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„Pamėnkalnio“ galerijoje eksponuota klaipėdie-
čio Rodiono Petroffo paroda „Abejonės ir ginčai“ – 
pirmoji personalinė tapytojo ekspozicija Vilniuje ir 
Dailininkų sąjungos projekto „Rytojaus horizontai“, 
skirto palaikyti ir skleisti jauną profesionalią kūrybą 
Lietuvoje, dalis.

Su R. Petroffo kūryba esu susidūrusi 2012 
metų konkursinėje parodoje Jaunojo tapytojo pri-
zas bei meno mugėje ArtVilnius’16. Kiekvienas 
susitikimas su šio tapytojo kūryba intriguoja, 

Austėja Mikuckytė

Vizualiniai Rodiono Petroffo 
komentarai 

žadina pilietiškumą, skatina sekti ir analizuoti 
politinius bei kultūrinius reiškinius. R. Petroffas 
išsaugo ir toliau puoselėja savo braižą – fotorealiz-
mo krypčiai artima raiška ir nepiktybiškai ironiš-
kas šiuolaikinio pasaulio procesų komentavimas. 
Meistriškai įvaldęs fotografijos efektus, atsispirda-
mas nuo konkretaus kadro, autorius neapsiriboja 
tikrovės kopijavimu. Kiekvienoje drobėje slypi 
autoriaus replika, kurią išgirsti žiūrovui pavyks 
teisingai iškodavus metaforas, simbolius ir kon-
tekstus. 

Rodion Petroff. Likti čia (drobė, aliejus; 2017)
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Per parodos atidarymą menotyrininkė Jolan-
ta Marcišauskytė-Jurašienė tapytojo paveikslus 
apibūdino kaip plepius, ekstravertiškus, lengvai 
pasiduodančius perskaitymui. Iš tiesų, kiekvienas 
kūrinys turi nujaučiamą temą, teisingą interpreta-
ciją sufleruoja ir pavadinimai, tačiau tik iš paties 
autoriaus lūpų išgirdus kūrinio gimimo istoriją, 
sužinome apie asociacijų vingius bei asmenines 
dailininko patirtis, įsiliejusias į visiems atpažįsta-
mą peizažą ar siužetą. Šios potekstės suteikia kū-
riniams papildomos pridėtinės vertės. R. Petroffo 
kūrybą galėtume pavadinti literatūriška, ir tai yra 
vienas tų retų atvejų, kai ši savybė nekiša kojos vi-
zualinio meno kokybei. Netgi priešingai – yra ne-
atskiriama R. Petroffo kūrybos dalis ir jos stiprybė. 
Fotorealistinė estetika taip pat paprastai rėžia akį, 
pasižymi neskoningumu ir dirbtinumu, tačiau 
R. Petroffo kūryboje ji yra neįkyri, o svarbiausia, 
kaip minėta, ne beprasmė, paranki komplikuotam 
turiniui perteikti. 

Praeitis, dabartis, ateitis

2014 metais sukurtame kūrinyje Ambivalen-
tiškas paradas regime dabartinės Rusijos metaforą. 
Įvykių Kryme įkvėptoje kompozicijoje – Sankt 
Peterburgo panorama, naikintuvai, povandeninis 
laivas, virtęs banginiu, kamufliažiniai delfinai ir 
dailiojo plaukimo merginų pasirodymas. Auto-
matiškai kyla asociacijų su sovietiniais paradais, jų 
pompastika, slepiančia represinės sistemos ir karo 
žiaurumo realybę. Nors šis paveikslas ankstyviau-
sias iš eksponuojamų parodoje, jis tinkamas tiek 
netolimai, tiek tolesnei Rusijos praeičiai apibū-
dinti, tiek, deja, ir šiandieniniams šios šalies veiks-
mams. Kita autorių jaudinanti problema taip pat 
tęstinė ir nuolatos aktuali Lietuvai. Autorius gvil-
dena emigracijos, vadinamojo protų ar, tiksliau, 
talentų nutekėjimo tematiką. 

Dailininkas svarsto, ar sėkminga menininko 
karjera įmanoma tik emigravus į šiuolaikinių menų 

Rodion Petroff. Sankryža ir Kelias į dirbtuves (drobė, aliejus; 2016)
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centrą – Niujorką. Vieno iš Fluxus judėjimo pradi-
ninkų, išeivio Jono Meko kamera atsisukusi į plentą 
šalia Plungės. Vėjas plaiksto Plungėje gimusio, di-
džiausiame JAV mieste gyvenančio ir kuriančio bei 
tarptautinio pripažinimo sulaukusio menininko 
Žilvino Kempino firminius magnetinių juostelių 
lankus. Sukasi vėjo malūnų sparnai, susišaukiantys 
su Lituanicos propeleriu ir pašto ženklų su lakūnų 
atvaizdais kolekcija. Šis paveikslas lyg ir sufleruotų, 
jog sėkmingos tarptautinės karjeros gimsta svetur, 
tačiau R. Petroffas kūrinio pavadinimu pasižada 
Likti čia ir galbūt paneigti šį teiginį savo kūrybinės 
biografijos pavyzdžiu. Vietoj Žalios kortos R. Pe-
troffas renkasi žalius Lietuvos miškus, kurių tan-
kmėje atranda eglaites dvynes, simbolizuojančias 
rugsėjo 11 d. tragediją. 

Diskusijos verda, kunkuliuoja

Emigracijos mastus R. Petroffui teko patirti 
ir savu kailiu. Tapytojas atvaizduoja pirmąjį savo 
dalyvavimą Dailininkų sąjungos posėdyje. Galvų 
jūroje regime ne vieną žilą plauką. Tapytojas, 2013 
metais įstojęs į Dailininkų sąjungą, prisimena pa-

stebėjęs, jog yra jauniausias iš susirinkusiųjų. Tai 
paskatino autorių pasijusti iškrintančiu iš konteks-
to, išpjauti save iš medinio paveikslo pagrindo ir 
susimąstyti apie jaunųjų menininkų emigraciją. 
Mano nuomone, emigracija yra tik vienas iš veiks-
nių, lėmusių Sąjungos brandaus amžiaus kontin-
gentą. Ne visi jauni dailininkai stoja į Dailininkų 
sąjungą – jaunieji kūrėjai dažnai neapsiriboja viena 
dailės šaka, kuria mišrios technikos darbus ir ren-
kasi Lietuvos Tarpdisciplininio Meno Kūrėjų Są-
jungą arba nestoja į jokią sąjungą. 

R. Petroffas savo kūrinių serijoje, skirtoje Neries 
krantinei, atspindi, manyčiau, ne savo, o didžiosios 
visuomenės dalies nuomonę. Šioje parodoje neeks-
ponuojamame paveiksle dailininkas šalia Vlado 
Urbonavičiaus Krantinės arkos nutapė santechni-
kos darbininkus, taip įvaizdindamas dažnam post-
modernaus meno nepripažįstančiam vilniečiui ky-
lančias asociacijas. Šioje parodoje eksponuojamas 
paveikslas pratęsia diskusiją. Vadinamasis vamzdis 
dėl šventos ramybės jau nuimtas, atsiveria vaizdas 
į statybinėmis plėvelėmis uždengtą Gedimino kal-
ną. Šias plėveles autorius pavadina žemės meno at-
stovo Christo Vladimirovo projektu, lyg dar kartą 

Rodion Petroff. Arka nuimta, o Christo 
Vladimirov jau pradėjo savo projektą (drobė, 
aliejus; 2017)

Rodion Petroff. Pradėti iš naujo (drobė, aliejus; 2017)
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atspindėdamas neigiamą visuomenės dalies požiūrį 
į šiuolaikinį meną. Ši visuomenės dalis nerimauja, 
kad neva bet kokios „negražios“ urbanistinio peiza-
žo detalės gali būti pavadinamos menu. Kitame pa-
veiksle matome tą pačią vietą. Peizažas apaugintas 
laukine gamta, ginčai nutyla. Ką darytume kitaip, 
jei galėtume pradėti iš naujo? Ar šį sykį pavyktų 
susitarti, rasti kompromisą?

Eksperimentai ir paieškos

Kita ekspozicijos dalis asmeniškesnė, įsilei-
džianti į tapytojo privačių patirčių ir minčių pasau-
lį. Apsvarstydamas mišrią savo tapatybę, autorius 
margais potėpiais perdengia Lietuvos ir Rusijos vals-
tybių vėliavas. Nors šis darbas, atliktas ant putplas-
čio pagrindo aliejiniais dažais, atrodo kiek mėgėjiš-
kai ir nėra estetiškai patrauklus, jis rodo R. Pet roffo 
eksperimentus, o idėja atperka vizualinius trūku-
mus. Paveiksle Už autorius Lenino galvą išmeta 
už borto, išbandydamas kiek kitokią, siurrealiz-
mui artimesnę stilistinę kalbą. Pasiuvinėjimas šiek 
tiek sudarko kompozicijos darną. Tai nėra įtaigus 
R. Petroffo kūrinys, tačiau ir tarp asmeniškesniųjų 
kūrinių atrandame pribloškiančių – originalių, 
išradingų ir harmoningų. 

Vienas tokių – Bulgakovo, Kastanedos ir Pelevi-
no atėjimas skutimosi metu. Rakursas iš viršaus, įtai-
giai perteikiant visus blikus, atspindžius ir drėgmę, 
ištapyta kriauklė ir iš tikrų tapytojo barzdos plaukų 
išklijuoti trijų rašytojų portretai. Šių rašytojų kū-
rinių autorius klausėsi audioknygų pavidalu, tad 
jų žodžiai tapytoją lydėjo kasdieniuose ritualuose. 
Dar vienas šio kūrinio aspektas – turbūt daugumai 
žmonių būdinga tendencija suabejojus desperatiš-
kai ieškoti ženklų, kurie atsakytų ir patartų. Dar 
geriau, kai tie išnyrantys ženklai yra autoritetingų 
ir intelektualių rašytojų galvos. 

Visuomenės atspindys

Šią temą iš dalies pratęsia paveikslas Eismas pa-
gal vabzdžius. Varginanti ilga kelionė iš Malagos į 
Alikantę, ant priekinio stiklo – tikrų muselių ka-
pinės. Autorius pasakojo, jog vabzdžiai suklijuoti 
pagal Vandenio žvaigždyno šviesulių išsidėstymą. 
Šiame žvaigždyne buvo atrastos trys galimai gy-
vybei tinkamos planetos. Kokie juokingi atrodo 
Žemės nuotoliai lyginant su šviesmečių atstumais. 
Koks musės dydžio yra žmogus galvojant apie kos-
minę erdvę. Todėl jam kartais tenka ieškoti ženklų, 
ieškoti atsakymų paraleliai ir iš piršto laužtose ho-

Rodion Petroff. Mano pirmasis 
posėdis Dailininkų sąjungoje  
(MDF, aliejus; 2016)
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roskopų pranašystėse, ir NASA mokslininkų pra-
nešimuose. Įsijausti į autoriaus ar bent savo, kaip 
mašinos keleivio, vaidmenį padeda po paveikslu 
kabantis mašinos numeris „TAPYBA1“.

Autorius šiek tiek užsimena ir apie savo pro-
fesinę virtuvę. Abstrakčiame, įvairiaspalvių dažų 
kūgiais nutaškuotame paveiksle autorius ieško 
tapybos pradžios. R. Petroffo kūryba, manyčiau, 
prasideda nuo idėjos, o ne nuo spalvinio žaismo. 
Kita vertus, taškai sudėlioti preciziškai, išlaikant 
vienodus tarpus ir tarsi simbolizuoja racionalųjį 
tapytojo pradą ir kruopštumą, matomą jo kūri-
niuose. Kitame paveiksle dailininkas nutapo mums 
mįslingą žemėlapį, pažymi sankryžą ir atsiveda į 
dirbtuves. Koridorius, vedantis į tapytojo studiją, 
ištapytas nepriekaištingai tikroviškai. Spalvotų taš-
kų linija įsiveržia į koridoriaus „kadrą“ ir, deja, šiek 
tiek prigesina iliuzijos intensyvumą. 

Nepaisant paskirų darbų netobulumų, ma-
nyčiau, kad, žvelgdami į R. Petroffo kūrybą, 
susiduriame su retu, išskirtiniu atveju – formos ir 
turinio darna bei kokybine lygybe. Vietoj fotore-
alistams dažnai būdingo tuščio savo meistrystės 
demonstravimo vaizduojant banalius kasdienybės 
epizodus, R. Petroffas renkasi sudėtingesnį ir pras-
mingesnį kelią. Tapydamas daug talento, įdirbio 
ir laiko reikalaujančia maniera, autorius nė kiek 

neapleidžia ir turinio. R. Petroffas seka aktualijas, 
gilinasi į Lietuvoje ir už jos ribų vykstančius reiš-
kinius, turi tvirtą nuomonę apie juos ir atranda 
taiklių, dažnai netikėtų ir unikalių metaforų savo 
įžvalgoms išreikšti. R. Petroffo kūryba – intelek-
tualus ir estetiškas, ironiškas ir žaismingas, doku-
mentiškas ir kartu subjektyvus, abejoti ir ginčytis 
su autoriumi bei kvestionuoti kitų brukamas tiesas 
kviečiantis visuomenės atspindys. 

Rodion Petroff. Bulgakovo, Kastanedos 
ir Pelevino atėjimas skutimosi metu 
(drobė, aliejus, plaukai; 2016)

Rodion Petroff. Eismas pagal vabzdžius  
(drobė, aliejus, vabzdžiai; 2017)
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Pirmasis filmas, kuriame aktoriai prabilo, buvo 
1927 metais sukurtas Džiazo dainininkas (Jazz 
Singer). Drauge tai buvo pirmasis Holivudo sukur-
tas miuziklas. Didžiausi nuopelnai kino filmuose 
atsirandant garsui tenka Alui Jolsonui, kuris la-
biausiai prisidėjo prie garso technikos evoliucijos 
kino filmuose. Taip įsibėgėjo masinis miuziklų ga-
mybos procesas, kuris vos nenumarino paties žanro 
dar jo kūrimosi pradžioje. Naudodamosi naujomis 
galimybėmis, visos kino filmų studijos žiūrovams 
kiekvieną mėnesį siūlydavo vis naujus filmus, ku-
riuose visada šokama, visada dainuojama, visada 
kalbama. Buvo prisukta daugybė vidutiniškų miu-
ziklo žanro filmų, todėl žiūrovų susidomėjimas jais 
pradėjo blėsti. Ketvirtą XX amžiaus dešimtmetį 
miuziklo žanras susilaukė deramo dėmesio ir pra-
dėjo savo auksines klestėjimo dienas. Dar iki to lai-
ko jau buvo susiformavusios dvi pagrindinės miu-
ziklo rūšys: dainuojamieji ir šokamieji miuziklai. 
Visos kitos miuziklų variacijos dažniausiai išplau-
kia iš šių dviejų pagrindinių kategorijų.

Dainuojamieji miuziklai buvo kur kas labiau 
paplitę, nes tokių žvaigždžių, kurių talentas iš-
temptų filmo siužetą, buvo vienetai. Nors dainuo-
jamuosiuose miuzikluose būdavo ir šokio nume-
rių, dažniausiai juose dominuodavo dainuojamieji 
numeriai, komedijos atspalvis (kartais drama), ta-
čiau visuomet romantikos – tarp dviejų pagrindi-
nių veikėjų – kontekste.

Ypatingesnė dainuojamųjų miuziklų forma – 
miuziklai vesternai, kuriuos kūrė Genas Autry, 
Roy’us Rogersas. Dainuojantys kaubojai ketvirtą ir 
penktą XX amžiaus dešimtmečiais buvo gana po-
puliarūs. Kaimiškos muzikos intonacijų pagrindu 

Domantas Milius

Miuziklai

atliekamas rokenrolas tokiuose miuzikluose šeštą 
dešimtmetį pasiekė piką. Elvis Presley nusifilmavo 
net 33 tokiuose filmuose, kurie susižėrė daugiau 
kaip 150 milijonų dolerių pelną. Ryškiausi ves-
terno tipo miuziklai, beveik be išimties, buvo bio-
grafiniais elementais paremti filmai, kaip Yankee 
Doodle Dandy (1942), The Great Caruso (1951).

Kol dainuojamieji miuziklai ėjo savo keliu, 
iš paskos naujų meninių aukštumų siekė šokių 
miuziklai su Fredu Asteru ir Genu Kelly prieša-
kyje. Šokių pobūdžio filmai prasideda nuo The 
Hollywood Revue of 1929 (1929), Paramount on 
Parade (1930). Nors abiejuose minėtuose filmuose 
šokiai ir nedominavo, tačiau žiūrovus itin džiugino 
šokančių aktorių kojų vaizdai ir garsai.

Ketvirtą dešimtmetį pagaliau susiformavo kū-
rybinis potencialas sukurti šokių miuziklą. Bus-
by Berkeley suformuoja dinamišką, vizualiai pa-
trauklų žanro stilių, sukurdamas Footlight Parade 
(1933), Gold Diggers of 1933 (1933), 42nd Street 
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(1933). Ekstravagantiški ir puošnūs filmai niekada 
nebuvo pakartoti savo užmoju ir struktūra. Vien 
ko vertas kvailas, bet kartu ir unikalus sumanymas 
nufilmuoti 100 choreografiškai judančių, tarsi šo-
kančių baltų fortepijonų (Gold Diggers of 1933). 
Warner Bros. kino studijos kompanija, kurioje dir-
bo Busby Berkeley kartu su Alu Jolsonu, pradėjo 
savo klestėjimo laikus.

Berkeley pradėjo kurti masinėmis fejerijomis 
masinančius filmus, kuriuose pusnuogės šokėjos 
kaleidoskopine choreografija imitavo muzikos 
instrumentų, gėlių formas. Tai kontrastavo su in-
tymiu ir subtiliu dviejų pagrindinių filmų veikė-
jų – įsimylėjėlių šokio numeriais, kuriuos atlikdavo 
Fredas Astairas ir Ginger Rogers. Kartu nusifilma-
vę tokiuose filmuose kaip The Gay Divorcee (1934), 
Top Hat (1935), Swing Time (1936), jie sukūrė es-
minius šokių miuziklo formos kriterijus, kuriais 
vadovavosi ateities režisierių, kūrusių tokio žanro 
filmus, kartos. Fredas Astairas buvo tas talentas, 
kurio karjera šokių filmuose truko daugiau kaip 
keturis dešimtmečius, prasidėjusi pačioje žanro 
gimimo pradžioje – trečią dešimtmetį, klestėjusi 
žanro aukso amžiuje – ketvirtą ir penktą dešimt-
mečiais ir vis dar tebegyvavusi ir susilaukusi popu-
liarumo šeštą dešimtmetį.

Kiekviena kino filmų studija plėtojo savo žanro 
miuziklus, kurie dažnai išgelbėdavo jas nuo gre-
siančio bankroto. RKO kino studiją nuo 11-tos 
pastraipos (bankroto įstatymo) ketvirtą dešimtme-
tį išgelbėjo Fredo Astairo ir Ginger Rogers duetas. 
Deanna Durbin išdainavo Universal kino studiją 
iš bankroto, o Shirley Temple išgelbėjo Twentieth 
Century-Fox. Žinoma, ne kiekvienas garsus atlikė-
jas buvo gelbėtojas, tačiau jie atliko savo funkciją 
didžiosios depresijos laikais neleisdami sužlugti 
kino studijoms. 

Po truputį miuziklų žanre iškilo MGM kino 
studija, kuri gyrėsi turinti daugiau žvaigždžių nei 
jų yra danguje. Ketvirto dešimtmečio pabaigoje 
keletas iš tų žvaigždžių atstovavo šokiui ir muzikai. 
Tačiau penktą ir šeštą dešimtmečiais MGM tapo 

dominuojančia šio žanro filmais, sukūrusi The Wi-
zard of Oz (1939), Babes in Arms (1939). 

Viena populiariausių MGM kino studijos 
žvaigždžių buvo Gene’as Kelly, kurio energingas, 
veržlus, akrobatinis ir sportinis šokio stilius buvo 
atsvara grakščiajam Fredo Astairo. Gene’as Kelly 
labiausiai žinomas iš filmų On the Town (1949), 
Singing in the Rain (1952).

Fredas Astairas ir Gene’as Kelly, taip, kaip 
ir Judy Garland, Mickey Rooney, Cyd Charis-
se, buvo MGM kino studijos Freedo būrio dalis. 
Arthuras Freedas – talentingas dainų autorius ir 
įtakingas prodiuseris savo prodiusuojamuose fil-
muose subūrė talentingų šokančių, dainuojančių ir 
vaidinančių žvaigždių ansamblius. Bendradarbiau-
dami su tokiais talentingais režisieriais kaip Vin-
cente’as Minnelli ir Stanley Donenas, Freedo būrio 
nariai (įvairiausi MGM aktoriai šokėjai ir daini-
ninkai) prisidėjo kuriant Ziegfeld Follies (1946), 
Easter Parade (1948), An American in Paris (1951). 
Šiuo periodu MGM kino studija pradėjo kurti va-
dinamuosius šlapiuosius miuziklus (wet musicals) 
su juose įspūdingus akvatinius triukus atliekančia 
Esther Williams.

Miuziklai nuolatos keitėsi plėtojamų siužetų 
pagrindu, muzikos stiliumi. Nuo 1950 metų kino 
filmai pradėjo prarasti populiarumą, nes nesuge-
bėjo atlaikyti televizijos konkurencijos. Siekdamas 

Filmo Gold Diggers scena
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konkuruoti su mažąja laisvalaikio dėžute, Holivu-
das ėmėsi kurti grandiozinius, epinio patoso pri-
sodrintus herojinius filmus. Miuziklo žanras taip 
pat stengėsi neatsilikti – adaptuojant Brodvėjaus 
miuziklus, buvo kuriami įspūdingų masinių scenų 
kupini filmai: Oklahoma! (1955), The King and I 
(1956), West Side Story (1961).

Septintą XX amžiaus dešimtmetį ir dainuoja-
mieji, ir šokamieji miuziklai kniubo po savo gamy-
bos išlaidomis. Po didžiulės sėkmės susilaukusių 
Brodvėjaus miuziklų adaptacijų kino ekranuose – 
My Fair Lady (1964), The Sound of Music (1965) – 
kino studijos iš inercijos skyrė didžiules lėšas men-
kavertiškesniems miuziklamas, tikėdamiesi tokios 
pačios sėkmės: Doctor Dolittle (1967), Hello Dolly 
(1969). Deja, pastarieji patyrė finansinę nesėkmę ir 
nuvertino patį žanrą žiūrovo akyse.

Su talentingu choreografu ir režisieriumi Bobu 
Fosse’u miuziklas dar kurį laiką buvo žanro viršū-
nėje sukūrus Sweet Charity (1968), Cabaret (1972) 
ir All That Jazz (1979). Tačiau Bobo Fosse’o filmai 
neįprasta savo choreografija, vizualiniu stiliumi 
buvo per daug ekscentriški to meto visuomenės 

skoniui. Tuo metu į areną žengia disco muzikos 
stiliaus miuziklai, pavyzdžiui, Saturday Night Fever 
(1977). Disco muzikos stiliumi susiformavę miu-
ziklai buvo tiesiogiai nukreipti į jaunąją žiūrovų 
kartą. Footloose (1984) ir Dirty Dancing (1987) – 
ryškiausi žanro pavyzdžiai.

Aštuntą ir devintą dešimtmečiais miuziklų, 
skirtų suaugusiesiems, sukurta ne per daugiausiai. 
Nedidelio biudžeto miuziklai, kaip Tap (1989), di-
džiosioms miuziklų žvaigždėms išėjus užtarnauto 
poilsio, tik palaikė paties žanro egzistenciją. Sep-
tintą–aštuntą dešimtmečiais ir Liza Minnelli, ir 
Barbara Streizand iš viso atsisakydavo vaidmenų 
miuzikluose, nes tai reikalavo didžiulių talento in-
vesticijų ir daug fizinių jėgų. 

XX amžiaus pabaigoje režisierius Herbertas 
Rossas liko vienas pagrindinių miuziklų kūrėjų: 
jis režisavo Nijinsky (1980), Dancers (1987). Blės-
tant miuziklo žanrui kino ekrane, jis suklesti Dis-
ney’aus kino studijos filmuose: The Little Mermaid 
(1999), Aladdin (1999), The Lion King (1999). 
Juose gausu įsimintinų dainų, žinomų ar bent iš 
dalies girdėtų daugeliui XXI amžiaus žmonių. Kai 
kurie animaciniai Disney’aus filmai susilaukė tokio 
populiarumo, kad vėliau buvo adaptuoti Brodvė-
jaus teatro salėms.

Pirmaisiais trečiojo tūkstantmečio metais miu-
ziklas atgimė. Bazo Luhrmanno miuziklas Mou-
lin Rouge (2001) su Nicole Kidman ir Ewanu 
MacGregoru pagrindiniuose vaidmenyse prikėlė 
žanrą iš užmaršties. Filmas susilaukė milžiniškos 
sėkmės. Po jo sekęs Oskarais apdovanotas Chica-
go (2002) – vykusi Brodvėjaus miuziklo adaptacija 
kino ekrane.

Tačiau bendrame kontekste net nepadoru ly-
ginti dabartinės miuziklo situacijos su ta, kuri buvo 
XX amžiaus viduryje. Nuolatinėmis repeticijomis, 
darbu, talentu, įmantria choreografija grįsti filmai 
eilinio žiūrovo laisvalaikyje užleido vietą veiksmo 
ir fantastiniams filmams, prikimštiems specialiųjų 
efektų. 

Ginger Rogers ir Fredas Astairas filme Swing Time
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Aktorė Donata Kielaitė 2004–2010 m. studi-
javo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, 2008–
2010 m. vaidino Lietuvos nacionaliniame dramos 
teatre, 2011–2013 m. vaidino Šiaulių dramos teatre. 
2014 metais Donata pasuko autorinės kūrybos keliu ir 
jau šių metų kovo 4 dieną įkūrė savo teatrą pavadini-
mu „Kelionės teatras“. Ją kalbino Justyna Vansovič.

Donata, esi plataus spektro asmenybė: vaidini, 
groji, rašai dainas, scenarijus... Ir vis dėlto, kaip nu-
sprendei stoti į vaidybą? 

Vaikystėje buvau „meniškas vaikas“. Savo inicia-
tyva organizuodavau spektaklius, kuriuose vaidin-
davo mano draugai bei pusbroliai ir pusseserės. Aš 
pati niekados savo spektakliuose nevaidindavau. Aš 
juose grodavau pianinu ir režisuodavau. Labai gera 
ir linksma prisiminti tuos laikus. Potraukis akto-
rystei atsirado vėliau. Lankiau teatro studiją Ele-
mentorius pas Eglę Storpirštienę. Beje, iš tos kartos 
kartu su manimi lankiusių paauglių, šiandien turi-
me daug studijas baigusių aktorių, pavyzdžiui, Ai-
nis Storpirštis, Simas Storpirštis, Aleksas Kleinas, 
Elzė Gudavičiūtė, Indrė Patkauskaitė... Toje studi-
joje buvau pati nedrąsiausia. O visi man, kaip kuk-
liam, droviam vaikui, atrodė tokie dideli ir baisūs. 
Lankiau ir kitus būrelius: keramikos, dailės. Bai-
giau Balio Dvariono septynmetę muzikos mokyk-
lą. Nuo mažens rašydavau eilėraščius ir kurdavau 
dainas. Šis polinkis išliko iki šiol. Esu dalyvavusi 
dainuojamosios poezijos festivaliuose, tokiuose, 
kaip Tai – aš, Dainuojamosios poezijos šaltinis.

Vėliau užgimė stiprus noras stoti į aktorinį, 
žinojau, kad noriu savo ateitį sieti su teatru. Dar 
per stojamuosius į profesorės Algės Savickaitės 

„Viskas šiame pasaulyje kyla arba  
iš meilės, arba iš meilės trūkumo“

kursą, pamenu, galvojau: jeigu neįstosiu, leiskit 
man nors valytoja teatre pabūti. Beje, tais metais 
buvo renkami du kursai studijuoti vaidybą. Vie-
ną rinko režisierius Rimas Tuminas, o kitą – man 
tuo metu dar nežinoma profesorė Algė Savickaitė. 
Kadangi A. Savickaitės tuo metu nežinojau, todėl 
pirmiausia siekiau pakliūti į Rimo Tumino kur-
są. Po antro turo mane atrinko į abudu kursus ir 
taip nutiko, kad profesorė Algė Savickaitė mane 
pasivedėjo į šalį ir paatviravo, kad norėtų pasiimti 
auklėti mane. Ir paklausė, ar aš neprieštaraučiau. 
O aš pasielgiau taip netaktiškai ir paklausiau: o 
jeigu man nepatiks, ar galėsiu pereiti pas Tuminą? 
(nusišypso). Tačiau to neprireikė, su Alge Savickai-
te galiausiai tapome artimomis draugėmis iki pat 
jos mirties. 

Su Jurgiu Valančausku 2015 metais įkūrėte jau-
nųjų aktorių studiją „Aš – tai mes“. Kaip kilo mintis 
sukurti šią studiją? Ar galėtum apie ją papasakoti 
plačiau?

Tais metais dirbau Jūratės Stauskaitės dailės 
mokykloje teatro trupės dėstytoja mažiesiems. Taip 
pat pedagoginio darbo prieš tai ragavau jau kaip 
Mažosios teatro akademijos dėstytoja bei mokyk-
lėlės Šypsenėlės dėstytoja. 2015 metais užsimezgė 
pažintis su Jurgiu Valančausku, kurio paprašiau 
pagalbos dirbant su mano spektaklio Kelionė pa-
gal Juditos Vaičiūnaitės eiles vadyba. Ilgainiui Jur-
gis tapo mano kūrybos partneriu, o galiausiai ir 
gyvenimo draugu. Kai pradėjau dirbti su Jurgiu, 
užsiminiau jam apie planus kurti atskirą teatro 
mokyklą ir dalyvauti paramos gavimo konkurse, 
teikiant prašymą Kultūros tarybai. Jis entuziastin-
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gai sutiko ir daug prisidėjo prie to, kad tik teoriniai 
nedrąsūs pasvarstymai apie savos teatro mokyklos 
turėjimą virstų realybe. Nebuvo lengva. Iki tol nė 
vienas iš mūsų nežinojome, ką reiškia turėti savo 
atskirą mokyklą. Teko iš menininkų virsti adminis-
tratoriais ir vadybininkais. Rūpintis mokyklos salės 
suradimu ir nuoma, buhalterės paieškomis bei at-
siskaitymu su ja, popierizmais, mokinių pritrauki-
mu, nuolatiniu organizaciniu darbu, bendravimu 
su mokinių tėvais ir t. t. Laiko autorinei kūrybai 
beveik nebeliko. Pasiskirstėm taip, kad aš dirbu su 
vyresniųjų grupe, o Jurgis – su mažaisiais. Su ma-
žųjų grupe sukūrėme sėkmingą spektakliuką, kurį 
rodėme net keliose Vilniaus mokyklose. Galiausiai 
supratome, kad tam, kad sukurtume gerai veikian-
čią teatro mokyklą, kuri plėstųsi ir klestėtų, reikia 
gyventi tik ja. O aš turėjau didžiulį poreikį vaidinti 
ir kurti savo spektaklius. Tad nusprendėme, kad 
mokyklos, kad ir kaip būtų gaila, reikia atsisakyti. 
Taigi, atsisakius mokyklos, labai pajudėjo kūrybi-
niai darbai, susiję su autoriniais spektakliais.

Šiais metais režisavai kūrybinę akciją pavadi-
nimu „Knyga ir žvaigždės“ su Vilniaus universiteto 
„Minimum“ dramos trupės aktoriais. Kuo ypatinga 
Tau buvo ši patirtis?

Kadangi Jurgis Valančauskas yra VU Minimum 
trupės narys, keletą kartų teko palaukti jo repeti-
cijų salėje. Režisierius Rimas Venckus atkreipė į 
mane dėmesį ir pirmiausia pasiūlė pravesti keletą 
kūrybinių pamokėlių Minimum trupės nariams, o 
galiausiai pakvietė surežisuoti Universitetų teatrų 
forumui skirtą akciją pagal aštuonis Juditos Vaičiū-
naitės eilėraščius dangaus kūnų tematika. Įdomus 
sutapimas, kad mano pirmasis spektaklis irgi yra 
sukurtas pagal Juditos Vaičiūnaitės eiles. 

Man ši patirtis ypatinga tuo, kad pamačiau, jog 
neprofesionalūs aktoriai labai nori dirbti, vaidin-
ti, atsiduoti scenai, lavintis bei reikalauti iš savęs 
maksimalių pastangų. Man buvo gera matyti, kaip 
jie per trumpą laiką keičiasi, auga jų aktoriniai ge-
bėjimai, atranda savyje dar jiems nepažintą savo 
potencialą aktorinei raiškai. Labai vertinu jų kū-
rybinį, visapusišką atsidavimą kuriant šį spektaklį. 
Akcija virto visu spektakliu, su vieningu scenariju-
mi bei gyva muzika, kurią kūrė patys aktoriai.

Kada ir kaip sąmoningai nusprendei pasukti au-
torinės kūrybos keliu?

Kai dar dirbau Lietuvos nacionaliniame dra-
mos teatre, viduje pradėjo rusenti įkyri mintis, 
kurios dar tada nesupratau ir neįvardijau. Pame-

Diana Anevičiūtė spektaklyje Bevardė Spektaklio Bevardė scena 
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nu, sėdžiu grimerinėje, persirenginėju spektakliui, 
o galvoje kirba mintis „tu turi praeiti savo kelią“. 
Ir aš galvojau: „Kas tai yra? Kodėl ši mintis mane 
taip kankina?“ Dar bedirbant LNDT, pradėjau 
dirbti ir Šiaulių dramos teatre. Iš jaunatviško mak-
simalizmo bandžiau suderinti du teatrus dviejuo-
se skirtinguose miestuose, kuriuos skyrė 200 km 
atstumas, tačiau tai buvo neįmanoma užduotis. 
Mane šimtu procentų įtraukė tuometiniai Šiaulių 
dramos teatro pastatymai, kuriuose turėjau reikš-
mingų vaidmenų. Galiausiai apsistojau Šiauliuose, 
tačiau jutau didelę trauką Vilniui ir po keleto metų 
grįžau į sostinę. Būtent tada kilo mintis užsiimti 
autorine kūryba. Iš pradžių, kadangi poeziją bei 
muziką laikiau stipriąja savo puse, sumaniau su-
rengti paprasčiausią muzikinį poezijos vakarą. Tam 
vakarui pasirinkau savo mylimą poetę Juditą Vai-
čiūnaitę, bet medžiagos prisikaupė tiek daug, kad 
viskas galiausiai transformavosi į valandos trukmės 
ištisą monospektaklį. Antrasis spektaklis buvo na-
tūrali pirmojo spektaklio tąsa. Tiesa, šį kartą nu-
sprendžiau scenarijų rašyti pati, nes neseniai buvau 
grįžusi iš profesinės stažuotės Maskvoje A. Kalia-
gino teatro vasaros mokykloje ir ten dirbau su re-
žisieriumi iš Sankt Peterburgo Straceneckiu, kuris 
užsiima autoriniu teatru. Jam režisuojant, mes kū-

rėme spektaklį LIUB-OFF pagal autorines aktorių 
istorijas. Jį parodėme Maskvos teatre bei kituose 
Rusijos miestuose. Būtent Straceneckis labai mane 
paskatino rašyti, sakydamas „nedrįsk nerašyti“. Tai 
buvo didžiulis postūmis pasitikėti savimi rašymo 
srityje. 

Antro spektaklio Bevardė (kuris iš pradžių va-
dinosi Ku-kū) scenarijaus darbai užtruko metus. 
Į spektaklio scenarijų pakliuvo net dienoraščio 
motyvų bei vaikystės prisiminimų. Beje, antrame 
autoriniame spektaklyje Bevardė vaidina mano 
draugė ir kolegė Diana Anevičiūtė-Valiušaitienė. 
Abu spektakliai stipriai vystėsi ir keitėsi nuo jų su-
kūrimo pradžios.

Žvilgtelėjusi į praeitį, manau, kad pasukimas 
autorinės kūrybos keliu buvo vienas geriausių da-
lykų, įvykusių mano, kaip menininkės bei kūrėjos, 
kelyje.

Šiemet, kovo 4 dieną, duris pravėrė „Kelionės te-
atras“ Vilniaus Visų Šventųjų parapijos namų salėje. 
Kodėl pasivadinote būtent „Kelionės“ teatru? 

Kelionės teatro pavadinimą sugalvojo Jurgis po 
daugybės įtemptų pavadinimo paieškų, tačiau jis 
gimė organiškai, nes jau pirmasis mano spektaklis 
turėjo tokį pat pavadinimą. Pamanėme, kadangi 

Spektaklio Bevardė scena Nuotraukos iš asmeninio archyvo Donata Kielaitė ir Jurgis Valančauskas po spektaklio Kelionė. Martynos Bakaitės nuotrauka
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tuos metus tiek daug keliavome ir rodėme spek-
taklius daugybę kartų (kartais net po kelis kartus 
per dieną) įvairiuose Lietuvos miestuose bei mies-
teliuose ir kadangi rodome žiūrovams spektaklį 
pavadinimu Kelionė, kodėl nepasivadinus Kelionės 
teatru? Tai labai taikliai apibūdina ir teatro viziją, ir 
jo ištakas. O galų gale – teatras yra dvasinė kelionė 
po žmogaus dvasinį pasaulį. Taip pat pavadinimas 
gražiai susisieja su mano jau minėta pirmine, įky-
ria galvoje skambėjusia mintimi, kad „man reikia 
praeiti savo kelią“.

Kokias temas, problemas keli savo spektakliuose? 
Mano kūryboje dominuoja savęs, savo savasties, 

žmogaus vietos po saule paieškos. Vertinu nuoširdų 
atsivėrimą scenoje ir nesuvaidintą jautrumą.

Meilės tema tiek daug kalbėta, kad, rodos, ji jau 
išsemta... Ir vis dėlto Tavo kūryboje meilės samprata 
užima nemenką dalį. Taigi norėčiau paklausti, kaip 
ją apibūdini? 

Meilė yra gyvenimo ir kūrybos variklis bei šal-
tinis. Be meilės savo darbui bei kitiems žmonėms 
kūryba tampa beprasmiška. Manau, kad meilės 
tema yra amžina dėl to, kad žmonės visais laikais 
mylėjo, myli ir mylės. Net ir karai kyla dėl meilės. 
Tačiau meilės tematikos nereikia suprasti tiesmu-
kai. Aš manau, kad viskas šiame pasaulyje kyla arba 
iš meilės, arba iš meilės trūkumo.

Kalbėdama apie vyro ir moters meilę, noriu pa-
sakyti, kad meilė yra kaip gėlė, kurią reikia laistyti, 
prižiūrėti, rūpintis, kad ji neprarastų savo grožio ir 
skleidžiamo kvapo.

Manau, nesuklysiu sakydama, kad muzika Tavo 
kūryboje turi didelę reikšmę. Pagal kokius kriterijus ją 
atsirenki savo spektakliams? Kaip manai, ar muzika 
turi papildyti žodžius, ar kaip tik ji visuomet eina gre-
ta ir turi savo atskirą vaidmenį, paskirtį spektaklyje?  

Kai susipažinau su Jurgiu Valančausku, tuo 
metu buvau galutinėse spektaklio Bevardė kūrimo 

fazėse ir taip nutiko, kad iškilo rimtų nesklandumų 
su kompozitore, kuri turėjo kurti muziką antrajam 
spektakliui. Nors spektaklio premjera turėjo įvykti 
jau kitą dieną, vis dar neturėjome pilnos, galuti-
nės muzikos ir netenkino atsiųstų muzikinių ruo-
šinių kokybė, tad Jurgis per vieną bemiegę naktį 
padėjo prieš pat premjerą Lietuvos teatro sąjungoje 
paruošti spektaklio muziką. Vėliau perkeitė ir visą 
pirmojo spektaklio Kelionė muziką. Taip jis tapo 
atsakingu už muzikinę mūsų teatro dalį. Galiu pa-
sidžiaugti, kad žmonės dažnai pagiria ne tik mūsų 
spektaklius, bet ir juose skambančią muziką, taip 
pat ir tai, kaip muzika organiškai įsilieja į spektak-
lių visumą.

Manau, kad muzika yra labai svarbi kiekvieno 
spektaklio dalis ir ji turi būti kuriama lygiagrečiai 
su spektakliu stebint repeticijas, dalyvaujant jo kū-
rime. Jokiu būdu muzika negali būti atskiru ele-
mentu. Muzika suteikia scenoms papildomo vibra-
vimo, net užduoda emocinį toną, kuria atmosferą. 
Gerai parinkta muzika ar muzikinis fonas spektak-
liui padeda labiau atskleisti scenos prasmę bei ak-
toriams pajausti tos akimirkos būseną.

Į kokią auditoriją orientuojiesi kurdama spektak-
lius?

Mūsų žiūrovas yra plataus spektro – nuo jau-
nimo iki vyresniosios auditorijos. Svarbiausia, kad 
žiūrovas gebėtų atsiliepti į spektaklį ne tik protu, 
bet ir širdimi. Mūsų teatrą galima pavadinti senojo 
bei naujojo teatro požiūrių samplaika.

Galbūt galėtum pasidalinti „Kelionės teatro“ 
ateities planais?

Šių metų rugsėjo 22 dieną Kelionės teatre Mika-
lojaus Konstantino Čiurlionio gimtadienio proga 
bus išleistas Dianos Anevičiūtės duetinis spektaklis 
ILGĖJIMOS‘ SONATA pagal Sofijos Kymantaitės-
Čiurlionienės ir M. K. Čiurlionio laiškus. Taip pat 
rudenį ketiname išleisti vaikišką spektaklį pagal Bi-
rutės Mar knygelę Gėlininkė. 
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Austėja Zaveckaitė

***

Berniukai, permirkę benzinu, 
dalinasi degtukais
Leidžia vienas kitą per rankas
Neatsargiai
Nes nėra ko saugoti
Lytėdami mirtį pirštų pagalvėlėmis

Mes visi brendam Acherono upę
Berniukai, vaikystėje gėrę pieną iš miltelių,
Subraižytais gyvenimais ir kvėpavimu su penkiomis siūlėmis
Jie sakys, kad 
Tartaras ne pabaiga
Acherono upė nesibaigia
Pabaigos nėra
Tik ant liežuvio klajoja mirusieji ir gyvieji

2017 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė. Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija, 4 klasė

CV

Aš kupranugaris
Spjaudausi tik iš politinių sumetimų

Aš avelė
Naivi, baikšti, balta
Numegzk iš manęs kojines
Padarysiu akciją

Esu kengūra
Man nepatinka australiška vėliava
ir apskritai norėčiau gyventi ten, kur vėsiau
Nuomoju sterblę
Pigiai
Galiu išnešioti kūdikius, paliktus šiukšliadėžėse

Liūtui neskani sąžinė
ir bet kokiu atveju
ji greitai pašvinksta

Žmogus prapliupo lyti
– Išjunk discovery kanalą
Mama, bet tai aš

***

Kai gyvenimas įremtas tau į smilkinį
Negali priešintis
Vis krapštai iš kišenės šovinius
Atiduodi
Ir leidi juos užtaisyti
Šoviniai įvairūs
Vieni pacukruoti
Kad lengviau likimo piliules prarytum
Kiti iš vaikystės tešlos išminkyti
Išpjaustyti skauduliai
Pirmųjų kartų votys
Netyčiniai tikrovės įdrėskimai
Visa, kas nereikalinga, išnešti
Visa, kas nenaudinga, išmesti
Gal smilkiny tada
Neįsispaus
Gyvenimo duobutė
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***

Akis už akį ir visas pasaulis apaks.
Mahatma Gandhi

Rankos moja man
Gaila, be kūnų
Kojų pirštai ir keliai vis dar sėdi
Toj pačioj salėj
Nors vaidinimas jau baigėsi
Pėdos spardo tai, kas nereikalinga
Tai, kam neskauda
Tai, kas per didelis kaulėtų pirštų giljotinai
Dantys kremta liežuvį
Kuris kalbėjo ne tai, ką reikėjo
Kalbėjo tai, ką skauda
Jokių sąžinės priekaištų
Mindant, spardant, 
mušant, šaunant,
prievartaujant
mes budeliai – savanoriai
be apmokamų atostogų
Karas baigėsi?
Tik galvų dar niekas nesurado

***

Stovėjome ir laukėme nuotraukos
Kvailiai ir protingi
Sveiki ir ligoti
Su tapatybėm ir be
Luoši
Įsimylėję gyvenimo nuobaudas ir tvarsčius
Skirtingų lyčių
Skolintais veidais
Su nevienoda mirksnių sąskaita ir nusitrynusia 

galiojimo data

Vienas du trys
Blykstė
Rodome dantis
Gyvenimo pasiekimus
Pergalių trofėjus
Perliptų galvų statistikas
Tobulus vyrus ir žmonas
Vaikų pasiekimus
Nepriekaištingą šliaužimą paviršiumi
Nesėkmių nėra
Nelaimės neegzistuoja
Mirtys, karai, katastrofos
Jaudina tik naivius
Natūrali atranka 
Šaukiame is visų plaučių

Kadrai pavykę
Baigta, mokėsite vėliau.

Mergina iš Ipanemos

Vaikščioju tavo iššokusiomis venomis
O tu šypsaisi
Sakai
Kutena

Pamiršau tavo vardą
Tačiau šliaužioju
Kartu su tavo vidiniu vaiku
Labiausiai mums patinka sujungti taškus
Ir spėlioti
Ką Dievas slepia už nugaros
Vaikystės žiogus delniukuose
Ar gyvenimo baigimo atestatą?

Jei sujungsiu neteisingai
Kas bus?
Tu šypsaisi iššokusiomis venomis
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Ar aš?

Groju. Nebežiūriu į natas, pirštai juda savai-
me; jie it mažyčiai šokėjai ant juodai balto parketo. 
Gera, ramu. Taip ir norisi paskęsti melodijoje.

– Stok. Grok iš naujo, – perkreiptas mokyto-
jos veidas atsisuka į mane, – ritmas tragedija! Ir, be 
to, – pradeda choleriškai gestikuliuoti, – kur natų 
lape parašyta, kad reikia spausti la diezą vietoj be-
molio?! Saviveikla užsiimi. Kartok.

Pradedu vėl skambinti. Įdėmiai žiūriu į natas, įsi-
tempiu, jaučiu, kaip ši muzika tampa svetima. Ima 
lengvai pykinti nuo visiškai kitos kūrinio versijos, 
ne tokios, kokią norėjau groti. Nekenčiu šito man 
nesuvokiamo ritmo. Kodėl visada viską reikia daryti 
taip, kaip kažkas kažkur kažką kažkam nurodė prieš 
kelis šimtus metų kažkokioje pageltusioje natų kny-
goje? Matau, kaip mano pirštai ima trauktis.

– Gal ir geriau, tačiau pati žinai, kad niekada 
nesugrosi šito etiudo taip, kaip reikia, – mokytoja 
perbraukia vanago nagais per savo peroksido išba-
lintus plaukus, – tau tiesiog neduota gerai groti, 
pati tą žinai.

Kukliai linkteliu. Įsmeigiu žvilgsnį į pianino 
klavišus, bandau išmesti iš galvos ką tik jos man 
pasakytus žodžius. Vėl užmetu akį į savo mažėjan-
čius delnus.

– Žodžiu, mano pasiūlymas toks, – pakeitusi 
balso toną, taria mokytoja, – eik namo ir mokykis, 
mokykis, mokykis. Sėdėk valandą, dvi, o gali būti, 
kad tau prireiks ir visos dienos, tačiau negrįžk čia 
iki tol, kol neišmoksi, nebetampyk mano nervų, 
būk gera, – vėl perbraukia nagais per plaukus.

Nulipu nuo kėdės, įsidedu natas į kuprinę, atsi-
sveikinu ir išeinu į koridorių. Jaučiu, kaip spaudžia 
blauzdas, pečius. Tarsi kažkokia antgamtinė jėga iš 
manęs formuotų mažytę sniego gniūžtę.

Nusileidusi laiptais, matau smuikininkes. Jos 
atrodo tokios laimingos, šypsosi. Visos rankose lai-
ko po puokštę. Matyt, ką tik koncertavo. Jaučiu, 
kaip gerkle nuslenka pavydo gumulas. Ima mausti 
pilvą, raibuliuoti akyse. Atrodo, kad tuoj atpilsiu 
visą savo pyktį.

Prieinu prie rūbininkės, ištiesiu žetoną.
– Nu tai ką, gero savaitgalio, – šypteli akiniuota 

moteris ir ištiesia pilką striukę.
Padėkoju ir išeinu. Daugeliui penktadienis – tai 

šventė. Tik atstumtieji kankinasi penktąją savaitės 
dieną. Nenoriu kankintis, nenoriu namo. Miesto 
bulvaru žingsniuoju vietinės kavinukės link. Kiek 
daug žmonių aplinkui, jie visi – tarsi minia vaikš-
čiojančių ir viską naikinančių, negailestingų milži-
nų. Bijau atsidurti šalia vieno jų, bijau ir jų akių, 
kurios netyčiomis gali susidurti su manosiomis. 
Žvelgiu į miesto grindinį. 

Praveriu kavinukės duris. Matau, kaip visi, 
sėdintys prie staliukų, atsisuka į mane. Jausdama 
keistą blauzdų traukimąsi, nužingsniuoju į patį 
atokiausią šios vietos kampą. Užlipu ant kėdės, 
žvelgiu į savo kojas – jos kybo ore.

Prie gretimo staliuko sėdi pora. Mergina suka 
šviesių, išpuoselėtų plaukų sruogą aplink pirštą, o 
vaikinas intensyviai pasakoja jai visokiausias, ne 
itin realiai skambančias istorijas apie savo praei-
tyje su draugais patirtus nuotykius vakarėliuose, 
keliones, ateities planus kurti įmonę, šimtukais 
išlaikytus egzaminus bei nuolatinį dėmesį, gau-
namą iš įvairiausių merginų. Užbaigdamas kas 
trečią sakinį, jis žeria šviesiaplaukei vis po naują 
komplimentą. Regis, mergina patiki jo pasako-
jimais, ypač pagyromis. O gal tik apsimeta? Jos 
nuolatinis juokas man pradeda įkyrėti. Pora nu-
tyla, kai jiems raudonplaukė padavėja atneša po 
porciją ledų.

Milda Zurbaitė

2017 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė. Šiaulių Romuvos gimnazija, 4c klasė
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Netrukus padavėja prisiartina ir prie manęs. Nu-
taisiusi malonią, net pernelyg malonią šypseną, klau-
sia, ko norėčiau. Paprašau lygiai tokio paties deserto.

Už lango pradeda temti. Matau, kaip gatvė-
je įsižiebia žibintai. Išsitraukiu telefoną, laikau jį 
abiem rankom. Pradedu bjaurėtis savo mažais del-
nais, dar mažesniais pirštais, kas sekundę mažėjan-
čiomis kojomis ir pečiais. Nekenčiu maudžiančio 
pilvo, nesibaigiančio raibuliavimo akyse. Malo-
nioji padavėja atneša ledų porciją. Mano galva tik 
truputį kyšo virš stalo viršaus, todėl valgyti darosi 
sunku. Iškeliu galvą labai aukštai ir bandau siekti 
ledų. Po galais, arbatinis šaukštelis dar niekada ne-
buvo toks sunkus! 

Aplinkui esantys žmonės pradeda skirstytis. 
Kavinėje išjungiamas radijas. Matau, kaip kas ke-
lias minutes padavėja perveria mane žvilgsniu, tarsi 
negalėdama patikėti tuo, kad gali būti tokių mažų 
ir dar taip ilgai valgančių žmonių. Nors ledų porci-
ja man ir atrodo milžiniška, tačiau suvalgau ją visą. 
Tai nepraslenka pro maloniosios raudonplaukės 
akis; nė nespėju įdėti šaukštelio į ledainę, kaip ji 
atsiduria prie mano stalelio. Oho, koks dėmesys 
klientui. Juokinga, kai pagalvoji, kad visa tai tik dėl 
arbatpinigių ar noro greičiau pabaigti darbo dieną.

Paberiu kelias monetas ant stalo – daugiau čia 
niekas manęs nebelaiko. Matau, kaip iš padavėjos 
veido išnyksta iki skausmo maloni šypsena išvydus 
menkus arbatpinigius. Ką gi, turiu nulipti nuo kė-
dės. Bet kas, jeigu nepajėgsiu? Kas galėjo pagalvoti, 
kad nulipimas nuo paprastų paprasčiausios kėdės 
gali prilygti skrydžiui parašiutu! Susikaupiu, užsi-
merkiu. Šoku. Keliai atsitrenkia į žemę.

Norėčiau pasiimti rankinę, prikimštą natų 
ir įvairiausių knygų, bet mano susitraukęs kūnas 
nepajėgia jos pakelti. Telefono irgi. Nutariu šiuos 
daiktus palikti kavinėje ir išeinu į gatvę. Lyja. 
Kiaurai peršlampu vos nuo kelių lietaus lašų. Ma-
tau gatvėje lakstančius milžinus, liguistai ieškan-
čius prieglobsčio nuo lietaus. Keli iš jų vos manęs 
nesumindo. Bandau rėkti, kad elgtųsi atsargiau, 
tačiau žmonės manęs nepastebi. 

Sukaupusi visas jėgas einu namų link. Lietus 
dar niekada nebuvo toks bjaurus; kiekvienas lašas 
prilygsta cunamiui. Turiu bėgti nuo kiekvieno pa-
matyto milžino, nes atrodo, kad visi jie tik ir taiko-
si mane sutraiškyti savo didžiulėmis pėdomis. 

Staiga vėjas užpučia plastikinį maišelį ant ma-
nęs. Negaliu jo nusiimti, imu dusti. Nežinau, ką 
turėčiau daryti, sutrinku, pradedu rėkti. Girdžiu ša-
limais praeinančių žmonių žingsnius. Kodėl nė vie-
nas jų negali sustoti, pakelti apgailėtino maišelio?  

Negi tai galas? Mano gyvenimas tiesiog baigsis 
tuo, kad uždusiu po plastikiniu maišu? Viskas? To-
kia kvaila mirtis? Rimtai? Kadaise galėdavau pakel-
ti šimtus tokių maišų, negi dabar viena apgailėtina 
šiukšlė mane pražudys? Nenoriu. Nenoriu pranyk-
ti. Aš dar čia. Noriu gyventi. Nenustoju rėkti.

Akyse ima šviesėti. 
– Paulina?.. – pažįstamo balso savininko ranka 

pradeda kelti maišelį.
Staiga išvystu geriausio vaikystės draugo veidą. 

Jo akyse neįžvelgiu jokio, nė menkiausio sutrikimo 
ar nuostabos. Nieko nesakęs, užsikelia mane sau 
ant delno ir paklausęs, ar vis dar gyvenu ten pat, 
neša namų link. Jaučiu, kaip mano delnai, kojos ir 
pečiai pradeda plėstis.

Virsmas

– Man atrodo, jis tiesiog girtas, – į pasiūlymą 
nueiti prie ant žemės pakritusio senio atkerta Justas.

– Man atrodo, jam blogai, – pribėgu prie žmo-
gaus.

Justas atseka paskui. Įsižiūrėję pastebime, kad 
tai nėra tik paprastas vartymasis ant grindinio. Vy-
ras sukasi į kokoną. Abu kraipome galvas, jose it 
pelė aplinkui grūdų maišus šmirinėja klausimai: 
„Kodėl vyras sugalvojo būtent miesto centre tai at-
likti? Kodėl negalėjo į kokią nuošalę nueiti ir ten 
ramiai įsivynioti į jį?“

– Jums padėti? – klausiu.
– Nereikia, aš pats.
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– Jums greitąją iškviesti? – draugo balse atsi-
spindi nuostaba. 

– Ne, nereikia. Geriau ištraukit iš šito, – iškelia 
ranką ir parodo į milžinišką voratinklį.

Ant žemės šalia vyro guli pirkinių maišelis. 
Jame duona, sviestas, dešra. Regis, tai įrankiai, ku-
riais buvo bandyta išsikapstyti iš voratinklio. 

– Kaip darom, Justai? – pasisuku į jį.
– Prisėskit prie manęs, – vyras kreipiasi išgirdęs 

klausimą.
Delsiame. Prisėdame tik išgirdę netoliese esan-

čios bažnyčios varpų gaudimą, kviečiantį į velyk-
nakčio mišias. 

Mūsų ir jo akims atsidūrus viename lygyje, 
vyras metamorfuojasi į lėliukę. Visas kūnas susuk-
tas į audinį, matyti tik veidas. Ore sklando spirito 
dvokas. Matydama senio šypseną, suskaičiuoju jo 
turimus dantis. Jų keturi. 

– Jūs labai geri žmonės, – prabyla žmogelis.
Tylime vis dar apstulbę nuo jo staigios trans-

formacijos.
– Jūs nelietuviai, taip? 
– Lietuviai, – atsakome duetu.
– Būna dar ir gerų lietuvių... – tyliai sumurma.
Nusijuokiame.
– Žinot, jūs man tokie geri... Aš dirbu chirurgu 

ir jeigu jums kada reikės pagalbos – kreipkitės, – 
minutę tyli, pažvelgia į mus, – netikit?

– Tikime, tikime, – atsakau ir jaučiu, kaip akys 
sminga į grindinį.

– Neapsimesk, netiki. Vo, – iš skverno ištraukia 
kortelę, – žiūrėk, pažymėjimas.

Paimu. Ir išties, pažymėjimas. Tik ne chirurgo, 
o pensininko.

– Parašyta, kad chirurgas, taip?
– Taip, – grąžinu jam.
– O žinot, kodėl jūs geri žmonės ir man pa-

dedat?
– Kodėl? – suklūsta Justas.
– Nes aš skalpelį kišenėje laikau, – akimirką 

tyli, – išsigandai, ane?  Dėk į snukį, vis tiek nepa-
taikysi, – juokiasi.

Justo lūpų kampučiai pakyla į viršų, veidas iš-
rausta. Visą dieną kaupta energija išsiveržia juoko 
pavidalu ir sprogsta centrinėje aikštėje.

Senis garsiai pradeda dainuoti Skinsiu raudoną 
rožę. Sudainavęs priedainį atsisuka į mus:

– Žinot, o šiaip aš muzikantas.
– Pastebėjom, – atsakau.
– Netikit?
– Tikime, tikime, – atsakome vienbalsiai.
Vyras vėl ištraukia tą patį pensininko pažymėji-

mą ir parodo mums. Patvirtiname, kad jame viskas 
parašyta būtent taip, kaip jis teigia esą.

– Žinot, aš jums sumokėsiu.
– Nereikia! – sušunkame duetu.

Linarto Tuomo nuotrauka
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– Tuooj, – įkiša ranką į kišenę.
– Nereikia, baikit.
Senis įdelbia blausias akis į tolį ir pradeda de-

klamuoti rusišką eilėraštį.
– Jūs vienas gyvenat? – nutraukiu viduryje posmo.
– O kaip manai?  Voliočiaus čia, jeigu su kuo 

nors gyvenčiau? – vyro akys drėksta, – Liudmila...
Voratinklis po truputį yra. Po kelių minučių 

vyras vėl prabyla:
– Žinot... jeigu jums kada ko reiks... aš daug 

metų dirbu kriminalistu. Vo, – ištraukia tą patį 
pensininko pažymėjimą, – pamojuoja juo, įside-
da, – jeigu jums kada ko reikės, tai pasakykit, kad 
pažįstat Novokovą, ir aš padėsiu.

Supratingai palinksime galvomis.
– Dėl viso pikto, užsirašykit numerį. A vdrug 

prireiks.
– Mes įsiminsim. Jūs diktuokit, – atsako Justas.
– Gerai. Klausykis. Aštuoni, šeši, – stoja tyla, – 

septyni, keturi... penki, trys... trys, penki, septyni. 
Įsiminei?

Justas palinksi galva.
– Kartok.
– Aštuoni, šeši, septyni, keturi, penki, trys, 

trys, penki, septyni, – išpila.
– Taip...  Jūs geri žmonės. Ačiū, kad pabuvot, o 

dabar jau galit eit, aš susitvarkysiu.
Atsistojame, paeiname kelis žingsnius atgal. 

Matome, kaip voratinklis suyra, lėliukė pradeda 
plyšti. Senis atsistoja, išskleidžia mėlynus sparnus, 
kelis kartus jais suplazdena, į rankas pasiima pirki-
nių maišelį, atsisuka į mus:

– Tiesa, gal alaus norit?
– Ne, – atsakau.
Justas patrina pirštais ties smakru, pavarto akis.
– Ne, – kartoju.
Vyras dar kartą suplazdena sparnais, pakyla 

nuo žemės ir išskrenda vieno iš priešais stovinčių 
blokinių daugiabučių link. 

Paėję į dešinę nuo alkoholiko vietos, pažvelgia-
me į grafiti ant prekybos centro sienos:

Gėda neturi nagų. Ji turi tik šaltas pėdas, kurios 
dilgina kažkur ten – viduje. Kol sušyla.

Klaidžiojimai

– Labas. Nežinau, kuo tu vardu, kiek tau metų 
ir kur gyveni. Tačiau žinau viena: tu nuostabus! Esi 
gražus, protingas, nepakartojamas. Gali įkopti į 
Everstą, tapti fitneso čempionu, išrasti vaistus nuo 
vėžio, sukonstruoti laiko mašiną, parašyti bestse-
lerį! Tu gali viską, tau tik reikia tuo tikėti! Just do 
it, – pila žodžius raumeningas vyras, stovintis kito-
je loptopo ekrano pusėje.

Tadas išsitiesia, nusišypso ir uždaro kompiute-
rį. Įžengęs į virtuvę, išplaka du kiaušinius ir prade-
da juos kepti. Įsijungia radiją, groja Eye Of The Ti-
ger. Pasiėmęs iš šaldytuvo duonos ir kumpio, juos 
supjausto ir įdeda į keptuvę. Nejučiomis jo kojos 
pradeda judėti pagal dainos ritmą, rankos atkartoti 
kadaise matytus klipo judesius.

Pasikeitus dainai, po virtuvę pasklinda degė-
sių kvapas. Sunerimęs Tadas pribėga prie keptu-
vės. Mentele bando atskirti nuo keptuvės dugno 
kiaušinienę, bet ši nepaklūsta jo norui ir pasilieka 
prilipusi. Radijuje pasigirsta to paties raumeningo 
vyro balsas:

– Kartais tavo kelyje gali pasitaikyti sunkumų. 
Tačiau, nepaisydamas to, prisimink: what doesn’t 
kill you makes you stronger. Tik tikėdamas savimi tu 
pajėgsi įveikti visus sunkumus. TIKĖK SAVIMI, 
NES TU NUOSTABUS! KITO TOKIO NĖRA!

Tadas pasiima mentelę ir iš visų jėgų trina ja 
keptuvę. Kiaušinienės svilėsiai po truputį atsiskiria 
nuo dugno. Sutvarkęs virtuvę, vaikinas išsitraukia 
riekę duonos, ant jos užtepa sviesto ir suvalgo su 
sūriu. 

Prieš akis iškyla akimirka, kai Tadas, bėgdamas 
maratoną, pamatė dvigubą vaivorykštę. Taip pat 
prisimena ir pirmus pasimatymus su Austėja.

– Nustok galvoti apie praeitį. Šiame gyvenime 
nėra laiko žvalgymuisi atgal, – prisiminimus nu-
traukia radijo laidos vedėja.

Tadas išjungia radiją. Pažvelgia į baziliką, au-
gantį ant palangės, ir prisimena, kaip keturias paras 
autobusu vežė dar vos išdygusį daigelį iš Italijos į 
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Lietuvą. Į vaikino galvą peršasi atsiminimai iš tos 
dienos, kai draugas Fabrizio, nusprendęs jam apro-
dyti Veneciją, paklydo ir kaip jie, kepinant trisde-
šimt devynių laipsnių karščiui, penkias valandas 
slankiojo siauromis gatvelėmis. Buvo vasaros pra-
džia, tad kanalai smirdėjo dumblu. Jis niekad ne-
pamirš to momento, kaip, pagaliau išėję į Švento 
Morkaus aikštę, jie drebėjo iš džiaugsmo. Fabrizio 
pradėjo garsiai dainuoti O Sole Mio. Tadui buvo 
kiek nejauku, tačiau pamatęs, kad turistai į tai žvel-
gė veikiau su šypsena nei su pasibjaurėjimu, nu-
sprendė jam garsiai pritarti.

Tadas atsidūsta. Tvirtai suspaudžia akių vokus. 
Atsimerkęs prieš save išvysta raumeningą vyrą.

– Tadai, tu negali stovėti vietoje. Turi judėti į 
priekį. Man nesvarbu, kas tu buvai praeityje ir ką 
tau teko patirti. Aš žinau, kad tu gali daugiau. Tu 
privalai žiūrėti į priekį, Į PRIEKĮ, Į PRIEKĮ. KAR-

TOK PASKUI MANE: Į PRIEKĮ!

Vaikinas greitai trenkia virtuvės durimis. Nuei-
na į savo kambarį, pasiima matematikos vadovėlį, 
išsitraukęs sąsiuvinį, pradeda skaičiuoti. Gautas at-
sakymas neteisingas. Tadas užverčia vadovėlį ir pa-
deda jį į šoną. Dar kartą išspręs atlikęs kitus darbus.

– Tadai...
– Vėl tu! – atšauna.
– Nėra laiko tinginiavimui! Gyvenimas eina 

į priekį. TU negali sau leisti stovėti vietoje. Tuoj 
pat atsiversk vadovėlį ir skaičiuok! Skaičiuok, nes 
kitaip nieko niekada nepasieksi savo menkam gy-
venime! Man neįdomu, koks tu buvai vakar, man 
svarbu, koks tu būsi rytoj! Tu privalai susiimti. Aš 
tikėjau savimi ir pasižiūrėk į mane: esu laimingiau-
sias pasaulio žmogus. Tikėk savimi, Tadai!

Tadas atsistoja ir eina vonios link.
– Neignoruok manęs, kitaip netapsi sėkmin-

gas! Tu esi nuostabus, nepakartojamas, gražus! Tu 
gali įkopti į Everestą, tau tik reikia tikėti savimi! 
Nagi tikėk, tikėk, tikėk! KUR TAVO TIKĖJIMAS?

Trenkia vonios durimis ir žiūri į veidrodį. Įsi-
žiūri. „Nieko gražaus ar nuostabaus jame nėra. 

Matau tik eilinį paauglį su keturiais spuogais ant 
veido, kurių, deja, tikėjimas savimi nepanaikins. 
Pamėlę paakiai, kumpa nosis. Kur tas grožis? Ko-
dėl sakoma, kad kiekvienas žmogus yra gražus, jei-
gu gražus yra toli gražu ne kiekvienas? Gal aš net 
nenoriu būti gražus? Gal man gerai būti tokiam? 
Kodėl turiu amžinai žiūrėti į priekį, jeigu man ir 
seniau viskas buvo ok?  Aš noriu žiūrėti atgal ir 
nematau savo ateities be žvalgymosi atgal. Kodėl 
man sako, kad galiu įkopti į Everestą, jeigu nie-
kada nejutau poreikio lipti į jį? Kodėl man sako, 
kad galiu tapti fitneso čempionu, jeigu aš visą gyve-
nimą bjaurėjausi kultūristais? Išrasti laiko mašiną? 
Po galais, man jos nereikia! Ir taip galiu nusikelti, 
kur noriu. Vaistai nuo vėžio? Aš vienas negaliu jų 
išrasti!“

– Gali, tu gali padaryti viską, KĄ NORI.
– Kodėl tu mano vonioje?!
– Mažiau klausimų. Nėra kada spoksoti į veid-

rodį, tu privalai dirbti, kad būtum sėkmingas. Nes 
tu privalai norėti būti sėkmingas! Visi to nori! Tu 
irgi nori. Tu gali tapti svarbus!

– Aš nenoriu būti svarbus.
Raumeningas vyras žengia kelis žingsnius atgal.
– Man atrodo, tu nesupranti, ką sakai. PRIVA-

LAI NORĖTI.

– Aš tik noriu šiais metais vėl bėgti maratoną. 
– Ir laimėti. Privalai norėti LAIMĖTI.
– Man nereikia medalio. Ir apskritai, kodėl vi-

sus svarbius darbus turiu padaryti vienas?
– Nes tu nuostabus, nes tu GALI.
– Visi mes esame nuostabiai nenuostabūs.
– Negi tu nenori tapti geriausia SAVO PATIES 

VERSIJA? Negi tu nori visą savo gyvenimą tiesiog 
KLAIDŽIOTI?

– Noriu būti savimi, bet ne savo paties versija. 
Ir noriu klaidžioti, nes tai kartais nuveda į Švento 
Morkaus aikštę.

Raumeningo vyro kūnas ėmė trauktis. Staiga 
jis pavirto liesu paaugliu. Išraudonavęs įlipo į siau-
rą plyšelį tarp veidrodžio ir sienos. Užmigo.
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Štai ir vėl aš. Vėl vienas, sėdžiu vieno kambario 
bute ir rašau. Rašau sėdėdamas ant paprastos me-
dinės kėdės, nugara atsirėmęs į šaltą senais tapetais 
išklijuotą sieną. Pro praviras žaliuzes krinta blausi 
pavasario vakaro šviesa. Mano rankose laikomą po-
pieriaus lapą apšviečia vienintelis šviesos šaltinis – 
mėnulio pilnatis. Tokia vieniša, pakibusi danguje, 
stebinti išbalusį mano veidą, plonas, kaulėtas ran-
kas, greitai tušinuku rašančias šiuos žodžius ant ge-
rokai pageltusio popieriaus lapo. Šią naktį dangus 
apsiniaukęs, horizonte nesimato jokių žvaigždžių, 
tik kelios palengva pro šalį gatvėje važiuojančios 
mašinos bei keli neryškią šviesą skleidžiantys vie-
niši gatvės žibintai. Vieniši. Vieniši kaip ir aš šį ba-
landžio vakarą. Jau seniai prisitaikiau prie dažnai 
mane supančios vienatvės, ji tapo nuolatine mano 
palydove šaltais pavasario vakarais tupint prie lan-
go ir stebint besikeičiančius vaizdus. Kambaryje 
vėl skamba mėgstama Claude’o Debussy muzi-
ka. Daugelis paklaustų, kodėl būtent jis? Nes tik 
jis yra vienas iš to nedidelio būrio kompozitorių, 
kuris sugeba sujungti liūdesį ir džiaugsmą ir geba 
iš to sukurti kažką unikalaus. Muzika, kuri mane 
nuramina vienatvės sklidinais vakarais, kuri leidžia 
pažvelgti į pasaulį kitomis akimis, padeda pagaliau 
nuraminti po kambarį besiblaškančią mano sielą. 
Muzika, kuri man padeda sujungti pavienes mintis 
į vientisą kūrinį. Staiga kambarį užlieja lengvi for-
tepijono garsai. Skamba mėgstamiausias kūrinys – 
Mėnesiena. Jo lengvi tonai padeda nusikelti į geres-
nę vietą. Vietą, kurioje nėra jokios baimės, jokios 
pagiežos, jokių problemų. Staiga mano kuklus vie-

Vilniaus Žemynos gimnazija, 3 klasė
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Muzikos garsai

no kambario butas virsta sena mūrinės pilies mene, 
kėdė – senu girgždančiu supamuoju krėslu, prieš 
akis suspindi šilta, jauki židinio šviesa. Atrodo, šir-
dis pati tuoj ims ir iššoks man iš krūtinės. Ant mū-
rinių pilies sienų krinta lengva židinio skleidžiama 
šviesa, sukuriama jauki prieblanda. Mėgaujuosi 
kiekviena akimirka, kiekvienas fortepijono sklei-
džiamas garsas džiugina širdį, atgaivina taip seniai 
trokštančią kažko tikro, dar nesugadinto laukian-
čią sielą. Akys ima iš lėto merktis, palengva į pilies 
lubas kyla cigaretės dūmas, sumišęs su karštos ar-
batos garais. Ranka nusvyra ir pelenai lyg gegužę 
žydinčių obelų žiedai palengva ima leistis žemyn 
ant senų, sutrešusių ąžuolinių grindų. Jaučiuosi 
apspangęs, spaudžiamas begalinio noro. Noro at-
siplėšti nuo mane supančių problemų ir gauti bent 
šiek tiek užtarnauto poilsio. Galbūt įtaką daro ir 
beveik para, ištempta be miego, ir šis dar vienas be-
miegis pavasario vakaras. Staiga iš snaudulio mane 
pažadino per kūną nubėgęs šaltis. Pramerkęs akis 
išvystu ant sienos tupintį ir mane smalsiai stebintį 
savo šešėlį. Nenorėdamas pasirodyti nemandagus, 
nusikratau ant manęs nukritusius pelenus ir žemai 
nulenkęs galvą maloniai ištariu: „Labas vakaras, 
gerbiamasis! Kokiu klausimu nutarėte mane aplan-
kyti šį vėlų vakarą?“ Šešėlis nieko neatsako, tik pa-
kreipia galvą ir, perbėgęs į kitą pilies menės kampą, 
lyg norėdamas mane geriau pažinti, nieko nesako 
ir toliau, spoksodamas į mane, tyli. Norėdamas pa-
gyvinti šį vakaro pokalbį ir sužinoti daugiau apie 
mane netikėtai aplankiusį svečią, tariu: „Matau šį 
vakarą esate lyg niekad nekalbus? Ar kas nors at-
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sitiko? Galbūt norėtume man papasakoti? Norite 
tikėkite, norite ne, bet paslaptis aš moku saugoti. 
Norėčiau išgirsti bent žodį iš jūsų, nes, kalbėdamas 
monologu vienas su savimi, jaučiuosi esąs beprotis.“ 
Šešėlis išsiplečia, lyg bandydamas patogiau įsitaisyti 
prieš pradėdamas savo pasakojimą. Staiga atsilapoja 
pilies langai ir stiprus vėjo gūsis beregint užpučia 
ramiai degusį židinį, šešėlis be jokio atsisveikinimo 
pranyksta. Kartu su juo dingsta ir Debussy melo-
dija Burės. Toliau sėdžiu vienas tamsoje. Rusenan-
čios židinyje anglys taip pat beregint mano išgąsčio 
apimtose akyse užgęsta. Pradeda groti Kvapų gar-
sai vakaro ore. Fortepijonas ima skambinti garsiau, 
šiurkščiai spaudydamas klavišus. Mane apima bai-
mė, kūną krečia šaltis, laužo kaulus. Staiga iš rankų 
iškrinta puodelis su arbata ir sudūžta. Į orą pakyla 
lengvas liepžiedžių arbatos skleidžiamas aromatas. 
Nedrįstu judėti iš savo seno supamojo krėslo. Per 
kaktą palengva ritasi šaltas prakaitas. Tamsos baimė 
ir joje slypinti nežinomybė veikia mane. Jaučiu to-
lumoje girdimus žingsnius, kurie artėja manęs link. 
Baimė kausto vis stipriau, jaučiu mano gležną kaklą 
apsivejančius šaltus, mano sielą ir protą stingdan-

čius mirties pirštus. Staiga iš kambario kertės išeina 
mergina, nešina žvake, ir, savo šiltomis rankomis 
paėmusi mane už rankos, vedasi iš šio košmariško 
pasaulio. Fortepijonas vėl ima skambinti kitas melo-
dijas, jos tampa be galo subtilios, skleidžiančios ra-
mybę, o ne prieš tai baimės keliamus jausmus. For-
tepijonas ima skambinti Merginą su lino plaukais, 
beregint pasidaro ramiau, apėmęs sąmonę palengva 
išeina tirštas rūkas. Prabundu, sieninis laikrodis iš 
lėto muša dvyliktą valandą vakaro. Uždarau šaltą 
pavasario gaivą skleidžiantį langą. Apsidairau – aš 
vėl savo kambaryje. Taip pat vienas, kaip ir prieš tai. 
Nei pilies menės, nei supamojo krėslo ar mane visą 
tą laiką šildžiusio židinio nebėra. Apsidairęs nebe-
matau nei vakare sutikto paslaptingojo svečio šešė-
lio, nei merginos, laikiusios žvakę ir padėjusios man 
palikti tą košmarų bei baimių persmelktą pasaulį. 
Pakeliu akis į apsiniaukusį nakties dangų, mėnulis 
vis dar mane stebi. Tik šįkart minimaliai, pro lūpų 
kamputį šypsosi linkėdamas man labos nakties. 
Fortepijonas nustoja skambinti ir mane vėl aplanko 
šventa sielos ramybė. Aš užmiegu lydimas kerinčių 
Debussy fortepijono garsų.

Kęstučio Svėrio nuotrauka
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Ką manote apie šių dienų pasaulį? Ar esate juo 
patenkinti? Ar tikite, kad dabartis yra pats geriau-
sias laikas jums, jūsų svajonėms, jūsų augantiems ar 
būsimiems vaikams? Aš taip nemanau. Mūsų die-
nų pasaulis yra taip stipriai įspraustas į rėmus, kad 
šie jau ima lūžti. Ak, kaip būtų gerai, kad jie taip 
paprastai subyrėtų ir būtų pamiršti! Deja, diena iš 
dienos mes juos tik tvirtiname, plečiame, bet jokiu 
būdu nesiruošiame jų atsikratyti. Ech, tas įgimtas 
maksimalizmas. Šie rėmai priklauso stereotipams. 
Stereotipams, kurie keliauja iš kartos į kartą ir pra-
dedami kalti į galvas vos gimus. Paklauskime savęs, 
ar tik ne jie kuria lyčių nelygybę? Įsiklausykite: Tu, 
Aš, Mes esame kur kas daugiau nei stereotipai. Tu, 
Aš ir Mes esame kur kas daugiau nei kvaili įsitiki-
nimai. 

Gyvenimą pradedame mąstydami taip, kaip 
mums diktuoja tėvai, seneliai, kiti daug patyrę ir 
matę žmonės. Būdami vaikai, tikime jų nuomone 
ir nė negalvojame, kad pasaulis gali būti kitoks, 
nei mums sakoma. Imame gyventi pagal kitų su-
kurtas taisykles. Paklūstame įsišaknijusiems stereo-
tipams, nes tuo metu net nesuvokiame, kad gali 
būti kitaip. Vienas dažniausiai pasikartojančių ste-
reotipų, su kuriais susiduria vaikai, yra vertinimas 
pagal moterišką ir vyrišką skalę: galvojimas, jog 
mergaitės turi žaisti su lėlėmis, o berniukai   – su 
mašinėlėmis, mergaitės turi vilkėti rožinius rūbus, 
o berniukai – mėlynus. Dažnai mergaitė yra laiko-
ma „berniukiška“, jei vilki tamsius drabužius, kurie 
nėra išmarginti gėlėmis ar saulutėmis, lygiai taip 
pat dažnai berniukas tapatinamas su mergaite, jei 

2017 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė. Panevėžio 5-oji gimnazija, 3 klasė

Greta Aleknaitė

Stereotipai, kuriantys seksizmą

nenešioja apdarų su superherojais, automobiliais ar 
net jei marškinėlių spalvos primena klasiokės ne-
šiojamą suknelę. Taip netiesiogiai veikiami vaikai 
tampa uždari, bijo pasirodyti kitokie ir galiausiai 
visai užsisklendžia savyje ir su niekuo nebeben-
drauja. Kaip sakė J. W. Goethe: „Pats juokingiau-
sias noras – patikti visiems“, deja, būdami vaikai, 
to nesuvokiame ir paklūstame sukurtiems stereo-
tipams, nustumdami į šoną savus įsitikinimus 
tik tam, kad turėtume draugų ir neišsiskirtume 
iš bendraamžių. Vaikai – mūsų ateitis, tačiau ar 
žmonės, kurie nuo mažų dienų gyvena taip, kaip 
jiems sakoma, galėtų kurti demokratišką ir taikią 
visuomenę? Mažamečiai gali ir privalo rinktis tai, 
kas patinka jiems patiems, o ne tai, ką mėgsta jų 
tėvai, draugai ir negailestinga visuomenė. Jie turi 
jaustis laisvi save atrasdami kasdien vis iš naujo, 
juk, kaip manė A. de Saint-Exupéry, „Gyventi – tai 
pamažu gimti. Būtų per daug patogu išsinuomoti 
sau gatavą sielą.“ Mergaitės turi teisę rinktis lankyti 
sporto būrelius vietoj dailės ar kitų pagal stereo-
tipus „mergaitiškų“ būrelių ir nesijausti mažuma. 
Berniukai turi teisę piešti, šokti baletą ir atlikti ki-
tus „berniukiškams“ stereotipams nepaklūstančius 
veiksmus bei nebūti įžeidinėjami ir nužvelgiami 
kreivu žvilgsniu. Mergaitės gali svajoti dirbti po-
licininkėmis, gaisrininkėmis, berniukai gali no-
rėti būti dizaineriais, kirpėjais. Vaikai turi jaustis 
laimingi, o laimingi žmonės tada, kai gali priimti 
nevaržančius ir laisvus sprendimus dėl savo pačių 
gerovės, kaip kitados sakė Ciceronas: „Mes esame 
tikrai laisvi, kai išsaugome sugebėjimą svarstyti sa-
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varankiškai.“ Negaliu nepaminėti, jog turbūt nėra 
mergaitės, kuri kažkuriuo savo gyvenimo etapu ne-
būtų sulaukusi pastabos dėl netinkamo sėdėjimo, 
žargoniško šnekėjimo, o ką jau kalbėti, jei dar koks 
keiksmažodis išsprūsta... Juk tokia mergaitė nepa-
tiks berniukams! Argi ne kvaila mokyti savo vaiką 
patikti kitai lyčiai, lyg be to gyvenimas prarastų 
prasmę? Negaliu suprasti ir, manau, jog negali būti 
suprantama, kad tėvai norėtų matyti savo dukrą 
nuolaidžiaujančią vyrui, iškeliančią jį aukščiau 
visko, net aukščiau savęs, nematančią jo trūkumų, 
susitaikančią su ydomis, kurios, kaip rodo daugelis 
įvykių, dažnai turi tragiškas pasekmes. Vaikas ne-
gali būti laimingas, jei yra varžomas jo asmenybės 
skleidimasis. Visi tėvai nori, kad jų atžala būtų 
pats geriausias vaikas, pakeistų pasaulį – padary-
tų jį geresnį, tačiau tai negali įvykti, jei augdamas 
bus įspraustas į rėmus, iš kurių negalės išsivaduoti 
visą gyvenimą. Negalime sau meluoti: didžioji dalis 
mūsų pasaulio suvokimo kyla iš vaikystės. Dažnai 
vaikas mano, jog jo tėveliai mąsto teisingai, todėl 
ir jie turėtų galvoti taip pat. Tad, išgirdę savo tėčio 
ar mamos nuomonę, kuri tikrai ne visada būna tei-
singa, nešasi ją į pasaulį, pasakoja kitiems vaikams. 
Džiugu, jei suaugusieji yra tolerantiški ir to paties 
moko savo vaiką, tačiau mažieji stereotipų neišven-

gia net žiūrėdami animacinius filmukus. Vaikai, 
patys to nesuprasdami, ima pavyzdį iš mėgstamų 
filmų veikėjų ir nori tapti į juos panašūs, deja, ne 
visi kūriniai siunčia jiems teigiamas žinutes. Štai 
pažvelkime į visų mėgstamą Tomą ir Džerį, kur 
pasirodo katė, vardu Toodles Galore. Šios išvaizdo-
je akį patraukia ilgos, riestos blakstienos, trumpa 
suknelė arba maudymosi kostiumėlis, kalbant jos 
beveik neišgirstame, bet štai veikėją Tomą dėl savo 
grožio ji priverčia net išsižioti. Atsižvelgiant į duo-
menis, gautus po tyrimo JAV prieš keletą metų, 
galima teigti, kad 15% veikėjų sekmadienio ryto 
animaciniuose filmukuose buvo moteriškos lyties. 
Tyrėjai pabrėžė, jog juose beveik viskas rėmėsi ste-
reotipais. Moterys čia vaizduojamos kaip roman-
tikės, silpnos ir trapios, nuolat nerimaujančios dėl 
savo išvaizdos. Kito panašaus tyrimo duomenys 
parodė, jog vyriškos lyties atstovai filmukuose lin-
kę atsakinėti į kitų klausimus, valdyti ir nurodinėti 
aplinkiniams. Nė vienas dešimto XX a. dešimtme-
čio kartos vaikas niekada nepamirš W. Disney’aus 
animacinių filmų. Kad ir kaip tai stebintų ar liū-
dintų, jie nėra tokie gražūs ir tolerantiški, kaip 
daugeliui gali pasirodyti. Štai animaciniame se-
riale Heraklis vienas epizodas išsiskyrė seksistiniu 
požiūriu. Serijoje pavadinimu Heraklis ir svajonių 

Linarto Tuomo nuotrauka
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mergina veikėjui į galvą šauna mintis sukurti to-
bulą moterį. Tad paprašo deivės Afroditės sukurti 
jam gražuolę, kuri būtų dėl jo pakvaišusi. Afroditė 
sukuria jam merginą, vardu Galatėja, kuri eina iš 
proto dėl visko, kuo domisi Heraklis. Vėliau vei-
kėjas bando tai ištaisyti, norėdamas pakeisti mergi-
ną ir sukurti ją kaip nepriklausomą moterį, kuri iš 
karto taptų tik jo drauge ir pasirinktų kitą vaikiną. 
Nesu tikra, kokį požiūrį vaikams norėjo formuoti 
šio serialo kūrėjai, bet jie tikrai galėjo pasistengti 
labiau. Dar vienas populiarus filmukas vaikams, 
kuriame pastebimos seksistinės pažiūros, yra De-
nis vaiduoklis. Ten pastebima veikėja, vardu Sam 
Manson. Ji yra geriausia Denio draugė, galbūt net 
simpatija. Iš pradžių ji savo galiomis ir silpnybėmis 
yra lygi su berniukais, veikiančiais drauge, tačiau, 
įsibėgėjant serialo sezonams, Denis su draugu tam-
pa daug silpnesni už Sam. Taip ji gauna galimybę 
tapti geresne, stipresne, greitesne ir protingesne, o 
visos jos silpnybės tiesiog išnyksta. Leiskite primin-
ti, seksizmą patiria ne tik moterys. Stereotipai gali 
sugriauti vaikų svajones, pakeisti jų pasaulėžiūrą. 
Įsitikinimų atsisakymas išlaisvina, leidžia kurti ir 
plėsti savitą mąstyseną.

Paaugliai su stereotipais dažnai susiduria net 
mokykloje, kur, deja, vis dar egzistuoja išankstiniai 
nusistatymai. Tenka pastebėti, jog šioje įstaigoje 
yra atvejų, kai būti moteriškos lyties atstove yra 
kur kas geriau nei vyriškos. Yra pedagogų, kurie 
mokinius vertina pagal išvaizdą, jų rašyseną, kal-
bėseną ar laikyseną. Tačiau šį kartą grįžkime prie 
lyčių. Noriu pabrėžti, kalbu tik iš savo perspek-
tyvos ir sakau tai, ką pastebėjau mokyklose per 
vienuolika buvimo jose metų. Iš viso lankiau tris 
mokyklas, ir beveik visur susidūriau su seksizmu, 
kuris negali būti niekaip pateisinamas, ypač kai jis 
iškyla vaikų ir paauglių atžvilgiu. Kaip ir minėjau, 
būna atvejų, kai mergaitėms sekasi daug geriau nei 
berniukams. Štai, pavyzdžiui, kai kurie mokytojai, 
net nepažindami mokinių, per pirmąsias pamokas 
suskirsto juos į gerus ir blogus pagal paprasčiausius 
stereotipus. Manau, jau atspėjote, kad blogi yra 

berniukai. Tenka paminėti, jog pagal tokį keistą 
skirstymo būdą buvo net rašomi pažymiai. Daž-
nai teko susidurti ir su tokiais nusistatymais, jog 
jei berniukas iškrėtė šunybę – visus mokslo metus 
jam akivaizdžiai mažinami pažymiai, tačiau jei tai 
padarė mergaitė – ji dar tikrai pasitaisys. Paminėsiu 
ir kelis konkrečius stereotipinių įsitikimų ir seksiz-
mo pavyzdžius: pedagogė į savo klasę nepriima 
mokytis berniuko, kaip buvo galima suprasti, ir 
dėl jo lyties, tuo tarpu ten be didesnių apmąstymų 
atsiduria dešimt mergaičių. Per pamoką apie gam-
tos taršą mokytoja duoda pavyzdį iš savo kaimo, 
sakydama, jog jos šulinio vanduo turėjo būti labai 
užterštas, nes netoliese stovėjo tvartas. Pasakiusi 
tai, priduria: „Tad, mergaitės, atsiminkite, kai gy-
vensite kaime ir sūpuosite vaiką, prie jūsų šulinio 
neturi stovėti tvartas.“ Jei to nepakanka, štai dar 
vienas pavyzdys. Ar kada girdėjote, jog pažymiai 
gali būti rašomi pažvelgus į mokinio veidą, o ne į 
jo kontrolinį? Na, tai – tiesa. Per vienas konkretaus 
dalyko pamokas buvo vertinamas ne mūsų protas, 
o lytis. Kontrolinių darbų atsakymai mokytojai 
nelabai rūpėjo, tik kartais buvo paskata dar labiau 
sumažinti įvertinimą. Perskaičiusi mokinio pavar-
dę, ji iš karto pakeldavo akis į paauglį, kuris darbą 
rašė, ir įsistebeilijusi po kelių sekundžių nuspręsda-
vo, kokį pažymį rašyti. Tų bereikšmių kontrolinių 
darbų mes niekada neatgavome, galima manyti, tai 
dėl to, jog iš karto suprastume, kad esame verti-
nami nelygiai. Tokius ir panašius atvejus galėčiau 
vardinti ir vardinti, tik problema viena – jų tiek 
daug, kad, bėgant laikui, imi ir užmiršti, o dar blo-
giau – susitaikai su tuo. Dar visai neseniai sociali-
niuose tinkluose praūžė nuotrauka iš biologijos va-
dovėlio, kur užduotyje pavadinimu „Patraukliausia 
moteris“ iš dvylikos moters figūros tipų mokinys 
turi pasirinkti jam labiausiai patinkantį. Sunku 
net įsivaizduoti, kokį poveikį tokios užduotys gali 
turėti vaikams. Galbūt mergaitė, pamačiusi, jog 
berniukui nepatinka figūra, kuri panaši į jos, ims 
badauti, taip save žalodama ir pasiduodama kitų 
įtakai. Vaikams ir paaugliams kūno sudėjimas 
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dažnai būna jautri tema, kuria jie vengia kalbėti. 
Tad jiems turėtų būti leista su savimi susigyventi, 
priimti su visais esamais trūkumais, o ne skatinti 
elgtis neadekvačiai klausant ir pasikliaujant kitų 
nuomone. Rodos, kad mokyklos vis dar negali iš-
lipti iš senų laikų stereotipinių tradicijų. Dauge-
lyje Lietuvos mokyklų yra privalomos uniformos. 
Mano nuomone, tai – grįžimas keliomis dešimti-
mis metų atgal. Juk ir taip kiekvienas mokinys yra 
mokomas pagal vienodas programas, neegzistuoja 
joks individualumas, o įvedus uniformas dar ir 
kūrybiškumas žudomas, žmogus tampa tik eiline 
plyta sienoje. Mergaitėms ir vėl tenka susidurti su 
stereotipais ir segėti sijonus. Be abejonės, yra mer-
gaičių, kurios negali pakęsti sijonų ir jų niekada 
nenešiotų, deja, jos priverstos tai daryti, nes kitu 
atveju grėstų pašalinimas iš mokyklos. Mokytojai 
mini, jog mokykloje yra formuojamos asmeny-
bės, bėda ta, kad įstatymai, nuostatos, švietimo 
programos asmenybių niekaip nesuformuos. Šios 
gimsta bendraudamos, išreikšdamos save įvairiose 
gyvenimo srityse, o ne gyvendamos pagal taisykles 
ir eidamos paskui visiems mokiniams „pritaikytas“ 
nuostatas. Niekur nerasime dviejų vienodų moki-
nių, kuriems tiktų tie patys dalykai. Todėl reikėtų 
skatinti individualumą, o ne varžyti jį. Galima pa-
žvelgti ir plačiau: 2010 metais Jungtinėje Karalys-
tėje buvo atlikti tyrimai, kurių metu išsiaiškinta, 
jog 71% merginų nuo šešiolikos iki aštuoniolikos 
metų po kelis kartus per savaitę mokykloje yra ap-
šaukiamos „šliundromis“. Tie patys tyrimai atsklei-
dė, jog 29% paauglių mergaičių mokykloje patyrė 
priekabiavimą. Jungtinėje Karalystėje mergaitės, 
paklaustos apie seksizmą, papasakojo šiuos nutiki-
mus: „Aš pasakiau neteisingą atsakymą klasėje aną-
dien. Kažkoks vaikinas man liepė grįžti į virtuvę“, 
„Vaikinų reitinguojama dešimties balų skalėje ir 
klausiama, ar „aš to noriu“, į mane kreiptasi „kale“ 
vietoje mano tikrojo vardo“, „Turėjau pakeisti mo-
kyklą, nes seksualinis priekabiavimas buvo nebesu-
valdomas“ ir štai pats ironiškiausias iš visų šių pa-
vyzdžių – „Vaikinas mokykloje liepė man nuleisti 

ranką, kai mokytoja mūsų paklausė, ar manome, 
jog seksizmas vis dar egzistuoja.“ Tad kaip yra iš 
tiesų? Galiu jums atsakyti. Galbūt nesusimąstome, 
bet lyčių diskriminacija mokymo įstaigose tikrai 
tebeegzistuoja. Stereotipai čia išlieka ir laikysis jie 
tol, kol netapsime tolerantiškais žmonėmis tiek 
savo veiksmais, tiek mintimis. 

Sunkiausia įsišaknijusius stereotipus išnaikinti 
iš tų vietų, kur jie išlieka ir gali būti pamatyti, iš-
girsti dar šimtus tūkstančių kartų. Turbūt suprato-
te, jog kalbu apie televiziją, spaudą bei internetą. 
Lietuvoje vis dar daugybė laidų, kurios toleruoja, 
o kartais ir propaguoja seksizmą, rasizmą, homofo-
biją ir tiesiog netoleranciją. Taip irgi formuojamas 
stereotipinis požiūris, kuris gali paveikti ir kitus 
žmones, juk, kaip byloja psichologai, jei dažnai 
ką nors matai ar girdi sakant, pradedi tuo tikėti. 
Žmonės ima gyventi kitų pasiūlytomis mintimis, 
vadovautis jų mąstymu. Įsitikinimą, jog moteris – 
silpnoji lytis, puošmena, šios laidos tik dar labiau 
išryškina. Dažniausiai čia matomos panašaus tipo 
moterys: pasipuošusios trumpais sijonėliais, ap-
temptomis suknelėmis, einančios turtingo vyro 
pašonėje ir pasirinkusios išlaikytinės gyvenimą. Jo-
kiu būdu to nesmerkiu, bet, kaip sakė Voltaire’as: 
„Nesutinku su tuo, ką sakai, bet iki mirties ginsiu 
tavo teisę tai sakyti.“ Šiems šou trūksta priminimo, 
jog pasaulyje esti ir kitokį mąstymą turinčių mo-
terų, kuris galbūt ir neatitinka jų taip mėgstamų 
stereotipų. Kalbėdama apie stereotipinį požiūrį 
mokyklose, pateikiau pavyzdžių. Šių nepamiršiu 
ir čia. Štai vieną vakarą, žiūrėdama televizijos lai-
dą, išgirdau vedėjo teiginį, jog sportas – moterų 
labiausiai nemėgstama tema, dėl to jam norėčiau 
paprieštarauti. Šiuo metu man septyniolika metų 
ir aš neįsivaizduoju gyvenimo be krepšinio, futbo-
lo ir kitų sporto šakų, kurias stebėti galėčiau diena 
iš dienos. Nepamirškime ir stereotipinių, seksisti-
nių reklamų. Kartą teko nugirsti loterijos reklamą, 
kurioje automobiliai skirstomi į dovanotinus mo-
terims ir vyrams: moterims – saugūs ir manevrin-
gi, vyrams – greiti. Mieli reklamos kūrėjai, aš kur 
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kas mieliau rinkčiausi greitą automobilį! O galbūt 
vaikinas ar vyras su malonumu vairuotų mažą ir 
saugų automobilį vietoj didelio ir spartaus. Štai 
dar vienas pavyzdys, kurį, kaip ir pirmąjį, išgirdau 
televizijos laidoje. Šioje dalyviams buvo pateiktas 
klausimas, kokia reklama buvo rodoma 1941 m. 
beisbolo rungtynių minutės pertraukėlėje, prieš 
pasakydamas atsakymą vedėjas paklausia: „Ko-
kia prekė pati vyriškiausia? – Laikrodžiai.“ Jam 
norėčiau priminti F. Nietzsche’s frazę – „Įsitikini-
mas – iš esmės didesnis šviesos priešas nei melas.“ 
Kodėl negalėtume vadinti to moteriškiausia preke? 
Sakysite – „tai atkeliavo iš senų laikų“, bet mes 
gyvename pasaulyje, kur moterys neprivalo vilkėti 
puošnių suknių, o vyrai kostiumų. Turime galimy-

bę rinktis. Ne tik Lietuvos televizijose klesti sek-
sizmas. O gal turėčiau sakyti stereotipai, kuriantys 
jį? Štai danai 2013 metais sukūrė turbūt labiausiai 
moteris žeminančią televizijos laidą pasaulyje. Kaip 
rašo vienas lietuviškas dienraštis, įsivaizduokite te-
levizijos pokalbių laidą: prieš laidos vedėją vyrą ir 
jo svečią be žodžių nusirenginėja moterys, o jie be 
jokių skrupulų komentuoja, ką mato, ir vertina 
jos kūną. Tokie dalykai vyksta Danijos televizijo-
je. Šios laidos kūrėjas turi drąsos teigti, jog moters 
kūnas alksta žodžių. Vyrų žodžių. Seksizmu savo 
produktus nusprendžia paremti net ir tokia firma 
kaip Fiat. Ši Italijos automobilių gamintoja išleido 
bukletą apie tai, ką daryti, kad „automobilis teik-
tų didesnį pasitenkinimą“, kuris buvo išduodamas 
kartu su įprasta instrukcija kiekvienam pirkėjui. 
Tarp šių rekomendacijų buvo galima rasti ir tokių 
patarimų kaip, pavyzdžiui, „pasodinti moterį ant 
galinės sėdynės siekiant geriau susikoncentruoti, 
jeigu toji segi pernelyg trumpą sijoną“. Kalbėdama 
apie prekes, reklamuojamas moterų, negaliu nepa-
minėti atvejo, kurį sugalvojo prieskonių gamintoja 
Saldva. Ši savo gaminių reklamai pasitelkė moters 
krūtis, jas siedama su natūralumu. „Vyrams, ku-
riems patinka natūralūs...“ – skelbiama reklamos 
tekste po moters krūtų nuotrauka. Ką jau kalbėti 
apie kavą, pamaloninančią vyrą, ar gėrimus, netin-
kamus moterims. Prisimenu J. G. Seume’s frazę: 
„Tas, kuris žemina aplinkinius, pats niekada nebus 
didis.“ Belieka tik pasakyti, jog, jei produktai būtų 
iš tiesų geri, tam, kad juos parduotų, nereikėtų į 
pagalbą pasitelkti seksizmo. Tik pagalvokime, kiek 
kartų šie ir kiti pavyzdžiai gali būti peržiūrėti kas-
kart iš naujo. Kokią žinutę jie siunčia vaikams? 
Televizija, internetas ir spauda – puikūs įrankiai 
tolerancijai skatinti: panaudokime juos.

Prisiminkime kasdienį gyvenimą – darbą ir bui-
tį. Nors ir gyvename dvidešimt pirmame amžiuje, 
esame apsupti išmaniųjų technologijų, laviname 
savo mąstymą, bet vis dar galvojame, kad moterims 
dirbti sunkius darbus yra nevalia, jog taip jos „su-
vyriškėja“, praranda savo patrauklumą, netgi gąs-

Kęstučio Svėrio nuotrauka
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dina. Vis klausiu savęs, kas iš tiesų yra „moteriškas“ 
ir „vyriškas“ darbas. Atsakymą, deja, bet klaidin-
gą, man pateikia stereotipai: moteris atlieka namų 
ruošos darbus, gamina, gražina kitus žmones, jos 
nekilnoja sunkių daiktų, nedirba policijoje, gais-
rinėje, statybose, nevairuoja sunkiojo transporto, 
nes tai daro vyrai, šie nesiuva drabužių, neaugina 
gėlių, nekuria papuošalų. Nežinau, kaip jūs, bet aš 
kategoriškai nesutinku. Kad ir kaip ten būtų, to 
neužtenka. Stereotipai sukūrė seksizmą. Lyčių už-
imtumo skirtumas Lietuvoje vis didėja nuo 2001 
metų. Mūsų šalyje užimtumo lygio skirtumui yra 
net 8,3% mažesni už visų ES valstybių narių vi-
dutinį rodiklį. Pagal statistiką įrodyta, jog moterys 
uždirba mažiau nei vyrai. ES ekonomikoje moterys 
uždirba vidutiniškai 16,4 proc. mažiau nei vyrai. 
Štai 2007 metais moterų vidutinis valandinis dar-
bo užmokestis buvo beveik ketvirtadaliu (24,4%) 
mažesnis negu vyrų. Dėl to moterys per visą gyve-
nimą uždirba mažiau, todėl jų pensijos mažesnės, o 
pavojus skursti senatvėje didesnis. 2012 m. skurdas 
grėsė 21,7 proc. 65 metų ir vyresnėms moterims 
bei 16,3 proc. tokio paties amžiaus vyrams. Dau-
gelis šalių nepamiršta, jog tai yra opi problema. 
Europoje yra minima vienodo darbo užmokesčio 
diena: 2011 m. kovo 5 d. Europos Komisija pirmą 
kartą paminėjo žemyno vienodo darbo užmokes-
čio dieną. Kasmet minima Europos vienodo darbo 
užmokesčio diena, skirta visuomenei geriau infor-
muoti apie moterų ir vyrų darbo užmokesčio skir-
tumą ir apie tai, kad moterims tenka dirbti ilgiau, 
kad uždirbtų tą patį, ką vyrai. Tiksli vienodo dar-
bo užmokesčio dienos data priklauso nuo tų metų 
vidutinio moterų ir vyrų užmokesčio skirtumo. Ji 
atitinka skaičių dienų, kurias papildomai turi dirbti 
moterys per visus darbo metus, kad uždirbtų tiek, 
kiek vyrai. Po šių faktų į galvą ateina T. Jeffersono 
mintis: „Lygias teises – visiems, ypatingų privilegi-
jų – niekam.“ Tai, kas atrodo elementaru, deja, vis 
dar yra nepasiekiama. Paminėję šiuos gyvenimo as-
pektus, negalime pamiršti ir buities. Kasdieniame 
gyvenime seksizmo mes jau nebepastebime, su juo 

tiesiog gyvename. Vis dar yra šalių, kurios gyvena 
pagal senąsias nuostatas, stereotipus. Štai Izraelyje, 
kur demokratija laikoma didžiausia visuomenės 
prieše, dauguma radikaliųjų ortodoksų, dar vadi-
namų haredimais, mano, jog kuklumas neturėtų 
leisti moterims sėdėti autobuso priekyje kartu su 
vyrais. Čia jau tampa įprasta matyti segreguotus 
autobusus, kur moterys priverstos spiestis sausa-
kimšo autobuso gale, kai tuo tarpu priekyje, kur 
esą vieta vyrams, pilna laisvų vietų. O kiek daug 
esame skaitę, girdėję apie smurtą šeimoje, net ir čia 
stereotipai randa sau vietą. Dažnas smurto šeimoje 
atvejis yra palydimas piktais komentarais, jog tai 
pati moteris kalta, kad vyras prieš ją smurtauja. 
Rodos, per dažnai užmerkiamos akys ir pamiršta-
ma, kas yra kaltas. Tvirtai galiu teigti, jog smurtau-
jantis vyras tokiu vadintis tikrai negali. Tik, deja, 
moterys įkliūva į šių būtybių spąstus, išsigąsta ir 
bijo pasipasakoti kitiems, dėl to taip svarbu skatin-
ti žmones kalbėtis. Kalbėdama apie seksizmą kas-
dieniame gyvenime, negaliu nepaminėti fakto, jog 
nepažįstu nė vienos paauglės, kuri, eidama gatve, 
nebūtų nužiūrinėta, šaukiama įvairiausiais nema-
loniais žodžiais ir kitais būdais užkabinėjama. Yra 
vyrų, vis dar manančių, jog tai moterims patinka, 
prilygsta patiems gražiausiems komplimentams. 
Pasikartosiu, visa tai kvaila, neteisinga ir netoleran-
tiška. Antoine’as de Saint-Exupéry sakė: „Žmogus 
atsiskleidžia galynėdamasis su kliūtimis.“ Ir darbe, 
ir buityje, kasdieniame gyvenime privalome turėti 
lygias teises ir išsivaduoti iš stereotipų pančių. Tik 
tada galėsime jaustis laisvi ir nevaržomi. Laikas iš-
silaisvinti.

Kiekvienas taikus žmogus trokšta matyti tokį 
ir mūsų pasaulį. Tik pagalvokime, kiek galėtume 
nuveikti eidami išvien... Santaiką Žemėje galime 
pasiekti tik eidami drauge ir būdami lygūs visose 
gyvenimo srityse. Pamirškime stereotipus, neleiski-
me seksizmui įleisti savo šaknų į mūsų asmeninius 
pasaulius. Nepamirškime: Tu, Aš ir Mes esame kur 
kas daugiau nei stereotipai. Tu, Aš ir Mes esame 
kur kas daugiau nei kvaili įsitikinimai.
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Linas Daugėla

 
Poezija iš sakuros žiedų

Haiku 

laimingas akmuo –
neturi jausmų krūvio 

tik gyvenimą 

***

klevo žodis 
dar neištartas slypi 

šaknų gilumoj  

***

švendras ežere 
pasislėpė už brolių –

ruošiasi audrai

***

ant ledo luito 
žydi neužmirštuolė

reikia tikėti

Senriu  

ant aukšto kalno 
bažnyčią milžinas patupdė 

mažiems tikėjimo degtukams 
 

***

sprogsta bombos 
blindžių pumpurų –

pavasario laiškas 

2017 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatas. Kretingos Pranciškonų gimnazija, 8e klasė

Metai

išskrenda kovai 
balandžiai atlakioja
gegutei 
raidę pakeitusiai 
vietą užleidžia

jaunuolis beržas
liepos lieknos 
pavėsy repetuoja 
vasarą 

rugių pjūtė 
rugių sėja 
vargins dykaduonius 

lapai krentantys 
nuvils ne vieną 

gruodas sukaustys 
ožekšnius 
sausas speigas 
sustingdys kosulį 

ir liks du 
nieko nenuveikę broliai 
vasaris – mėnuo apgavikas 
ir spalis
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***

rasa prausia traiškanas –
nakties 
likutį 

*** 

nereik vaizduotės 
įsivaizduot pasaulį – 

gyventi reikia

***

nesuprastinta trupmena:
skaitiklis – šeima 
vardiklis – karjera 

nesuprastinti santykiai
ar tiesiog nesuprasti 

įvyko dalyba 
išėjo periodinė trupmena
nepavyko apskaičiuot 
gyvenimas – klaida

***

monetą metęs vandenin 
įkvėpęs tyro oro 
iššvaistęs galimybes
nuskynęs saulutę
ir ją už tvoros numetęs 

beprasmiškai atšvenčiau pavasario pabaigą
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bet nejauku 
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žodžius 
atodrėkis 
suliejo

Tie patys žodžiai

mintys – viltys 
viltys – mintys 
širdys – mintys 
viltys – širdys 
žodžiai persekiotojai 
vis kankinantys mane 
ir prašantys 
užrašyk 
mes geriausi 

atsikračiau jų 
netyčia ir vaikystę 
nupurčiau 
nuo apdulkėjusio 
gyvenimo palto
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Kas pražysta pavasarį

Mano kaimynas turėjo mažą gėlių darželį. Jo 
šiaurinį kampą mačiau pro savo kambario langą. 
Pavasarį ten žydėdavo tulpės, vasarą žydėdavo li-
neliai, rudenį žydėdavo jurginai, o žiemą tapdavo 
kažkaip nyku. Slogu pasidarydavo, viskas supū-
davo, sutiždavo, augalai tokios beviltiškos formos 
įšaldavo ir visą žiemą turėdavo atsiduoti mirtim. 
Labai laukdavau pavasario, laukdavau, kada vėl pa-
matysiu kaimyną, palinkusį su savo kastuvėliu. Už-
sidėjęs kepurėlę su snapeliu, palinkęs jis atsargiai 
iškasdavo duobutę ir, atsukęs nugarą į mano langą, 
kažką paimdavo iš maišelio ir pabarstydavo ant že-
mės. Sėklų, stebuklų, grožio, nežinau, kai buvau 
maža, atrodė, kad tai gali būti bet kas. Bet juk ar 
buvau neteisi: po kiek laiko iš tiesų įvykdavo stebu-
klas – daigai pražysdavo ir epidemiškai pasklisda-
vo po visą daržą. Tuo tarpu aš, net ir mokydamasi 
biologijos, neatsistebėdavau. Tai tapo tradicija, ne-
sikeitė nei grožis, nei mano kaimynas. Tačiau pra-
ėjusiais metais mačiau jį sodinant tik daugiametes 
gėles. Dvilinkas jis iš lėto vaikščiojo po daržą. Žili, 
tikriausiai jau seniai nešukuoti plaukai styrojo iš po 
kepuraitės. Pagalvojau, kad dar neatėjusi žiema jau 
spėjo išsukti spalvas iš jo veido. Šiais metais pava-
sarį atvežė greitoji, bet kartu išsivežė ir kaimyną. Tą 
dieną pražydo krokai. 

Pasitinkant viešnią

Laipteliais kaukši kulniukai. Smulkūs žingsniai 
švaisto į šonus lapus. Girgžda sniegas. Šviečia saulė 
ir lyja lietus. Jaučiuos, lyg viduj suktųsi tornadas. 
Net apsirengiau proginius marškinius, užsidėjau 

Vlado Dautarto konkurso laureatė. Kauno r. Raudondvario gimnazija, 2bg klasė

Urtė Širmulytė

šventinę šypseną. Pagaliau jaučiuosi, kad jos gal 
net neprireiks, vidus lyg ir po truputį pats prisi-
mena džiaugsmą, grįžta šypsnio įgūdžiai. Laukiau 
jau ilgai, net buvau kažkaip pamiršus. Iš kur žinau, 
kad ateis? Jaučiu. Gal tikiu, kaip čia pavadint. Ir 
dar girdžiu. Ateina kaip muzika. Ir graži, ir baisi, 
bet Ji. Pradedu nerimauti, nes žingsniai sulėtėjo. 
Tačiau pro stoglangį matau dangų, nusiraminu. 
Ją kadaise jau pažinojau... Tiksliau – bandžiau pa-
žinti. Ieškojau parkuose, stengiausi sutikti gatvėse, 
skaičiau apie ją knygas. Tada knygas mečiau, nes 
jos sakė, kad Jos pažinti neįmanoma, reikia, kad ji 
savanoriškai užsuktų pasisveikinti. Man tai nepa-
tiko. Netiko ir dabar netinka, bet jau ramiau, nes 
matau Ją einant mano namų durų link. Kokia Ji 
panaši į pavasarį! Lengva, šviesi. O gal Ji vasara: 
karštakošė, energinga? O gal paukštis, o gal žemės 
drebėjimas, gal Ji musoninis vėjas, težinau tiek, 
kad kiekvienas Ja žavisi ir Jos siekia. Praradęs liūdi. 
Kuria dainas. Rašo apsakymus. Cha. Sėdžiu. Reik-
tų bent pasidažyti lūpas. Ji pasibeldė į mano duris. 
Su entuziazmu atidariau. Kažkas ne taip? Ar taip?.. 
Ji tik žiūri. Nužvelgė nuo galvos iki kojų pirštų. 
Savaisiais pakrapštė galvą. Ją papurtė.

– Atleiskite, ne čia pataikiau.
Meilė apsisuko ir skubiais žingsniukais nubėgo 

nuo manęs.

Iškreiptas vaizdas

Atsistojau į eilę, mažiukais žingsniukais judė-
jom į priekį. Dairydamasi pastebėjau, jog visi labai 
tykūs, girdėti tik nervingas kvėpavimas ir retkar-
čiais pasigirstantis kosulys iš kito eilės galo. Šalia 
stovėjusi panelė vis išleisdavo savotiškų išgąsčio 
cyptelėjimų, o po to susiimdavo burną ir kelias 
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minutes purtydavo galvą. Nusprendžiau pokalbio 
nemegzti. Kitoj pusėj tylos, už palapinės, vis išgirs-
davau emocijas: dauguma tyliai kūkčiojo, tačiau 
buvo ir laimės, ir siaubo šūksnių. Priėjau eilės prie-
kį, mane stipriai suspaudė, nuėmė mano akinius, 
uždėjo kitus – jie buvo metaliniais rėmais ir šal-
tomis kojelėmis suspaudė mano galvą. Tada būrys 
rankų mane įstūmė į vidų. Iš pradžių nieko nesi-
matė, siauru koridoriumi ėjau rankomis remdama-
si į mane suspaudusias sienas, nusiėmusi pirštinę, 
supratau, kad aplinkui veidrodžiai. Šviesos nebu-
vo, bet po truputį mano rankos, po to visas kūnas 
įgavo regimus kontūrus. Veidrodžiai rodė iškreiptą 
vaizdą. Išsikraipė formos, spalvos, proporcijos, su-
vokimas. Jie iškraipė mane neatpažįstamai. Veidro-
džių tuneliu einant vis giliau, šviesos atsirado vis 
daugiau. Vaizdas darėsi ryškesnis, bet kartu tapau 
nežinomu reiškiniu. Trumpą sekundę prieš šviesai 
apakinant, iliuzijų veidrodyje su magiškais akiniais 
pamačiau tikrąjį savo atvaizdą.

Šiek tiek nostalgiška niša

Susisukau storą lizdą iš senų spyruoklių ir 
veržliarakčių, vilnonių siūlų ir virbalų, nutrūkusių 
laidų ir šviečiančių girliandų. Jas įjungiau į elek-
tros lizdą. Į sienų plyšius prismaigsčiau saulučių ir 
pakalnučių, tada ilgai žiūrėjau, kaip tyliai sukasi 
plastikinė balerina plastikinės papuošalų dėžutės 
centre. Sutemo, atvėso, pro plyšius pučiantis vėjas 
kedeno žiedus. Ant lizdo krašto sutūpė strazdai ir 
varnos, zylės ir vanagai, tokie egzotiniai paukščiai, 
kokių dar niekada nebuvau mačiusi. Jie pradėjo 
kraipyti galvas, nekantriai stuksenti ir po truputį  
įsisuko į storas sienas. Vėlų vakarą švietė tik jau-
natis ir paukščių akys, kurios, atrodė, nemirksėjo. 
Atsikėlusi ryte, pamačiau, jog mano lizdas išardy-
tas, išnešiotas, ką pamiršo varnos, surinko išbadėję 
laukiniai šunys. Į mane pūtė stiprus vėjas, jis buvo 
benuverčiąs baleriną, besisukančią savo ratu, be pa-
sigailėjimo plėšė jos tiulio sijonėlį. Seniau dėžutėj 
laikiau pakabukus ir laiškelius, o ji grodavo valsą.

Labai ryškus mėnuo

Šiandien šviečia puspilnis mėnulis. Ta tobula 
pusė pilnaties padaro daug pusiau keistų dalykų. 
Vilkolakiai tampa pusiau vilkais. Įsimylėjėliai, no-
rėję pasibučiuoti pilnaties šešėly, to padaryti negali, 
nes vienam neužteks šviesos. Truputį pakyla van-
denynas, apytiksliai pusę savo normos ir dar šiek 
tiek, turbūt nusprendė, kad naktis ypatinga. Mama 
kalendoriuje pažymėjo, jog dabar plaukus kirp-
ti nepalanku, mėnulis Žuvų ženkle (tuo tarpu In 
plaukioja aukštyn žemyn, o Jang – į šonus). Pagal 
Tibeto tradicijas taip galima prisitraukti ligas. Taip, 
tiesa, geriau palaukim saulės... Miegu su viena 
akim atmerkta, pusiau košmaras, pusiau realybė. 
Šuo per miegus vaikšto pusiau ratais. Atsikelsim 
ryte prisimindami tik pusę sapno.

Kęstučio Svėrio nuotrauka
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Vieniša vyšnia

Vasaras Darija leisdavo pas senelę.
Penkiolikmetė paauglė, grįžtanti ten atosto-

gauti iš Airijos, nekentė to gūdaus ir visų užmiršto 
kaimo. Jis buvo toks mažytis, kad glaudė gal tik 
dešimt šeimų. Darija manė, kad, jei tas kaimelis 
netyčiom pradingtų, niekas jo nepasigestų, nes 
kam gi reikia tokio užkampio?

Senelės namo ji nemėgo dar labiau. Iš lauko 
nameliūkštis atrodė it sukiužusi landynė – tik ir 
laukei, kada iš jos pasileis bėgti pilkakailiai grauži-
kai ar tuntai vorų. Viduje dvelkė sovietiniais laikais 
ir senais žmonėmis – ant vienos sienos net kabėjo 
kilimas! Na, kas gi taip daro...

Ką jau kalbėti apie tai, kad čia nebuvo jokio 
interneto – Darijai tai atrodė rimtas argumentas 
įtikinėjant tėtį, kad pas močiutę nesaugu. Taip 
pat čia nė nekvepėjo oro vėdinimo sistema, dulkių 
siurbliu ar paprasčiausiu šiltu vandeniu.

Taip, atostogauti kaime pas senelę Darijai buvo 
kančia.

Tais metais ji atvyko į kaimelį be galo pikta. 
Galbūt dėl to, kad tėtis ir vėl nesiklausė visų jos 
bandymų išsiginti kelionės, gal dėl to, kad skrydis 
buvo ilgas ir varginantis, o gal dėl autobuse triukš-
mavusių bendrakeleivių. Kieme neradusi močiu-
tės, mergaitė atplėšė duris ir numetė kuprinę bei 
lagaminą koridoriuje.

Senelė, šluostydamasi rankas, išėjo iš virtuvės ir 
džiugiai pasisveikino su anūke. Pastaroji tik linkte-
lėjo ir kažką sumurmėjo, visai nenorėdama leistis 
į kalbas, o tada nusitempė daiktus į kambarį, kurį 
užimdavo vos atvykusi.

Kelias akimirkas pasėdėjusi šleikščiai žalsvais 
sienų apmušalais dekoruotame kambaryje, Darija 

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija, 4Gb klasė

Gabija Daukintytė

pro šonines duris išslinko laukan. Jai nesinorėjo 
kalbėti su nieko nenutuokiančia senole ir klausytis, 
kaip pas juos Airijoje pavojinga, o čia – gera, todėl 
paspruko į vienintelę vietą, kuri jai bent šiek tiek 
patiko.

Senelė turėjo, palyginti, gražų sodą. Taip, ryš-
kiai žalios žolės, panašu, senokai niekas netrum-
pino, o obelys augo kreivos ir šiek tiek skurdžios, 
tačiau šiaip jau vieta atrodė gražiai. Sodo viduryje 
apsupta serbentų bei agrastų krūmų buvo vyšnia, 
jau raudonuojanti nuo uogų. Darija norėjo jų pri-
siskinti, bet kaip visada ne laiku pasirodanti mo-
čiutė iškišo galvą pro langą ir pašaukė ją pietų.

Visą ateinančią savaitę paauglė praleido vidu-
je. Vis ko nors klausinėjanti senolė ją erzino, todėl 
greitai ji išmoko į visus klausimus atsakinėti tik vie-
nu ar dviem žodžiais. Kartais ji tų klausimų nė nesi-
klausydavo, ką jau kalbėti, kai močiutė ėmė pasako-
ti apie kažkokius kaimynystėje gyvenančius vaikus 
ir apie savo drauges. Darija nesuprato, kurių galų 
toji sena moteris taip prie jos kabinėjasi, juk gali eiti 
dirbti savo darbų – pavyzdžiui, žiūrėti kokį kvailą 
indišką serialą ar megzti, kaip daro visos senutės.

Po kurio laiko močiutė nuo merginos išties at-
stojo. Ji net nebesibeldė į jos kambarį, tik kažką 
veikė savajame, ir Darija atsikvėpė. Pagaliau galėjo 
pailsėti neerzinama kvailų kalbų.

Vieną dieną įnikusi į savo telefoną Darija pa-
kėlė akis į langą ir pamatė, kad močiutė stovi sode 
prie vyšnios. Ji valgė uogas ir juokėsi, ir akimirką 
paauglė pamanė, kad senolei pasimaišė protas, ta-
čiau tuomet ji pamatė savo amžiaus merginą kitoje 
vyšnios pusėje. Ji vilkėjo ilgus languotus marškinė-
lius ir paprastus nutrintus džinsus, pilkšvus plau-
kus buvo netvarkingai susirišusi į uodegą, tačiau 
kažkodėl močiutė su ja kalbėjosi.



Proza

33

Darija nesuprato, kodėl, tačiau prislinko arčiau 
lango ir stebėjo močiutę su kita paaugle. Pastaroji 
linksmai šypsojosi ir linkčiojo, klausydamasi senu-
tės, vis pasitvarkydama neklusnius plaukus. Kai 
Darijos močiutė netyčiom sutraiškė uogą ir raudo-
nos sultys aptaškė mergaitės marškinius, ji tik nu-
sijuokė ir nuramino kažką sakyti besirengiančią se-
nolę. Ši nutilo ir kelias akimirkas žvelgė į merginą, 
o tuomet netikėtai kažką ištraukė iš kišenės – saulė-
je sublizgo kažkoks metalas, ir Darija suprato, kad 
močiutė atidavė nepažįstamajai kažkokį papuošalą.

Darija pasijuto užmiršta. Kodėl toji sena mote-
riškė kažką duoda svetimam vaikui? Juk ji, jos anū-
kė, čia – ji turėtų leisti laiką su savo anūke, kalbėtis ir 
dovanas dovanoti jai. Darija niršo ant močiutės dėl 
tokio šios elgesio, tačiau, jai grįžus, atkakliai tylėjo.

Vis dėlto mergaitė daugiau niekada jos neat-
stūmė.

Daugiabutis gyvais  langais

Dainą erzino nuolatinis mamos susirūpinimas 
dėl brolio. Kas gi kaltas, kad jis neatsakingas? Vai-
kiui buvo dešimt, o elgėsi jis kaip penkerių, nors 
ūgiu sparčiai vijosi penkeriais metais vyresnę seserį. 
Niekas iki šiol nesuprato, iš kurgi Dominykas ši-
toks neatsargus.

Dainos nuomonė buvo kategoriška – ji ne kar-
tą kartojo mamai, kad jei brolis nori elgtis kvailai – 
tegu elgiasi, bet vėliau tegul neina pas mamą verk-
damas ir aiškindamas, koks jis vargšelis. Juk šitaip 
visko ir išmokstama.

Žinoma, niekas šito neklausė.
Galbūt todėl, kai mama pasakė, jog sesuo tu-

rės pasiimti Dominyką iš jo draugo namų penk-
tadienį popiet, Daina ginčijosi su ja gal porą va-
landų. Ji puikiai žinojo, kad sunkiausia bus kaip 
nors išvilioti brolį iš linksmo pobūvio, tačiau 
gąsdino ir tai, kad teks pereiti gatvę ir apskri-
tai – rodytis kartu su juo. Ne, gėda dėl jaunėlio 
paauglei nebuvo – jis tiesiog ją erzino vaikišku 
savo elgesiu.

Dominykas buvo... ūmus. Berniukas nebu-
vo kvailas, tačiau kai kuriose situacijose elgdavosi 
labai neapgalvotai. Kartą, pamatęs kitoje gatvės 
pusėje sėdintį senelį su šunimi, ištrūko iš mamos 
rankos ir perbėgo kelią, nekreipdamas dėmesio į 
važiuojančias ir signalizuojančias mašinas. Vėliau, 
kai mama plikė jam arbatą, sugalvojęs prisipilti 
puodelį pats, staiga griebė arbatinuką mamai iš 
rankų ir nusiplikė verdančiu vandeniu krūtinę.

Tokios situacijos ir gąsdino Dainą, žinančią, 
kad teks su juo kažkur eiti. Vis dėlto mama buvo 
nepermaldaujama – pakalbėjo ir su pačiu Dominy-
ku apie tai, kaip jis turi elgtis. Dainai atrodė, kad 

Linarto Tuomo nuotrauka
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jos mama gana naivi, tikėdama, kad keletas žodžių 
privers Dominyką elgtis protingiau.

Penktadienį ketvirtą popiet Daina stovėjo prie 
Dominyko draugo Kajaus daugiabučio. Jis buvo 
lygiai toks pat kaip ir visi kiti gatvės namai – pilkas, 
niūrus ir nuobodus. Kai kuriuose languose matėsi 
saulės atspindžiai, tačiau visi likę atrodė it negyvos 
akys. Daina nežinojo, kodėl pastebėjo tuos bereikš-
mius langus – gal dėl to, kad jai buvo nuobodu, o 
gal todėl, kad buvo gana meniškos sielos ir pama-
nė, kad sugebėtų nupiešti saulės žaismą.

Tai, kad į daugiabutį spoksojo daugiau nei 
dešimt minučių, Daina suprato tik tada, kai pro 
laiptinės duris tiesiogine to žodžio prasme išvirto 
Dominykas. Nešdamas ant nugaros vos ne didesnę 
už save kuprinę, berniukas atstriksėjo prie sesers ir 
net atkišo ranką, ragindamas ją paimti.

Sumišusi dėl tokio brolio nuolankumo, Daina 
net pamiršo, kad pyko ant vaikio.

– Ar tau buvo šitiek pamokų? – paklausė, paė-
musi brolio ranką ir mostelėjusi į išsipūtusią kuprinę.

– Taip, – patvirtino berniukas, tačiau kažkaip 
keistai išsiviepė.

Daina palinksėjo, neturėdama noro gilintis į 
Dominyko veido mimikas. Ji jau matė, kaip piešia 
tą niūrų daugiabutį su keletu užsižiebusių akių – 
langų, todėl viskas, kas jai rūpėjo, kad brolio ranka 
būtų delne. Ji ten – vadinasi, saugu.

Mergaitei buvo keista, kad jie grįžo namo be 
jokių nemalonių staigmenų. Dominykas su kupri-
ne nudrožė į savo kambarį, o Daina – į savąjį, kone 
iškart išsitraukdama popieriaus lapą ir pieštuką.

Išgirdusi keistus garsus, mergaitė iš pradžių nė 
nesureagavo – galėjo garantuoti, kad juos skleidžia 
jų auginama kanarėlė. Kai kažkas sukniaukė, Dai-
nai kilo įtarimas.

Nukulniavusi į Dominyko kambarį, mergai-
tė susiraukė, pamačiusi berniuką, stovintį tiesiai 
priešais ją ir įtemptai laikantį rankas už nugaros. 
Jis atrodė išsigandęs, todėl sesuo tik dar labiau su-
siraukė ir apėjo brolį, kuris, supratęs, kad niekur 
nebepasislėps, liko ramiai stovėti.

Kęstučio Svėrio nuotrauka
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Už nugaros sudėtose rankose Dominykas laikė 
katiną – suaugusį, murziną ir visai neaiškios spal-
vos. Viena padaro ausis buvo apdraskyta, o pats 
gyvūno snukis nerodė jokių draugiškumo ženklų. 
Pasienyje drybsojo subliuškusi kuprinė, kurioje, 
matyt, katinas ir parkeliavo.

Ilgą moralą Dominykas išgirdo triskart – vieną-
kart iš sesers, antrą – iš telefonu prisiskambinusios 
mamos ir trečią – tada, kai namo grįžo katėms aler-
giškas tėtis. Vis dėlto čia sesuo stojo Dominyko pu-
sėn ir pareiškė, kad negalima padaro išmesti laukan.

Išmaudžius purviną, kruviną ir smirdintį gyvį, 
pasirodė, kad jo išvaizda – visai pakeičiama. Trum-
pas rudai rainas kailis atrodė įprastai, o žaizda au-
syje nebuvo rimta, todėl vakare katinas, gavęs Pa-
daro vardą, sėdėjo Dainos kambaryje Dominykui 
ant kelių.

Gana greitai namuose atsirado daugiabučio 
su gyvais langais piešinys, tačiau gyviausias langas 
buvo tas, pro kurį žiūrėjo raina katė.

(Ne)bloga diena

Atrodė, kad šiandien visas pasaulis juokėsi iš 
jo. Visų pirma ankstyvą rytą paaiškėjo, kad šuo 
išties gali suėsti namų darbus. Ir ne tik – pasiro-
do, jaunas aviganis gali į smulkiausius skutelius 
sudraskyti matematikos vadovėlį ir išbarstyti jo 
liekanas visame kambaryje, įskaitant šeimininko 
lovą ir spintą, o tada nekaltomis akimis stebėti Si-
mono reakciją ir apsimesti matančiu šią netvarką 
pirmąkart.

Vėliau tapo aišku, kad mokytojai, visai ne taip, 
kaip rodoma amerikietiškuose filmuose, tokia 
namų darbų neatlikimo versija visiškai netiki. Si-
monui pabandžius sustiprinti savo poziciją ir paro-
džius sumaitotą knygą, mokytoja ne tik nesuprato, 
kad vaikinas tikrai negalėjo atnešti užduočių, bet ir 
nusiuntė jį pas direktorių ir prigrasė susimokėti už 
mokyklos turto naikinimą. Na, vaikino nuomone, 
ta knyga, šiaip ar taip, niekuo jam nepatarnavo.

Tarsi to būtų negana, tos dienos kūno kultūros 
pamoka pasirodė esanti tikras košmaras. Nors šiaip 
buvo neblogas krepšininkas, šią pamoką Simonas 
prametė tiek baudinių, kad ir pats negalėjo patikėti 
pamatęs skaičius. Visą likusį žaidimą jis koneveikė 
save ir bandė suprasti, kas darosi, o galiausiai dar ir 
gavo komandos draugo alkūne nosin, kai neatsar-
giai ir ne vietoje šoktelėjo prie krepšio.

Keiksnodamas siaubingą dieną ir retkarčiais 
servetėle patikrindamas, ar iš nosies vėl nepasileido 
kraujas, vaikinas lėtai žingsniavo namo. Žinoma, 
merkė lietus, o skėčio, gobtuvo ar kokios kitos 
priedangos Simonas neturėjo. Ir dar, lyg tyčia, sto-
telėje pasipainiojo ta mergaitė, į kurią jis jau kelin-
tą dieną spoksojo, nedrįsdamas užkalbinti, o dabar 
dar ir pasirodė kaip koks kvailys, vis glaudžiantis 
prie veido vienkartinę nosinę.

Grįžęs į nedidelį butą, kuriame gyveno su kitais 
trimis šeimos nariais ir siaubingai matematikos ne-
kenčiančiu aviganiu, vaikinas tėškė kuprinę žemėn, 
nebenorėdamas turėti nieko bendro su mokykla, 
kurioje šiandien, rodos, praleido dešimtmetį, o ne 
šešias pamokas. Pavakare, iš šokių užsiėmimų grį-
žus jaunesnei seseriai, vaikinas išsitraukė iš krepšio 
likusius vadovėlius ir vėl vos nesusikeikė – susilaikė 
tik dėl to, kad dešimtmetei mergaitei girdėti savo 
vyresnį brolį keikiantis nėra gerai. Visas fizikos są-
siuvinis buvo suteptas rašalu, kuris, be abejonės, 
išsiliejo kuprinei skaudžiai pasiekus grindis.

Simonas jau ketino mesti viską ir eiti miegoti 
šeštą valandą vakaro, nes, rodos, diena nebegalė-
jo tapti gera, o blogesnės jis, toli gražu, nenorėjo. 
Vis dėlto vos jis spėjo apie tai pagalvoti, į vaikino 
kambarį įsiveržė jaunėlė sesutė ir ėmė tarškėti kaž-
ką apie mokyklą ir drauges.

– Ir žinai, Simonai... – ko gero, po dešimties 
minučių nenutrūkstamos kalbos pridūrė: – Austėja 
sakė, kad jos sesuo dažnai tave sutinka važiuojantį 
namo. Ji sakė, kad šiandien atrodei nusiminęs ir 
klausė, ar viskas gerai.

Simonas nusišypsojo tikriausiai pirmąkart per 
visą dieną. Taip, šiandien pasaulis juokėsi iš jo, ta-
čiau jis galėjo juoktis kartu.
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Žodžio nebuvo ištarta nė vieno. Tačiau galva 
prisipildė minčių, asociacijų, nuojautų – nerimas-
tingų, sujauktų, išdraikytų, besiblaškančių. Tokia 
būsena apima pažiūrėjus, o gal greičiau pajutus 
režisierės Ani Simon-Kennedy kūrinį Dienų pil-
kuma.

Ši kino juosta – estetiškai nepriekaištingas re-
ginys. Kiekvienas subtilus, švarus, stilizuotas, ku-
pinas tuštumos ir rimties kadras, atrodo, galėtų 
puikuotis ant sienos Kauno fotografijos galerijoje. 
Žiūrovo dėmesio neblaško nereikalingos detalės. 
Viena iš jų – žodžiai. Tačiau žodžių filme net ir ne-
reikia: prisilietimas, žvilgsnis, mimika pasako kur 
kas daugiau nei kalba. Juo labiau, kad jausminių 
atspalvių suteikia filmo stilistiką puikiai atitinkanti 
islandų grupės Hjaltalin muzika. Visą akiai ir au-
siai malonią vienovę papildo santūrūs ir kupini ra-
mybės Islandijos gamtos vaizdai.

Ugnė Palukaitytė

Nusiplėšti kaukę ir giliai įkvėpti

Filmo centre – bevardės šeimos gyvenimas ir 
kukli buitis mažame namelyje (jis stovi, atrodytų, 
niekur, pasaulio pakrašty). Tai tarsi supaprastintas 
visuomenės modelis, kuriamas nuošalioje ir izo-
liuotoje erdvėje. Iš pirmo žvilgsnio rami ir vienoda 
šeimos kasdienybė susipina su grėsmingais post-
apokaliptiniais motyvais: išėjus į lauką privalu nosį 
ir burną pridengti kaukėmis, o rūstūs kariai su gin-
klais prižiūri, kad visi jas dėvėtų. Tik kokia tų kau-
kių paskirtis, nuo ko jos apsaugo? Niekas, atrodo, 
nekvestionuoja sistemos – kiekvienas yra varžtelis, 
turintis savo vietą ir darantis tai, ką reikia.

Pačios šeimos narius sieja artimi ryšiai. Tėvai 
rūpinasi atžalomis, jiems suteikdami tai, kas, jų 
manymu, geriausia, mokydami to, kas teisinga – 
kaip būti sistemos dalimi. Štai vieną vakarą tėvas 
pasisodina sūnų. Su niūria išraiška jis nusivynio-
ja sau nuo rankų odines virveles ir stipriai apve-

Filmo Dienų pilkuma scena
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Pažvelkime į XIX amžiaus dailininkų realistų 
paveikslus, kuriuose menininkai siekė tiksliai at-
kurti tikrovę, pasakodami paprastų, eilinių žmo-
nių istorijas: štai rusvais tonais nutapytos palinku-
sios J. F. Millet Varpų rinkėjos, sunkiai plušantys 
G. Courbet Akmenskaldžiai. O kaip realistiškai pa-
vaizduoti šiandienos žmogaus ir jį supančios aplin-
kos paveikslą? Filme Žaidėjas šio uždavinio ir imasi 
ukrainiečių režisierius Olegas Sentsovas, kurdamas 
jaunuolio Koso portretą.

Anksčiau menininkai kaip žmogaus kasdienio 
darbo įvaizdžius vaizdavo kastuvus, pjautuvus, 
kauptukus, o šiandien įrankis, be kurio niekaip ne-
išsiverstume, be abejo, yra kompiuteris. Jis – neat-
siejama ir Koso gyvenimo dalis. Jaunuolis užsiima 
virtualiu kibernetiniu sportu, nuolatos treniruojasi 
žaisdamas kveiką (angl. Quake) bei skina pergales 
turnyruose. Pagrindinis jo tikslas – laimėti Pasaulio 
taurės varžybas.

Kaip tik todėl dažnai Kosą matome palinkusį 
prie ekrano: šaltas, bejausmis veidas, tuščias, grei-
tai bėginėjantis žvilgsnis – taip, atrodytų, statiškai 
sėdi vaikinas, kurio mintys tuo metu plauko vi-
sai kitoje, nerealioje ir spalvingoje kompiuterinio 
žaidimo erdvėje. Toje erdvėje Kosas – kovotojas, 
kuris, skambant agresyviai, ritmingai muzikai, su 
azartu kaunasi dėl pergalės, o ne pilkoje rutinoje 
paskendęs, prasmės gyvenime nerandantis jau-
nuolis. Vaid mens pasirinkimas galbūt ir traukia 
pasinerti į fantastišką videožaidimų realybę. Koso 
gyvenimo tikrovė, skatinanti norą pabėgti, nėra 
šviesi: vaikinui tenka susidurti su pašalinimu iš 
profesinės mokyklos, atlaikyti motinos priekaištus. 
Tuštumą užpildyti ir pabėgti nuo nuobodulio, at-
rodo, padėti gali tik videožaidimai ir alkoholis. „Už 
degtinę ir kveiką!“ – tokį tostą, tarsi šūkį gyvenimo 
beprasmiškumui, ištaria vienas Koso draugų per 
eilinį susitikimą.

ja jomis berniuko rankas. Berniukas susiraukia iš 
skausmo. Rytoj raiščių vietoje bus mėlynės. Tačiau 
tėvas tiki darantis gera – reikia sūnų pripratinti 
prie skausmo, kurį teks kęsti visą gyvenimą velkant 
sistemos primestą jungą. Tokių tiesų mokant bei 
mokantis ir bėga šeimos gyvenimas – dienos susi-
lieja į vieną pilkumą.

Tačiau netikėtai bevardžio berniuko pasaulis 
apsiverčia aukštyn kojomis – nelauktai atsiranda 
paslaptinga mergaitė, apsigaubusi ryškiai raudona 
skraiste, taip išsiskiriančia nuo pilkuose tonuose 
paskendusios aplinkos. Ji – kitokio pasaulio at-
spindys, ji – daigas, prasikalęs pro sunkią asfalto 
uždangą, ji – spalvinga it plaštakė fantazija. Jų 
susitikimai – tai žaidimai užsimiršus, laukiniai šo-
kiai, tikros laisvės akimirkos. Mergaitės gyvybingos 

energijos veikiamas, berniukas ima mąstyti: o kas, 
jei kaukę nusiimtum? Kas, jei pagaliau galėtum ne 
per kvėpavimo organus dengiantį surūdijusio me-
talo sluoksnį įkvėpti gryno oro, o kartu su juo ir 
laisvės? Tačiau už kaukės nedėvėjimą gresia gyvybės 
atėmimas. Kitaip mąstantys sistemai kelia pavojų ir 
yra nereikalingi.

Gausus simbolių bei užuominų, pagardintas 
išskirtiniu garso takeliu ir maloniais akiai vaizdais 
filmas Dienų pilkuma pasakoja apie nerimstančią, 
negalinčią susitaikyti su suvaržymais sielą. Tačiau 
kad šioji pasiektų trokštamą laisvę, reikia drąsos. 
Pamiršti atsargumą ir rizikuoti. Pilkose ir plikose 
lyg Islandijos uolos dienose sutikus mergaitę rau-
dona skraiste, išdrįsti su ja pabėgti, nusiplėšti kau-
kę ir giliai įkvėpti.

Keleivis be bilieto
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Filme vaikino kasdienybė neidealizuojama, 
vaizduojama be blizgesio, padailinimų. Ją fiksuo-
jantys filmo kadrai skirti ne estetiniam žiūrovo 
pasitenkinimui, o skausmingai tiksliam realybės 
pavaizdavimui su visomis purvinomis niūraus ir 
tuščio, kaip paties Koso gyvenimas, miesto pei-
zažo smulkmenomis: apsilaupiusia senų skelbimų 
lenta, senute, traukiančia iš šiukšliadėžės plasti-
kinį butelį. Tą pilkumą tik kelis kartus netikėtai 
pertraukia šviesūs, kupini harmonijos epizodai – 
tarsi per miglą pasirodantys laimės miražai ar pri-
siminimai, kuriuose pats Kosas, vilkintis baltais 
drabužiais, mėgaujasi saulės spinduliais nuošalia-

me gamtos prieglobstyje ar nerūpestingai links-
minasi atrakcionų parke.

Olego Sentsovo pasakojimas atskleidžia šiuolai-
kinio Ukrainos jaunuolio gyvenimo realybę, kelionę 
į save, augimą. Pačiuose pirmuosiuose kadruose ma-
tome Kosą, važiuojantį autobusu ir, kaip paaiškėja 
vėliau, neturintį bilieto. Toks jis ir išlieka iki pat pa-
skutinių kadrų – keleivis be bilieto, kuris galbūt nė 
pats nežino, kur link iš tiesų traukia, kurioje stotelėje 
išlips ir ko sulauks, tačiau vis vien einantis pirmyn. 
Gal kitoje stotelėje, kitame gyvenimo etape būties 
pilnatvė pasirodys ne kaip miražas, o tikras, neišgal-
votas jo realistinio gyvenimo paveikslo motyvas?

Filmo Žaidėjas scenos
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Popkornų aš nevalgau, iš jų man jokios naudos. 
Bet popkornų kvapas man primena kiekvienais me-
tais labai laukiamą Kino pavasarį...

Šiais metais nutariau apžvelgti filmus, atverian-
čius jauno žmogaus gyvenimo paletę – jo svajones, 
pasirinkimus, dvejones, nusivylimus, skausmą, 
maištą, netektį ir atradimus. Filmų seką sugrupa-
vau pagal apytikslį pagrindinių veikėjų amžių – 
nuo jauniausių iki vyriausių. 

Lenkų režisieriaus Kuba’os Czekaj filmas Gi-
rių karalaitis (2016) mano dėmesį patraukė vos 
perskaičius aprašymą. Tai – istorija apie keturiolik-
metį fizikos bei matematikos genijų, ieškantį šio ir 
paralelinių pasaulių ryšio. Greta mokslo driekiasi 
paauglio asmeninis gyvenimas, kuriame svarbų 
vaidmenį vaidina pernelyg griežta motina, regu-
liuojanti kiekvieną jo žingsnį. Filmo eigoje taip pat 
iškyla nepažįstamo tėvo vaidmuo, įkūnijantis lau-
kinio, nevaržomo vyro vaizdinį.

Svarbi šio ilgametražio filmo detalė yra keturio-
likmečio nuolat vokiškai kartojamos J. W. Goethe’s 
eilėraščio Girių karalius pirmosios eilutės: „Kas joja 
nakčia tarp girių gūdžių? / Tai tėvas su savo mažu 
vaikučiu. / Berniuką glaudžia jis prie širdies, / Pri-
spaudęs laiko prie savo peties.“ Tai stipriai pabrėžė 
paauglio saugumo troškimą, pasimetimą suaugu-
siųjų pasaulyje: besaikis alkoholio vartojimas, iš-
davystės, pripažinimo siekimas. Bendrą vaizdą taip 
pat kūrė filme dominuojančios ryškios šviesos, ire-
alūs vaizdiniai ir garsai.

Vis dėlto filmas mane nuvylė, nes režisieriui į 
pirmą planą iškėlus šeimos tarpusavio santykius, 
liko visiškai užgožti intelektualiniai paauglio su-
gebėjimai, prie kurių buvo sugrįžta ir kiek ilgiau 

Justyna Vansovič

Jauno žmogaus portretas 2017 metų 
Kino pavasario filmuose

stabtelėta tik pačioje filmo pabaigoje. Vertinimas: 
7/10.

Didelis didelis pasaulis (2016), pastatytas 
turkų režisieriaus Koca’os Dunya, pristato dviejų 
jaunuolių – Ali ir Zuhal – pasiryžimą gyventi to-
liau nuo civilizacijos, miške. Čia jie sukuria savo 
taisykles ir pasivadina naujais vardais – Kum-Ku-

Filmo Girių karalaitis scenos
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mu ir Mimi. Filmas perteikia natūralią, nė 
kiek nepagražintą gamtą, kuri, viena vertus, 
jaunuolius paslepia, pamaitina, apsaugo 
nuo juos persekiojančių žmonių, kita ver-
tus, gamta kartais tampa labai negailestinga, 
griaunanti ir žudanti. 

Šis filmas nė minutei neleido ramiau 
atsikvėpti ir nurimti. Siužetas sukurtas nuo-
latinio įtampos kėlimo pagrindu, kuri buvo 
visiškai pagrįsta. Pripažinkime, atsidūręs 
miške, svetimoje jam aplinkoje, žmogus ne-
sijaus visiškai garantuotas dėl savo saugumo. 
Nuotaiką taip pat kūrė fone nuolat pasikar-
tojanti tūbos melodija, nors ir lėta, bet augi-
nanti vidinį nerimą, lyg tamsūs debesys prieš 
audrą. Vertinimas: 8/10.

Baigiamasis Terezos Nvotováos Prahos 
kino mokyklos FAMU darbas Purvas (2017) 
kliudo itin skaudžią temą – seksualinę prie-
vartą, kurią patiria septyniolikmetė Lena 
savo pačios namuose, iš matematikos moky-
tojo, su kuriuo turėjo papildomas pamokas. 
Šis filmas užmezga labai intymų žiūrovo ir 
jaunos merginos skaudžios patirties, kuri iš 
esmės pakeičia jos ligtolinį nerūpestingą gy-
venimą, kontaktą.

Nors filmas ne dokumentinis, pati isto-
rija sukurta iš kelių tikrų istorijų, sujungtų 
į vieną. Vienoje iš filmo dalių psichiatrijos 
klinikoje nusižudo Lenos palatos draugė. 
Kad ir kaip skaudu būtų tai priimti, bet ši 
savižudybė taip pat buvo paremta tikrais fak-
tais. Kaip teigia filmo režisierė: „Savižudybės 
scena buvo reikalinga filmui. Ta mergaitės 
Ivos istorija ligoninėje – tarsi veidrodis. Is-
torija, kuri galėjo nutikti ir pagrindinei filmo 
herojei. Kai Iva bando pasakyti visiems, kad 
buvo išprievartauta tėvo ir niekas ja netiki, 
tik parodoma, kaip veikia sistema: t. y. kaip 
ji neveikia ir negirdi aukų. Jie sako: „Mes pir-
ma ištirsime smurto žymes, tada įvertinsime, 
ar viskas taip yra iš tikrųjų.“ Ypatingai, jei 

Filmo Didelis didelis pasaulis scena

Filmo Purvas scena

Filmo Amerikos mylimoji scena
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aukos yra nepilnametės. Liūdna, bet šios mergaitės 
ligoninėje istorija – tikra“1.

Šio filmo pavadinimas perteikia būseną, kurią 
jaučia prievartą patyrę žmonės. Jie kažkuria pras-
me jaučiasi „purvini“, taigi kalti dėl to, kas įvyko, 
nors kaltė turėtų kristi vien ant smurtautojo. Ir 
šis nepagrįstas kaltės jausmas dargi lemia tai, kad 
aukos nutyli šiuos skaudžius įvykius, bando juos 
nuslėpti. Antras svarbus dalykas, kurį pabrėžė re-
žisierė, „prievartautojai nebūtinai yra neišvaizdūs 
ir slepiasi tamsiuose miškuose ar gatvėse. Juo gali 
būti net ir patrauklus matematikos mokytojas, su 
kuriuo ir taip nori mylėtis visos moterys. Todėl 
Lenai dar sunkiau prabilti“. Būtent dėl to Tereza 
Nvotová, nieko nenuslėpdama ar nepagražinda-
ma, kino kalba prabyla apie seksualinę prievartą, 
atveria giliai užslėptą aukos skausmą ir atvirai de-
maskuoja prievartautojo kaltę. Vertinimas: 10/10.

Amerikos mylimoji (2016) – beveik trijų va-
landų trukmės režisierės Andrea’os Arnold filmas 
nė kiek neprailgo. 3:4 formatu nufilmuotas filmas 
kuria jausmą, kad žiūrovas taip pat yra veiksmo 
dalyvis. Tuo tarpu režisierės sprendimas dirbti 
su neprofesionaliais aktoriais, kuriuos ji rado ba-
ruose, naktiniuose klubuose, gatvėse ir pan., bei 
spontaniški pasisakymai, natūraliai besivystančių 
įvykių fiksavimas šiam filmui suteikė dar didesnį 
realybės pojūtį. 

Pagrindinė veikėja Star, nors dar paauglė, priva-
lo pati pasirūpinti šeima, taigi visa suaugusiųjų at-
sakomybė gula ant jos pečių. Ji rūpinasi visa šeima, 
su savo jaunėliais seserimis ir broliais maisto ieško-
dama konteineriuose. Todėl pirmai galimybei pasi-
taikius ištrūkti iš šio uždaro rato, Star iškeliauja su 
grupele jaunuolių pas turtingų kvartalų gyventojus, 
siūlydama įsigyti žurnalų prenumeratą. Šis darbas 
reikalauja ne tik ištvermės, bet ir apsukrumo, melo. 
Todėl, nors iš pradžių paauglė bando priešintis to-
kiai darbo taktikai, ilgainiui ima suprasti, kad tik tai 
gali garantuoti jai saugią vietą šiame versle.

Šioje juostoje režisierė prisiima stebėtojo po-
ziciją ir taip išvengia moralizavimo ar neigiamo 

požiūrio į vykstančius įvykius. Pagrindiniu jauni-
mo tikslu tampa pinigai, kuriems pasiekti tikslas 
pateisina visas priemones. Patarčiau šį filmą žiūrėti 
be išankstinių nuostatų, neteisiant, bet bandant 
atsiverti slaptiems jaunuolių skausmams ir troš-
kimams, taigi, kiek tik įmanoma, bandyti įlįsti į 
maištaujančio jaunimo „kailį“. Neatsitiktinai para-
leliai pinigų vaikymuisi, stiebiasi trapi Star ir pa-
grindinio šio verslo vadybininko Džeiko meilė, lyg 
gležna gėlė atšiaurioje dirvoje. Vertinimas: 8/10. 

Taip įvykiams susiklosčius, vieno Kino pavasa-
rio dienos rytą Lietuvos nacionaliniame dramos te-
atre turėjau galimybę pamatyti režisieriaus Oskaro 
Koršunovo spektaklį Kankinys, o tos pačios dienos 
popietę – rusų režisieriaus Kirilo Serebrenikovo 
filmą Mokinys (2016). Abu šiuos kūrinius sieja 
bendra grandis – jie pastatyti pagal Mariuso von 
Mayenburgo pjesę Kankinys. 

Tai – pjesė apie jaunuolį, gyvenantį su savo 
motina. Jis pasineria į Biblijos skaitymą, joje ieško 
atsakymų į jam kylančius klausimus apie tėvų sky-
rybas, apie neturtą, apie seksualinį potraukį, taip 
pat apie pasaulio sukūrimą bei tarpusavio žmonių 
nelygybę... Ir taip įsijaučia, jog nepastebi, kaip 
tampa religiniu fanatiku.

Režisierius Kirilas Serebrenikovas daugiausia 
laiko praleidžia kurdamas teatro scenai, todėl šis 
filmas, pastatytas pjesės pagrindu, turi nemažai te-
atrinių elementų. Aktorių vaidyba kino ekrane taip 
pat yra smarkiai perspausta. Todėl, žiūrint filmą, 
dažnai neapleido jausmas, kad stebiu profesionaliai 
nufilmuotą spektaklį.

Vis dėlto ekranizacijoje galima rasti įdomių 
režisūrinių sprendimų. Vienas iš jų galėtų būti tai, 
kad kiekviena Biblijos citata „nepakimba ore“, bet, 
kai pagrindinis veikėjas garsiai skaito Šventą Raštą 
(daugiausia Senąjį Testamentą), ekrane pasirodo 
nuoroda į Bibliją, taip parodant, kad tekstas ne-
iškraipytas ir, esant būtinybei, visada galima prie 
jo sugrįžti ir pasitikrinti. Gilūs yra ir psichologi-
niai veikėjų portretai. Pagrindinis veikėjas sukyla 
prieš visus, kurie su juo bando užmegzti kontaktą. 
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Prisidengęs Biblija, jis visus žemina, kiekvie-
name mato priešą. Tuo tarpu save jis laiko 
viršesniu už kitus, tikėdamas, kad tik jis vie-
nas gyvena krikščioniškai. Toks ekstremiz-
mas priveda prie to, kad jaunuolis sulygina 
save su Kristumi ir bando pagydyti luošą 
klasioką. Maža to, toks savęs išaukštinimas, 
sudievinimas lemia tai, kad visų, kurie su 
juo nesutinka, jis bando atsikratyti. Pagrin-
diniu jo taikiniu tampa biologijos mokyto-
ja, kurią jis nepagrįstai apkaltina seksualiniu 
priekabiavimu, ir luošas klasiokas, kuris, 
pasak jo, turi per silpną tikėjimą, kad juo 
sektų. Filme nėra nė vieno žmogaus, ku-
ris pelnytų jaunuolio pagarbą. Nors su juo 
bandė pasikalbėti dvasininkas ir jau minėta 
biologijos mokytoja, tačiau jų bandymai yra 
neveiksmingi, nes jie neturi gero teologinio 
išsilavinimo, taigi tvirtesnio pagrindo, todėl 
yra nepasirengę rimtesnei diskusijai apie 
krikščionybę. Vertinimas: 8/10. 

Filmas Žmonės, kurie ne aš (2016) pri-
stato dvidešimt penkerių metų Džoją, kuri į 
pasaulį žvelgia iš labai žemos savivertės pers-
pektyvos. Filmo scenarijų parašė, jį režisavo 
ir jame vaidino kūrėja Hadas Ben Aroya. 
Tai – pirmas jos pilnametražis filmas, sukur-
tas baigiamajam darbui Steve’o Tischo kino 
ir televizijos mokykloje Tel Avive.

Hadas Ben Aroya kelia aktualią Y kar-
tai temą – intymumo troškimą, bet kartu 
baimę priimti kitą žmogų, jam atsiverti. 
Čia svarbios ir atsitiktinės pažintys, vienos 
nakties nuotykiai, kurie taip pat byloja apie 
jaunų žmonių baimę įsipareigoti. Na, ir, 
žinoma, filmas pasakoja ir apie tokius vie-
nadienius nuotykius lydinčias ligas. Tačiau 
kūrėja jokiu būdu nebando moralizuoti dėl 
Y kartos elgesio, ji teigia: „Noriu parodyti 
dalykus tokius, kokie jie yra“2.

Po filmo peržiūros vyko diskusija, per ku-
rią jauna kūrėja Hadas Ben Aroya paminėjo, 

Filmo Mokinys scena

Filmo Žmonės, kurie ne aš scena

Filmo Tai tik pasaulio pabaiga scena
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kad ją labai suglumino tai, kad filmo žiūrovai labai 
juokėsi, ypač tose vietose, kurios jai atrodė labai 
skaudžios. Žiūrovai juokėsi tomis akimirkomis, kai 
pagrindinės veikėjos elgesys atrodė visiškai absur-
diškas ir beviltiškas: Džoja iš paskutiniųjų bando 
pelnyti savo buvusio draugo dėmesį ir tiesiogine to 
žodžio prasme šliaužioja paskui jį įsikibusi jam į 
kojas. Tai veikėja, kuri nesugeba pati užpildyti savo 
vidinės tuštumos. Nemeilė sau, žema savivertė ją 
verčia pulti į kraštutinumus. 

Filmas maksimaliai priartina Džoją prie žiūro-
vo. Kaip teigia Edvinas Pukšta: „Kamera taip inty-
miai fiksuoja personažus, kad, rodos, gali užuosti 
jų kvapą.“3 Vis dėlto mane labai nuvylė ilgos pau-
zės, neturinčios jokio gilesnio turinio, pavyzdžiui, 
kelias minutes (atkreipkite dėmesį, kad gyvenime 
kelios minutės dažniausiai nepastebimai prabėga, 
bet filme turi būti pagrįsta kiekviena papildoma se-
kundė) trunkantis Džojos ėjimas gatve, kuris buvo 
filmuojamas iš nugaros. Taigi iš nugaros, kai žiū-
rovas kadre nemato jokių emocijų, taigi ir jokios 
gyvybės. Vertinimas: 7/10.

Paskutinis filmas, vainikuojantis jau aptartų fil-
mų sąrašą, yra sukurtas daugeliui jau gerai žinomo 
jauno režisieriaus Xaviero Dolano, Kino pavasary-
je pelniusio didžiausią žiūrovų lankomumą filmu 
Mamytė (2014). Šiemet režisierius pateikė naują 
savo filmą pavadinimu Tai tik pasaulio pabai-
ga (2016). Režisierius puikiai laviruoja tarp gerai 
parinktų garso takelių ir simpatiškų veido bruožų 
aktorių, su kuriais žiūrovui visuomet lengviau su-
sitapatinti. Vizualioji filmo pusė taip pat susideda 
iš šiltų, švelnių atspalvių, visam filmui suteikiančių 
lengvumo pojūtį. Visi pastarieji elementai, galima 
teigti, neutralizuoja įelektrintą skausmo ir pykčio 
aplinką.

Pasakojimo centre atsiduria jaunas rašytojas 
Luji, daugelį metų nematęs savo šeimos. Tačiau 
šio nutrūkusio ryšio su šeima priežastis lieka ne-

atskleista iki pat filmo pabaigos, todėl žiūrovui be-
lieka spėlioti, kas galėjo įvykti praeityje. Vis dėlto 
atšalusį Luji santykį su artimaisiais liudija kasmet 
jo siunčiami atvirukai tėvams, kuriuose Luji nerašė 
nieko asmeniško, nes atvirukai buvo siunčiami be 
vokų. Tad, be abejonės, Luji pagaliau nusprendus 
aplankyti savo šeimą, beliko tik greitai nutrūkstan-
tys paviršutiniški pokalbiai, nustebusių ir nejau-
kių žvilgsnių akistatos ir kažkada praeityje stiprius 
pėdsakus palikusių nuoskaudų protrūkiai. „Kitą 
kartą pasiruošime geriau“, – trumpas motinos ko-
mentaras puikiai paryškina pernelyg atšalusius ry-
šius su juos aplankiusiu sūnumi.

Atskiro dėmesio verti labai ryškūs psichologi-
niai veikėjų portretai. Todėl, nors Luji atsiskyrimo 
nuo šeimos motyvai yra nuslepiami, dėl gerai išvys-
tytų ir apgalvotų filme veikiančių individų charak-
terių, žiūrovas pats turi galimybę apmąstyti tokios 
susiklosčiusios padėties priežastis. Šiame filme nėra 
didelių išorinių pasikeitimų. Tačiau čia vyksta vidi-
nė kiekvieno veikėjo kova su savimi, su prisimini-
mais ir nostalgijomis, paryškinančiomis dabarties 
tuštumą ir nepakeliamą praeities ilgesį.

Vis dėlto filmo pabaiga buvo pernelyg lyriška. 
Išskridusio paukščio motyvas perteikė pagrindinio 
veikėjo namų apleidimą, bet tai buvo pernelyg len-
gvas režisūrinis sprendimas, atvertęs „visas kortas“ 
ir nepalikęs vietos asmeniniams žiūrovo pamąsty-
mams. Vertinimas: 8/10.

1 https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/kino-pavasaris/
filmo-purvas-rezisiere-t-nvotova-seksualine-prievarta-te-
ma-kuria-paprastai-nekalbame-su-tevais-prie-pietu-sta-
lo-131-786168 [žiūrėta: 2017 04 29]

2 https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/kino-pavasaris/
filmo-zmones-kurie-ne-as-kureja-hadas-ben-aroya-gyve-
name-sunkiais-laikais-todel-tampame-ciniski-131-778180 
[žiūrėta: 2017 05 02]

3 https://www.15min.lt/video/zmones-kurie-ne-as-people-
that-are-not-me-i-kino-pavasaris-2017-73656 [žiūrėta: 2017 
05 02] 
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Knygos

Per penkias festivalio dienas buvo surengta try-
lika renginių, kurie vyko Vilniaus, Kauno, Pakruo-
jo, Varėnos, Jonavos rajonų gimnazijose, bibliote-
kose ir kitose literatūrai neabejingose vietose.

Per renginius „slinktininkai“ su mokiniais, pe-
dagogais ir šiaip skaitančia bendruomene diskuta-
vo apie šiuolaikines literatūros tendencijas, rašant 
kylančius iššūkius bei neretai klausėsi ir vietos ta-
lentų kūrybos.

Festivalio proga buvo išleistas jaunųjų rašytojų 
kūrybos rinkinys. Antrus metus, kitaip nei anks-
čiau, kai į almanachą suguldavo dešimt ar daugiau 
jaunųjų autorių kūrybos, festivalio organizatoriai 
ėmė leisti penkių rašytojų knygų rinkinį. Šiemet 
skaitytojams buvo pristatyta prozininkės Monikos 
Baltrušaitytės bei poetų Simono Bernoto, Mariaus 
Povilo Elijaus Martynenko, Aisčio Žekevičiaus ir 
Simono Buloto kūryba.

Kaip ir kasmet, vienas pagrindinių festivalio 
akcentų tapo tiesioginė LRT radijo trijų valandų 
transliacija Jaunoji literatūra iki vidurnakčio, ku-
rioje Literatūrinių slinkčių autoriai tūkstančiams 
klausytojų skaitė savo kūrybą, dalijosi kultūrinė-
mis patirtimis bei mėgstama muzika.

„Per nejučia praslinkusius septynerius metus 
turėjome galimybę platesnei visuomenei pristaty-
ti tikrai nemažą būrį jaunų talentų, kurie vėliau 

išleido savo knygas. Tai tokie autoriai kaip Aiva-
ras Veik nys, Mindaugas Nastaravičius, Vytautas 
Stankus, Aušra Kaziliūnaitė, Mantas Balakauskas, 
Ernestas Noreika, Ramunė Brundzaitė, Žygiman-
tas Kudirka, Mykolas Sauka, Vainius Bakas ir kiti. 
Tai rodo, kad mūsų festivalyje pristatomi jaunieji 
rašytojai yra itin perspektyvūs, todėl tikime, kad 
Literatūrinės slinktys buvo ir toliau bus puiki terpė 
rastis ir atrasti talentus“, – reziumavo festivalį or-
ganizuojančios asociacijos Slinktys vadovas Juozas 
Žitkauskas.

Jaunųjų rašytojų festivalį Literatūrinės slinktys 
organizuoja asociacija Slinktys, įkurta 2015 m. Pa-
grindinė asociacijos veikla – literatūrinių renginių, 
koncertų organizavimas, susitikimai su rašytojais ir 
muzikantais, knygų bei muzikos albumų leidyba.

Balandžio 18–22 d. septintą kartą 
vykęs jaunųjų rašytojų festivalis 
Literatūrinės slinktys atsisveikino 
iki kitų metų.
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