
tolerancijos valstybėje stoką. Paprasčiausias pavyz
dys būtų iš spaudos: jei nusikaltimą padaro lietuvis
ar rusas, niekas nesistengia tautybės išskirti, ir, ne
duokdie, nusikalsta čigonas, žydas, visa žiniasklai
da sutartinai pabrėžia jų tautybę. Prisiminkime
kad ir garsiąją „č“ klasę Naujininkų vidurinėje mo
kykloje. O juk tos mokyklos bendruomenę – mo
kytojus, administraciją – sudaro išsilavinę žmonės.
Galėtume prieiti prie išvados, kad išsilavinimas dar
nesuteikia supratimo apie toleranciją.
Kitas pavyzdys būtų taip pat iš švietimo padan
gės. Labai dažnai mokytojai, galbūt nepagalvoję,
kalbėdami tarpusavyje lepteli: „žydelis“, „betgi jis
žydas“, taip girdėjau sakant apie dailininką R. Sa
vicką, mūsų rašytojo klasiko Jurgio Savickio anū
ką. Tokio buitinio antisemitizmo dar gana daug,
sakyčiau, netgi tarp lituanistų. Ir dar gerai, jei to
kios šnekos tik tarp kolegų suaugusiųjų, o jei tai
perkeliama į pamokas, o paskatų tai daryti visada
galima rasti. Situacija Lietuvoje labai dažnai kei
čiasi švytuoklės principu. Ne taip seniai Lenkija ir
lenkai buvo Lietuvos ramstis Europos Sąjungoje,
buvome bičiuliai. Tačiau užteko politikams pakeis
ti retoriką minėtos valstybės atžvilgiu, ir Lenkija
žiniasklaidoje (deja, ne tik) tapo didesniu priešu
nei Putino Rusija. Mokytojus taip pat veikia šios
politikų skleidžiamos bangos. Blogai, jei mokyto
jai yra linkę politikuoti per pamokas, t. y. išsakyti
savo politizuotą nuomonę nagrinėdami literatūros
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kūrinius. Tokioje situacijoje labai lengva, tarkim
nagrinėjant V. Krėvės Skirgailą, leptelti, atitolstant
nuo dramos konteksto, ką nors nepagarbaus apie
lenkus. Beveik kiekvienoje klasėje sėdi vienas ki
tas lenkas, rusas ar žydas, ir nebūtinai jo tautybę
gali įspėti pagal pavardę. O kur dar klasėje sėdin
tys mišrių šeimų vaikai, kodėl mes juos verčiame
jaustis nejaukiai. Tokios užuominos žeidžia, juk
mokinys sėdi tarp kitokių ir jam galbūt sunku
tapatintis su visa klase (o jei tai vyksta pradinėse
klasėse – dvasinės traumos lieka visam gyvenimui).
Pagalvokime, kai klausiame vaiko jo tautybės, ar
nenusižengiame pagrindiniams tolerancijos princi
pams, kodėl vaikas iš mišrios šeimos turi vieną iš
tėvų išduoti, atsisakydamas jo, t. y. pasirinkdamas
tik vieno iš tėvų tautybę ir ją įvardydamas. Bepigu
prancūzams: Prancūzijoje save prancūzu su pasidi
džiavimu pavadina ir arabas, ir juodaodis, ir slavas,
ir rusų emigrantų palikuonis, nes Prancūzijoje žo
dis „prancūzas“ tapatinamas su pilietybe ir reiškia
tą pat. Aš, pavyzdžiui, sąmoningai nevartoju žo

džio „prorusiška“, nors taip kiekviename žingsnyje
klykauja mūsų „tolerantiški“ politikai. Niekuomet
neleidžiu mokiniams, kalbantiems apie Lietuvos
okupaciją, sakyti, kad mus okupavo rusai ar net
Sovietų Rusija (valstybės tokiu pavadinimu tiesiog
nebuvo). Primenu, mus okupavo Sovietų Sąjunga.
Putinui atėjus į valdžią ir pašlijus Europos Sąjun
gos, NATO ir Putino Rusijos santykiams, pajuto
me tai ir Lietuvoje, be abejo, ir lietuvių leksikoje.
Todėl negalima su mokiniais kalbėti apie Rusiją,
apie rusus negatyviai. Būtinai pridėkime ir pabrėž
kime, kad tai Putino Rusijos ar dabartinės Rusijos
valdžios pozicija ar dar kaip nors kitaip įvardyki
me Putino Rusijos valdžios elito veiksmus ir elgesį
tarptautinėje arenoje. Kalbėdami kitaip, įžeisime
rusų tautybės vaikus, sėdinčius klasėje, kaip mi
nėjau, nebūtinai juos galime identifikuoti, ir net,
jei kitataučių klasėje nebūtų, nepagarbiai kalbė
dami apie bet kurią tautybę, ugdytume nepagarbą
ir galbūt neapykantą jų atžvilgiu. Jei prisimenate,
ne taip seniai Lietuvos rusai buvo viena lojaliausių
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tautinių mažumų Lietuvoje. O dabar ir čia sau ki
šame koją, nes, kaskart kalbėdami apie „blogąją“
Rusiją ir „blogus“ rusus, pjauname šaką, ant kurios
sėdime, ir atstumiame Lietuvos piliečius rusus nuo
savęs.
Iš tiesų didžiausia atsakomybė už tolerantišku
mo ugdymą mokykloje gula ant lituanistų, istorikų
pečių. Kaip minėjau, labai svarbu mokėti parinkti
žodžius, kai kalbama apie tautas, tautybes, tautiš
kumą, istorinius įvykius ar literatūros kūrinius.
Atrodo, kas gi čia tokio netolerantiško, jei pasa
kome „žydelis“ ar neigiamą atspalvį suteikiame žo
džiui „rusas“. Minėjau, kad dar mokykloje patirtos
dvasinės traumos išlieka visam gyvenimui, palieka
randus sieloje. Todėl vėliau tikrai sunku reikalauti
lojalumo iš kitataučių, lojalumo mūsų valstybei.
Suprantu, kad valstybės ir jos dalies gyventojų
mąstymas dažnai būna inertiškas. Įsivaizduoju,
kad Skandinavijos šalyse, Didžiojoje Britanijoje po
žiaurių lietuvių nusikaltimų lietuvio vardas įgauna
neigiamą prasmę, sukelia neigiamų emocijų, tas
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pat, manau, ir dėl albanų ar kitų tautybių žmonių.
Tačiau juk ne visi kurios nors tautos atstovai yra
nusikaltėliai (tai mes puikiai suprantame), juk ne
visi Lietuvos lenkai linki Lietuvai blogo, sakyčiau,
ne visi Lietuvos rusai siekia prijungti Lietuvą prie
Rusijos. Tad kodėl mes taip linkę viską suplakti ir
apibendrinti, tik ir girdime, „rusai“, „lenkai“, „žy
dai“, „čigonai“ kalti dėl visų blogybių. Neatsakin
gai kalbant, tik didinamos Lietuvai blogo linkinčių
žmonių gretos. Geriau siekime, kad Lietuvos pilie
čiai – įvairių tautų žmonės – mylėtų Lietuvą, nes,
galvoju, kad dominuojanti valstybėje tauta turi rū
pintis mažumomis. Taip, lietuviai Lietuvoje daug
kur turėtų nusileisti Lietuvos rusams, lenkams,
žydams, karaimams, totoriams ar čigonams. Juk
mūsų čia, Lietuvoje, dauguma. Tą pat turėtų daryti
ir Lenkijos vyriausybės – rūpintis lietuvių ir kitų
mažumų padėtimi Lenkijoje.
Kai per pamokas mokytojai akcentuoja ultra
patriotiškumą, tai taip pat kenkia savo valstybei.
Mes, mokytojai, dažnai, galbūt užsimiršę, kartoja
me, kad privalome būti lietuviais patriotais. Noriu
pabrėžti: sakome, ne Lietuvos patriotais, o lietu
viais patriotais – ir šitaip žeidžiame kitų tautybių
mokinių jausmus. Dažnas kalbėjimas apie dorą
lietuvį, apie sąžiningą lietuvį, apie patriotą lietu
vį sukelia priešingą reakciją – atstumia kitatautį.
Privalome akcentuoti Lietuvos piliečių dorą, sąži
ningumą, patriotiškumą ir t. t. Paradoksalu, bet
dažni mūsų padejavimai apie varganą, nuskriaustą
Lietuvėlę (net jei ir su geromis intencijomis išsako
mi) iš tiesų daugiau rodo nepagarbą ir menkinimą
Lietuvos, lyg valstybė būtų verta tik Lietuvėlės var
do. Šiuo atveju mažybinė maloninė valstybės vardo
formą reikštų daugiau gailestį nei pasididžiavimą
savo valstybe. Susimąstykite.
Pabaigoje pacituosiu garbųjį Voltaire’ą, kuris
yra taręs garbiajam J. J. Rousseau: „Pone, aš nesu
tinku su jūsų nuomone, bet aš padarysiu viską, kad
galėtumėt ją laisvai reikšti.“

Pokalbis

„Visų pirma reikia norėti
tylą įsileisti į vidų“

Pedagogą, meno projektų vadovą, sveikos gyvensenos ekspertą, keliautoją, Vilniaus inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotoją neformaliam ugdymui
Valentiną Butanavičių apie išorinę ir vidinę tylą
klausinėja Inga Laužonytė.
Kokiam žmonių tipui priskiriate save: esate introvertas ar ekstravertas? Gal randat pusiausvyrą tarp
abiejų tipų?
Manau, esu visoks. Priklausomai nuo situaci
jos. Vaikystėje labiau buvau linkęs į introvertišku
mą, jaunystėje daugiau ekstravertas... Dabar, pagal
situaciją. Daugiau linkęs ramiai apmąstyti, ramiai
kalbėti, bet reikalui esant galiu „persijungti“ ir tap
ti adekvačiu situacijai. Bet čia yra, dar ir taip, kad
„tyla“ yra viduje ir išlieka ji visada vienoda, kad ir
koks tu būtum – introvertas ar ekstravertas. Tu esi
ja tiesiog užpildytas – pilnas. Ir jokia išorinė įvykių
kaita negali tavęs „išmušti“, gal dar, sakyčiau, ne
leidžiu neharmoningai išorei skverbtis į savo vidų.
Kaip tylos reikšmė, jos ieškojimai kito ar bangavo
Jūsų gyvenime? Ar visada vienodai ji buvo Jums svarbi?
Manau, tai buvo visada. Aš toks gimiau. Vi
suomet buvo jauku savo paties draugijoje. Man
nebaisi buvo vienatvė, neslėgė jos tyla. Savo ramy
bę visuomet saugodavau nuo aplinkinių chaosinių
veiksmų. Nuo vaikystės mėgau stebėti žmones.
Mokiausi juos išgirsti, pažinti. Suprantu, kad emo
cionuodami žmonės nori atkreipti į save dėmesį,
išpila ant tavęs savas „srutas“... ir kaip niekur nieko
toliau gyvena. O tu, jautresnis už juos, išgyveni tai
keletą dienų, mėnesių. Išvada – žmonės bendrau

dami turi klausti patarimo arba dalintis patirtimi,
kaip išgyveno vieną ar kitą patirtį, o ne pilti pašne
kovui savo nešvarą, pyktį, užmiršdami „susirinkti“
ką paliko negatyvaus. Tad man svarbu mano ir
mano artimųjų pusiausvyra, harmonija... tyla.
Dažnai sakoma, kad žmogus negali mėgti ir
kompanijų, draugijų, ir gamtos. Ar tame nėra priešpriešos Jūsų atveju?
Man čia yra organika. Aš myliu žmones už jų
talentus, gabumus, taip pat ir jų trūkumus, kurie
man tampa pranašumais ir individualumais. O
gamta… Ji man, kaip ir žmonių draugija, labai
labai skirtinga: kalnai, stepės, pelkės, ežerai, upės,
paukščiai, žvėrys... Mano atveju priešpriešos nėra.
Manau, visur būnu savimi.
Ar galima sakyti, kad Jūs praktikuojat tylą?
Tam tikru gyvenimo etapu aš buvau praradęs
tylą savyje ir jaučiausi labai tuščias. Kai ji atsira
do aš užsipildžiau – man atsirado ramybė, tapau
sklidinas jos. Todėl tyla man siejasi su ramybe ir
pilnatve. Labai svarbus šis žodis, momentas, reikš
mė bažnyčioje, kai linkime vieni kitiems ramybės.
Gal todėl, kad žinau, ką reiškia būti ne ramy
bėje, būti ieškojime, pilname klausimų, ir neturė
jime atsakymų į juos. Gal nuskambės pižoniškai,
bet aš atsakiau į sau iškeltus šiai dienai klausimus
ir nurimau. Manau, galima teigti, kad, kai atsakai į
vidinius savo klausimus, tada ir nurimsti.
Esat ramybėje tolygiai, kaip ir esat tyloj?
Sakyčiau, kad taip. Man tai viena ir tas pat.
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Kaip atrasti atsakymus į rūpimus klausimus norint pajausti ramybę?
Visų pirma reikia suformuluoti, kas sukelia
triukšmą, chaosą. Kodėl taip yra? Kas tam turi įta
kos? Kodėl man ir t. t. Pamėginti atrasti priežastį ir
nustoti kapstytis pasekmėse.
Tai yra pagrindiniai gyvenimo ieškojimai?
Manau, taip. Vieniems tam reikia viso gyve
nimo, kitiems pusės, o kiti taip ir palieka kūną,
neatsakę į jiems rūpimą klausimą, dar kiti su jais
jau gimsta. Sutikau tokių žmonių. Jie yra visiškoj
ramybėj, ir niekas gyvenime, jokie materialūs žai
dimai jų neišmuša iš pusiausvyros. Manau, tai yra
palaiminti žmonės.
Ar dalinatės savo ramybe su kitais?
Dalinuosi, jeigu žmogus to nori. Jeigu jam to
reikia ir jis pasirengęs ieškoti visų priežasčių, ku
rios trukdo tai pasiekti. Tačiau daugumai... Ma
nau, kad jos nereikia. Mes visi esame skirtinguose
taškuose su skirtingom užduotim. Kodėl žmogui
reikia duoti per dideles kelnes ir sakyti apsiauk,
tau jos labai tinka. Tiesiog jos per dideles – jam
to šiandien dar nereikia. Reikia kiekvienam leisti
gyventi ir būti savimi, judant tik jam skirtu ritmu
tobulėjimo link.
Kiek laiko praėjo, kol atradot tylą? Ilgai užtruko?
Paauglystėje ji buvo prarasta. Dingo pamatas
iš po kojų ir suvokei, kad ne taip viskas yra, kaip
atrodė... Tai priverčia greičiau subręsti, suaugti, kiti
sakė – pasenti.
Tyla skirtingose erdvėse?
Man kiekviena erdvė turi savo skirtingą tylą,
spalvą, garsą, liniją, dėmę, šokį, formulę… Kiek
vienam aspekte ji skirtinga. Netgi ta pati erdvė
skirtingose situacijose suskamba visai kitaip. Vie
nas iš pavyzdžių, kai išvykau ilgam iš Lietuvos ir po
to grįžau namo, man namai pasirodė visai kitokie.
Juos pamačiau kitaip. Todėl, manau, daug kas kin
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ta ir laiko atžvilgiu. O su laiku keitiesi ir pats. Man
namų tyla tapo kitokia. Lyg nepriklausanti man.
Praėjo laiko, ir mes vėl tapom vienu.
Kiek Jūsų kūryboje dominuoja tyla? Ką ji reiškia?
Skirtingas gyvenimo etapas, diktuoja skirtingas
kūrybos temas. Tam, kam dabar bręstu, bus visiš
kai kitoks TYLOS matymas – spalviškai. Kiekvie
nais metais skirdavau tam tikrą kūrinį TYLAI, kurį
vėliau užtapydavau. Ji visuomet turėjo labai aiškią
formą, spalvą... Dabar dar kitaip visa tai matau.
Tai galėsit pamatyti ir įvertinti parodoje lapkričio
mėnesį, kuriai dabar ruošiuosi. Manau, kiekvienas
kūrinys yra išorė – per mūsų vidų. Mes kaip filtras,
per kurį visa tai pereina.
Pamenu, kai Japonijoj manęs paklausė, kodėl
aš netapau, taip kaip Lietuvoje? Aš atsakiau: todėl,
kad nėra to, kas yra ten. Kiti kvapai, koloritas, gar
sai. Kuriu tai, kaip visa tai mane veikia.
Todėl dabartinė paroda skirsis nuo to, kaip
kūriau Japonijoje, Indijoje ar Skandinavijoje... Va
kar...
Kaip trumpai galėtumėt pristatyti būsimą parodą?
Tai dar viena tapybos paroda, kuri atspindės
mano vidinio pasaulio būseną. Tema pasirinkta
TYLA, kuri glūdi kiekvieno mūsų viduje. Vidinę
TYLOS būseną labai teisingai atspindi seniai ma
tyta Ashes and snow (Pelenai ir sniegas) – tai kana
diečių menininko Gregory Colbert’o paroda-insta
liacija. Ją sudaro fotografijos, filmai ir medžiagos,
pateiktos laiškų forma, apipintos melancholišku
balso tembru. Tad tai turėtų atspindėti vidinės TY
LOS būsenas, kurios gali kisti...
Kokia tylos spalva?
Negaliu pasakyti, kokia tyla kiekvienam žmo
gui. Man tyla – pripildytas indas rūko. Turinio, ku
ris yra gaivus. Gerai atsimenu, kai buvau Prancūzi
joje, vienoje pilyje, kurioje, atrodo, eini per tirštą,
tačiau drauge skaidrų orą – rūką, nors supranti,
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kad ten viskas švariai skaidru, bet labai tirštas po
jūtis. Ji tarsi nepaveiki iš išorės. Lyg besiliejantys
kontūrai, drauge gaiva, gaiva... Tai galima pajusti
ir kai esi prie upės, kai nuo jos „ateina“ rūkas, kuris
užlieja pasilikdamas tavyje ir aplinkui.

pajunta kietą savo širdį, nešvarias mintis. Lyg kokie
vikšrai, lendantys iš vidaus. Manau, pabūti tyloje,
pamatyti savo tikrąjį Aš pravartu kiekvienam. Ne
veltui yra tylos įžadai, kad įvyktų apsivalymas – iš
vidaus į išorę.

Ji skirtingai juntama metų laikuose. Lyg ta pati
turiniu, bet spalviškai – skirtinga. Tai nėra stati
ka – ji nuolat judanti. Tarsi lėtas, harmoningas
sukimasis.

Dauguma žmonių negali būti tyloje. Kas jiems
tai trukdo?

Ar garsuose, muzikoje gali egzistuoti tyla?
Taip, žinoma. Atsimenu, į Lietuvą buvo atvy
kusi brazilų sunkiojo metalo grupė Sepultura, per
kurios koncertą pajutau, kaip girdimi garsai susi
liejo ir virto tyla. Tyla gali atsirasti pačiame triukš
mingiausiame taške. Nes ji nepriklauso nuo aplin
kos veiksnių.
Reikia išmokti ją išgirsti?
Visų pirma reikia norėti jos. Norėti ją įsileis
ti į vidų. Dauguma žmonių bijo tylos. Į galvą tuo
metu pradeda lįsti įvairios mintys. Staiga žmogus

Vidinis chaosas, triukšmas, diskomfortas pa
čiam su savimi, destrukcija, norai... Norai...
Ar dažnai įvairiose meno šakose tenka susidurti
su skirtingai išreikšta tyla?
Menininkai yra labai skirtingi, todėl ir kiekvie
name meno kūrinyje tyla kitokia. Žiūrėdamas į
meno kūrinį: tapybą, grafiką, skulptūrą, architek
tūrą, matau vidinę kūrėjo išraišką, kūrėjo tylą.
Koks meno kūrinys Jums suteikia didžiausią vidinę ramybę?
Odilono Redono Tyla, Moteris su šydu, Geor
ges’o Seurat Sėdintis berniukas, Casparo Davido
Friedricho Vienuolis prie jūros ir kiti. Rūko vaizda

Valentinas Butanavičius. Tyla
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Valentinas Butanavičius. Tyla

vimas. Aptaki, minkšta, švelni forma, nebuvimas
aštrių kampų... Jeigu kalbama apie spengiančią,
skausmingą tylą, tuomet atvirkščiai: plokščia, sun
ku, buka.
Ar mene reikia kūrinius pristatyti, aprašyti, ar
leisti žiūrovui pačiam pajusti ir suprasti juos?
Ne visada... Man įdomu, ką menininkas jautė
tuo metu. Jis įrankis atlikti, parodyti, perteikti in
formaciją... Bet kartais būna, kad net nereikia pa
vadinimo kūriniui suprasti – susidarau savo įspūdį.
Pavadinimas kiekvieno suprantamas skirtingai...
Nors kūrinys pavadinimu Be pavadinimo visada
kelia šypsnį.
Kokioje išorinėje garsų ar tylos aplinkoje kuriate
Jūs?
Labai įvairiai. Mėgstu muzikos garsus, kurie
paveikūs mano kūrybai, „nunešantys“ ten, kur
reikia atsipalaiduoti. Vidinė tyla visuomet yra ma
nyje, muzikinis fonas ją papildo. Staiga išgirstas
garsas už lango gali būti tolygiai paveikus.
Ar pasirinkta muzika, garsai turi atitikmenų, sąsajų su Jūsų kūrybos tema?
Kadangi kūryba yra vidinio pasaulio išraiška,
o ne loginio proto padarinys, vadinasi, pasirinkti
garsai labai įkvepia procesui. Tai iš vidaus. Vidus
pats pasirenka, ko jam prireikia tam tikrai minčiai
išreikšti. Tam nėra loginio paaiškinimo... Tiesiog
taip nutinka. Jeigu taip atsitinka, vadinasi, taip rei
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kia. Manau, garsai papildo kūrinį tapdami proceso
dalimi.
Šios parodos etapai?
Pirmiausia ateina pavadinimas – frazė, kuri
padiktuoja visa tai, kas vadinama turiniu. Tada
idėjos, vizijos, spalvinė – forminė gama... Pribręstu
turiniui, o vėliau atsiranda forma. Formulė – Turi
nys + Forma = Meno kūrinys.
Cituoju viename iš ankstesnių Jūsų straipsnių pasakytus žodžius: „Esu vienuolis tarp žmonių.“ Ką tai
reiškia?
TYLĄ. Gyvenu gana izoliuotą savo vertybių
prasme ir kartu labai viešą sociumo gyvenimą...
Pačiam teko būti daugelyje įvairių konfesijų vyrų
vienuolynų. Man tai asocijuojasi su tyla arba dvasi
nių namų buvimą savam viduje.
Ar reikalingas toks atsiskyrimas?
Taip. Laikui bėgant kinta ir vidinė tyla. Ją ga
lima atrasti visur. Tik nereikia suplakti savo ver
tybių ir sociumo į vieną, jas mėginant „patogiai“
sumaišyti, tampa labai jau sunku atsirinkti galus.
Galima labai lengvai prarasi „save“, tavo vertybės
taps abejotinos, o pats tapsi susijaukęs, galiausiai
prarasi pačią brangiausią TYLĄ.
Malda lygu tylai?
Nemanau. Gali kalbėti maldą, bet nebūti ty
loje. Ir gali būti tyloje jausdamas tą pačią maldą,
neištardamas nė žodžio. Malda nutiesia tiltą Tylai.
Žmogus yra Dievuje.
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