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Gegužės 2 dieną penkis mėnesius gyvuojančioje 
nestandartinėje meno galerijoje „The Room“ buvo 
atidaryta jaunos ir perspektyvios tapytojos Rūtos Ma-
tulevičiūtės paroda „Sphere“ („Sfera). 

Galerijos, kurioje rasite ir Lietuvos leidyklų 
knygynėlį bei vynų krautuvėlę, savininkai Aurelija 
ir Liudas Remeikos per parodos atidarymą atkreipė 
lankytojų dėmesį, jog tai – jau ketvirtoji paroda šioje 
erdvėje. Ateityje čia gali vykti ir kameriniai koncer-
tai, knygų pristatymai, poezijos skaitymai. Galerijoje 
„The Room“ laukiami ir solidų patirties bagažą tu-
rintys, ir jauni talentingi menininkai, Vilniaus dailės 
akademijos dėstytojai ir studentai.  

Rūtos Matulevičiūtės parodos atidaryme žodį 
tarė parodos kuratorė menotyrininkė Austėja Mikuc-
kytė-Mateikienė. Žymus tapytojas Arvydas Šaltenis 
paskaitė savo buvusios studentės Rūtos poezijos ir 
giliai paanalizavo jos drobes. Autorę sveikino ir jos 
dėstytoja, žinoma grafikė Eglė Vertelkaitė.

Dailėtyrininkė Austėja Mikuckytė-Mateikienė apie 
parodą:

Ši Rūtos Matulevičiūtės paroda teleportuo-
ja mus į mišką. Preciziška jos tapymo maniera, 
meistriškumas įtikina mūsų protą, jog patekome į 
gamtos prieglobstį. Tačiau kliovimąsi vien raciona-
liu mąstymu pati autorė tapatina su barjeru, nelei-
džiančiu pamatyti naujai, kitaip. Tad nieko keisto, 
kad Rūtos kūryba yra tokia atmosferiška ir jusliška. 

Rodos, girdime, kaip šnara lapai ir kinkuoja 
šaka, pasirišusi po savimi sūpynes. Parke švyti mis-
tinė šviesa. Medžių sielos prasišviečia pro žieves. Šis 
vaizdas blunka ir pavirsta siena, dar tebeprisime-
nančia ir latentiškai saugančia jo reminiscencijas. 
Sienoje kabo langas ar pravertas paveikslas į žiemos 
pasaką. Per sniegą bridęs elnias kinematografiškai 
atsisuka per petį ir įsmeigia savo išmintingą žvilgs-
nį. Tačiau Rūtos paveikslams nebūdingas naraty-
vas. Juose glūdi daugialypių simbolių sankaupos, 
potencialių istorijų užuomazgos, galimų interpre-

Matulevičiūtės (atmo)sferinis miškas

tacijų ne klaidus, bet paslaptingas ir platus miškas. 
Kad šiame miške nepasiklystume, galime naudotis 
poetiškais, srauniais tapytojos paveikslų pavadini-
mų eilėraščiais. 

Matulevičiūtės paveikslai kvepia sakais, girgžda 
sniegu, braška šakomis. Juose esama dramatinės 
įtampos, nerimastingo laukimo, nežinios. Bet visa 
tai lydi, sferiškai gaubia keistas, netikėtas jaukumas. 
Iš chaoso čia tveriama harmoninga vaizdinija. Šalto 
kolorito paveiksle liepsnoja šiluma. Viskas subtilu, 
efemeriška ir drauge amžina. Šį ambivalentišką po-
veikį, matyt, sukuria autorės maginis realizmas, ne-
šykštintis simbolistinių akcentų. Štai karališkas šuli-
nys dar kartą įvaizdina autorės kūrybą persekiojantį 
rato motyvą. Tai yra ir sąsaja su sferos koncepcija, ir 
moteriškumo, dvasingumo simbolis, ir archetipiš-
kiausio vaizdinio – gyvenimo rato – aidas.

Tapytojos kūrybą smelkia autorės individualiai 
ir intuityviai pamatyti, interpretuoti patys pama-
tiniai kolektyvinės pasąmonės vaizdiniai. Autorė 
nepaliaujamai skaito filosofinius veikalus, gilinasi 
į Mircea’os Eliade’s mito aiškinimą, skaito mitus. 
Pasąmonę įvardindama kaip centrinę gyvenimo ir 
kūrybos vedlę, Rūta nagrinėja psichoanalizės atsto-
vų veikalus. Jai ypač artimos Jungo koncepcijos. Šis 
filosofas autorę nukreipė į alchemijos, įvairių religijų 
analizes. Jai nesvetimi šamanistiniai pasaulio aiški-
nimai, maginis mąstymas (žr. Gintauto Mažeikio 
tyrimus). Jungdama Rytų ir Vakarų filosofiją bei pa-
gonišką išmintį, ji įgyja daugiabriaunę pasaulėvoką. 

Tačiau autorė nesiekia atsiriboti nuo materijos, 
užsidaryti intelektualinėje vienutėje. Todėl Bembis 
atkiša liežuvį ir primena apie būties laikinumą, 
visažinystės iliuziją. Bet tai – ne ciniškas pareiš-
kimas, o raginimas atsimerkti plačiau ir pamatyti 
magiją kasdienybėje. Ši menininkė laikosi holis-
tinio požiūrio, jog viskas yra vienis. Žvelgdami į 
vizionieriškus jos paveikslus, ir mes nepastebimai 
tampame jautresni aplinkai. Šiuo atveju – menui, 
jo pajautai ir suvokimui.
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Pavasariui įpusėjant VDA parodų salėse „Tita-
nikas“ vyko J. Vienožinskio dailės mokyklos mokyto-
jų ir mokinių paroda „Šakotas“. Tai – ekspozicija, 
itin šiuolaikišku formatu pažymėjusi dailės mokyklos 
60-ies metų veiklos sukaktį.

Žodis „jubiliejus“ dėl daugelio patirčių, prisi-
minimų automatiškai žadina atmetimo reakciją. 
Prieš akis išnyra bauginantys ilgų ir nuobodžių 
kalbų, dirbtinių šypsenų, perspaustų komplimen-
tų lavinų vaizdiniai. Šios parodos atidarymas išven-
gė visų minėtų pinklių, to klišinio balasto. Nieko 

Austėja Mikuckytė-Mateikienė

Baltąjį kubą besimatuojant
Apie Justino Vienožinskio dailės mokyklos jubiliejinę parodą

keisto. Juk šis projektas – dviejų meninio švietimo 
institucijų vaisius. Negana to, parodą kuravo Kris-
tina Inčiūraitė, teisingai Laimos Kreivytės įvardyta 
kaip viena įdomiausių šiuolaikinių menininkių. 

Parodinis kontekstas

Parodai parinkta neatsitiktinė erdvė. Nemaža 
dalis buvusių vienožinskiukų savo kūrybinius ieš-
kojimus tęsia Vilniaus dailės akademijoje. Aš, beje, 
viena iš jų – studijuoju dailėtyros magistro studijo-
se. Tad, viena vertus, mano parodos recenziją gali 

Parodos ekspozicijos fragmentas. Lauryno Skeisgielos nuotrauka
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kiek paveikti nešališkumas, susietumas, sentimen-
tai abiem šioms švietimo institucijoms. Bet ar tai 
minusas, ar pliusas – požiūrio klausimas. Svarbu, 
jog prisipažinau apie savo meilę. Kad išpasakočiau, 
kiek naudingų ir vertingų gavau žinių (ir ten, ir 
ten), kiek tai veikė, ugdė, formavo mano pasau-
lėžiūrą ir asmenybę, reikėtų atskiro teksto. Kita 
vertus, institucijų pažinimas iš vidaus teikia man 
papildomos, išsamesnės informacijos. 

Tad grįžkime prie parodos. Parodos disloka-
vimas Titanike ekspozicijai suteikia matomumo, 
kitą statusą. Tai jau nebe parodėlė mokyklos ko-
ridoriuose, kurią dažniausiai pamato tik patys mo-
kytojai, mokiniai ir, geriausiu atveju, dar jų tėvai. 
Šiuo atveju mokinių darbai atsiduria tikrame pa-
rodiniame kontekste. Ir net, sakyčiau, vienoje iš 
prestižiskiausių, vienoje iš gausiausiai lankomų, 
vienoje iš gerą vardą ir geras patalpas turinčių ga-
lerinių erdvių. Su tokiomis privilegijomis išaugo ir 
atsakomybė už eksponatų ir ekspozicijos kaip visu-
mos kokybę.

Santykių dinamika

Tad nenuostabu, jog K. Inčiūraitė atsisakė, 
kaip rašoma anotacijoje, „retrospektyvinės parodos 
iš gausaus mokyklos archyvo“ formato. Parodoje – 
būtent šiam įvykiui kurti dabar mokykloje besimo-
kančių ir bemokytojaujančių komandiniai darbai. 
Tai – šiuolaikiškas, neformalus, nebiurokratinis 
požiūris į meninį švietimą. Dar labai jauniems kū-
rėjams jau yra suteikiama galimybė pažvelgti į savo 
kūrybą iš šono, „pasimatuoti“ baltąjį kubą, žengti 
pirmąjį žingsnį Lietuvos meno lauko link. 

Ne ką mažiau novatoriškas ir teigiamą efektą 
turintis parodoje demonstruojamas žvilgsnis į mo-
kytojo ir mokinio santykių dinamiką. Hierarchinio 
ryšio ir teorijoje, ir praktikoje dauguma mokytojų, 
švietimo institucijų vertybinės gairės atsisakė jau 
gana seniai. Tačiau įsakymų ir paklusimo vertikalė 
pradėta griauti tik Lietuvai atgavus nepriklauso-
mybę. Todėl konservatyvesnių, retrogradiškesnių 
pažiūrų ypač vyresni ir ypač bendrojo ugdymo 
mokytojai neskubėjo atsisakyti įpročių. 

Aš gėlė. Kūrinio autorė: Agota Staliulionytė. Vadovas: Džiugas Katinas (2017; videoklipas muzikos grupei Seaways – Cliché, 
3 min. 40 sek.). Lauryno Skeisgielos nuotrauka
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Mąstymo autentika

Be to, buvusi formuluotė taip įsišaknijusi į pa-
sąmonę, jog neretai mokytojo–mokinio kūrybos 
pristatymuose ir kalbant apie dailę, ir apie kitas 
meno rūšis, akcentuojamas poveikio, įtakos, per-
imamumo ir tęstinumo aspektas. O ne kolegialus 
santykis, mokinio individualumas. Šioje parodo-
je pagirtinai išvengta įprastinio tono. Kūriniuose 
akivaizdžiai pritaikytas lygiaverčio mokinio ir mo-
kytojo bendradarbiavimo kūrybinis procesas. Ma-
nau, jog šiame principe ir glūdi priežastis, kodėl 
parodoje atrastas balansas tarp patirties turinčio ir 
jauno žvilgsnio. 

Kitaip tariant, paroda, visi jos kūriniai aukšto 
meninio lygio, profesionalūs. Iš pirmo žvilgsnio 
net įtartinai brandūs. Gal viską už mokinius pa-
darė mokytojai? Nieko panašaus. Atidžiau patyri-
nėjus, pasigilinus, skoningai atsiskleidžia, išnyra 
jauno žmogaus pasaulėžiūros, gyvenimo, jo rūpes-
čių ir džiaugsmų autentika. Tai, jog į akis krinta 
mokytojo indėlis, o mokinio ieškojimai pastebimi 
ne iš karto, jokiu būdu nenuneigia mano teiginių 
apie šioje parodoje karaliaujantį lygybės principą.

Saugumo pojūtis

Šį svogūno sluoksnių efektą sukuria objektyvi 
priežastis – didžioji dalis kūrybinių grupių nau-
dojo naratyvą. Būtent naratyvo vystymas atiteko 
jauniesiems, o formą jam pasiūlė, suteikė, apiben-
drino mokytojai. Naratyvą plėtoja gana ilgi tekstai 
kaip savarankiški kūriniai ar kaip kūrinio dalys, 
aprašymai. Istorijas pasakoja ir videodarbai, noriai 
naudoti kūrybinių grupių, bei fotografijų sekos. 
Grupinės parodos retai turi vienijančią koncepciją, 
o tokio tipo paroda, mano manymu, ne tik nepri-
valo neturėti, bet ir privalo neturėti jos. Mat tai itin 
suvaržytų, apribotų, susiaurintų kūrybinių eksperi-
mentų diapazoną. 

Tačiau kūriniai išradingai sudera tarpusavyje. 
Sukuriama netikėta jaukumo būsena, žaismė. Są-
lygiškai griežtą kubo geometriją pripildo kamuo-
liai, drabužių kabyklos. Išnyra namų „rekvizito“ 
paralelė ir apima saugumo pojūtis. Spalvingumas 
derinamas su sterilia baltuma. Paroda gana mini-
malistinė, iš pirmo žvilgsnio net pernelyg kukli, 
per lakoniška. Tačiau, nepagailėjus laiko video-
peržiūroms ir tekstų perskaitoms, ekspozicija, jos 

Varšos gyventojai. Marškinėlių autorės: Lukrecija Balbierytė, Karolina Bartoševič, Anastasija Diukova, Lada Moskalenko, Julija Skobe-
leva ir Gabija Sperskaitė. Instaliacijos autorė: Kristina Inčiūraitė (2017; intaliacija). (Tekstilė (marškinėliai), fotokoliažas, stiklas, poro-
loniniai objektai, kriauklė); Gyventojai (videofilmas, 7 min.)
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turinys ir turiningumas keliskart išsiplečia, gerokai 
padidėja. Tai, žinoma, bendras daugelio šiuolaiki-
nio meno parodų bruožas.

Nykščiais palaiminti

Tačiau tai liudija, jog J. Vienožinskio dailės 
mokykla žengia koja kojon su sparčiai pirmyn kul-
niuojančiu šiuolaikiniu menu. Gana paradoksalu – 
ekstensyvus videomedžiagos naudojimas priverčia 
mus pasielgti „senamadiškai“ – sustoti, neskubė-
ti. Juk videofilmai – kone ikoninis šiuolaikinių, 
skaitmeninių technologijų simbolis. O technolo-
gijos – skubėjimo, greito tempo simbolis ir tikra 
priežastis. Vos įėję pro duris, ekranėlyje išvystame 
„aukcioną“. Tai – mokinių kartu su Donatu Jan-
kausku (Duoniu), man, beje, dėsčiusiu instaliacijos 
discipliną, kurtas projektas Dovanos.

Ekranėlyje užfiksuota, kaip po 2017 metų ru-
dens peržiūrų likimo valiai paliktus kūrinius pa-
smerkia arba prikelia naujam gyvenimui jaunieji 
meno vertintojai. Iškeltais nykščiais palaiminti 
meno kūriniai atkeliavo į šią parodą. Parodos lan-
kytojams siūloma pasiimti patikusį kūrinį: piešinį, 

skulptūrą ar objektą. Dalis šių potencialių suveny-
rų sukrauti į šiukšlių maišus, molėtą kibirą. Tai, 
rodos, chaotiškiausia, nevalyviausia estetinę švarą 
palaikančios parodos dalis. Tačiau į parodos visu-
mą ji įsilieja savo maištingumu. Tai yra tam tikras 
pareiškimas, intervencija, draugiškos institucinės 
kritikos užuomazgos. Pagaliau jau vien tai, jog eks-
ponatus galima ir kviečiama liesti, suponuoja tam 
tikrą pozityvią ironiją, nukreiptą į įsisenėjusią kai 
kurių muziejų, galerijų tvarką.

Paveikslai žaidžia slėpynes

Institucinės kritikos dar akivaizdžiau imasi mo-
kiniai su Audriumi Novicku filme Meno vieta. Šia-
me filme dokumentuota inscenizuota ekskursija, 
kurios metu supažindinama su Vyriausybės rūmų 
architektūra ir pastate esančiais meno kūriniais. Ją 
veda meno istorijos mokytoja Rita Mikučionytė. 
Joje dalyvauja mano klasė (ekskursijoje dėl man 
dabar jau nežinomų priežasčių, deja, nedalyvavau). 
Montažu subtiliai nejučiom akcentuojami kritinio 
žvilgsnio reikalaujantys momentai. Tarp jų – ir toks 
faktas, jog pastatas suprojektuotas kaip Komunistų 

Nuo taško iki sferos (2018; skulptūriniai objektai; skaitmeninė spauda ant popieriaus, poliuretano putos). Kūrinių autoriai: Kamilė Čer-
tyrkovska, Jogailė Čojūtė, Greta Dabašinskaitė, Gaudrimė Barbora Driskiūtė, Jorė Džiaugytė, Konradas Jurna, Justina Kvieskaitė, Inga 
Legan, Lėja Moliejūtė, Vėja Palubinskaitė, Agnė Ramanavičiūtė, Eliza Rynkevič, Livija Sargelytė, Elzė Svorobavičiūtė, Simona Šemetaitė, 
Julija Tretjakova, Agnė Toločkaitė, Vaiva Vinskaitė, Kristupas Vitkauskas. Vadovas: Tomas Martišius. Lauryno Skeisgielos nuotraukos
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partijos Centro komiteto būstinė, gana sugestyviai 
susišaukiantis su tuometinio Ministro Pirmininko 
Andriaus Kubiliaus pasakojimu. Kubilius, stengda-
masis palaikyti pokalbį apie dailę, prisimena, jog 
neseniai kabinete lankėsi sovietmečiu Kultūros mi-
nistru buvęs Lionginas Šepetys. 

Ekskursijoje, aptarinėjant XX a. Lietuvos tapy-
tojų paveikslus, pastebima, jog projekte nenuma-
tyti paveikslai atrodo lyg sukabinti ne vietoje. Pa-
sakojama, jog dalis paveikslų – Nacionalinės dailės 
galerijos nuosavybė, čia suslėpti kruvinąją sausio 
13-ąją ir praradę žiūrovo pasiekiamumo galimybę. 
Vyriausybės koridoriuose slapstosi ir ankstyvieji 
mums pažįstamų autorių kūriniai (pavyzdžiui, Ka-
zimiero Žoromskio priešopartinio periodo Prado 
muziejaus atvaizdas). Viktoro Vizgirdos paveikslas 
skendi tamsoje. Diskusija įsisiūbuoja prie Kubi-
liaus kabinete kabančio Kazio Šimonio paveikslo, 
komentuojant jo meninę vertę ir nešamą žinutę.

Maištaujantys taktikai

Kitame mokinių su A. Novicku kurtame 
projekte taip pat yra ryškaus institucinės kriti-
kos at spalvio. Objektas iš dviejų minios kontro-
lės užtvarų prabyla apie pilietinio sąmoningumo 
malšinimą, valdžios neretai slapta puoselėjamą 
paklusnios bandos svajonę. Metalinė objekto krei-
vė primena apie suprojektuotą kalvą Konstitucijos 
prospekte. Dėl statybų intensyvumo šioje teritori-
joje ji žymi nustatytą maksimalaus pastatų aukščio 
siluetą. Sukabintuose ekranėliuose vyksta dvylikos 
videopasakojimų apie kalvos teritoriją ir kitas vie-
tas estafetė. Moksleiviai savo videodarbuose vengia 
atvirukinių urbanistinių kompozicijų ir naratyvaus 
romantizmo, įvaizdina savo santykį su miestu ar 
konkrečiomis jo vietomis. 

Viename videofilme sumaniai piktinamasi dan-
goraižių gausa. Rodomi vadinamieji „stiklainiai“, o 
vaizdus palydi dūžtančio stiklo garsas. Antrame – 
ironiškai ieškoma sąsajų su Rytų kultūromis, ne-
išgrįstų kelių balas priešpriešinant tvarkingiems 
japoniškiems sodeliams. Dar viename videopasa-

Dovanos. Kūrinių autoriai: įvairių klasių dailės mokyklos mokiniai. 
Vadovas: Donatas Jankauskas (Duonis). (2017–2018; piešiniai, tapy-
bos darbai, keramika, objektai ir videodokumentacija; 11 min 35 sek). 
Austėjos Mikuckytės-Mateikienės nuotraukos
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kojime griausmingas serialo Farai užkadrinį balsą 
primenantis garso takelis įspėja apie bauginantį 
tam tikrų Vilniaus rajonų nusikalstamumo lygį. 
Net dviejuose videofilmuose intuityviai įgyvendi-
nami filosofo Michelio de Certeau patarimai maiš-
tauti prieš strategus ir būti taktikais. Vaikinai siūlė 
praeiviams naujas pasivaikščiojimų trajektorijas. 
Merginos laipiojo pro langus, ant skulptūrų, šliuo-
žė turėklais. Dar kituose videofilmuose – poetiškas 
veidrodžio atspindys, bėgimas ratais lyg narvelio 
kalėjime, abstrakcijomis paversti fragmentai.

Vėžlio greičiu

Mokiniai su Kirstina Inčiūraite sukuria ins-
taliaciją Varošos gyventojai. Čia taip pat iš dalies 
kalbama apie urbanistinę aplinką pasitelkus video-
medžiagą ir kitas priemones. Varoša – Kipro dalis, 
nuo 1974 m. okupuota turkų karių. Videofilme 

sugretinamos dvi Kipro pusės – Dievo užmirštas 
kampelis ir poilsiautojų pamėgtas kurortas. Kuror-
te treniruojamasi pasiekti ramybę, medituojama 
prie skaidraus vandens baseinų, bet vis dėlto ner-
vingai žvilgčiojama į laikrodį. K. Inčiūraitė taikliai 
pastebi, kad abi Kipro dalis vienija vėžlio greičiu 
slenkantis laikas.

Vėžlys – pagrindinis instaliacijos veikėjas, repre-
zentuojamas asociatyviu stilizuotu jo kiauto raštu. 
Mat ne tik kariai, bet ir retos rūšies vėžliai okupavo 
Varošą. Kiauto raštais išmarginami marškinėliai, 
tinkami atostogoms kurorte. Kriauklė taip pat vi-
lioja krautis lagaminą. Bet galvoje besisukančios 
poilsiavimo idilės tampa nebeskanios, vėl pamačius, 
kas slypi už turistinio fasado. Tai švelniai primena 
Varošos rajono griuvėsių fotokoliažas, geltonu filtru 
puoselėjantis viltį. Apie tai užsimena ir porolono 
luitai, primenantys apleistų namų kiaurymes. 

Vilniaus miestovaizdžio projektas. Instaliacijos autorius: Audrius Novickas. Videopasakojimų autoriai: Dominika Blaževič, Milda Čin-
čikaitė, Gabrielius Dovydėnas, Lina Džiovėnaitė, Laima Gaušytė, Nelija Krinickaitė, Laura Milaknytė, Emilija Paulauskaitė, Justė Ta-
mulionytė, Gerda Šertvytytė, Pijus Vaiciukevičius, dalyvaujant Lukui Dudėnui, Ūla Žiūraitė (2018; instaliacija: 12 videopasakojimų; 
objektas iš dviejų minios kontrolės užtvarų). Austėjos Mikuckytės-Mateikienės nuotrauka
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Daugialypė erdvė

Įdomus darbas yra ir Agotos Staliulionytės 
su Džiugu Katinu sukurtas videoklipas merginos 
draugų muzikos grupės Seaways dainai Cliché. Jame 
nufilmuoti gamtos vaizdai užkloja pieštus veikėjus. 
Žygiuoja liūdnų gėlių armija, su šlepetėmis bėgio-
jama po pievą, markstosi ką tik pabudęs kaktusas, 
pražysta pasaulis. Vizualinėje kūrinio dalyje svar-
bų vaidmenį atlieka ritmika, pasikartojimai, tad ji 
yra muzikali, o muzika – tapybiška. Muzikiniame 
klipe būtent tokia vaizdo ir garso simbiozė ir yra 
kokybės kriterijus. Gamtos peizažuose gėlės, rodos, 
svyruoja pavėjui į ritmą. 

Gamtos ir miestų peizažai panaudojami ir 
mokinių su Tomu Martišauskiu kurtuose skulp-
tūriniuose objektuose Nuo taško iki sferos. Šiame 
projekte kalbama apie šaltas technologijas ir šiltus 

prisiminus. Mokiniai įvardijo sau brangias vietas. 
Iš konkretaus pasirinktos vietovės taško su Google 
street view darytomis sferinėmis nuotraukomis ap-
klijuoti kamuoliai pavirto mobiliais fotogaubliais. 
Šiame darbe iš skirtingų požiūrio taškų aptarinėja-
mas erdvės klausimas. Įvairių erdvių reprezentaci-
jos ridinėjasi balto kubo erdvėje neturėdamos kon-
krečios fiksuotos vietos. Besivartantys kamuoliai 
maišo žemę su dangumi. 

Verbalinė raiška

Žiūrovas, apžiūrinėjantis gaublius vienu metu 
šizofreniškai yra ir Titanike, ir Lietuvos pajūryje 
ar tolimoje užsienio šalyje. Skulptūrinius objektus 
papildo mokinių tekstai, motyvuojantys savo pasi-
rinkimus. Jose išreiškiami sentimentai Kretai, kur 
Greta gavo panašiai į vietovės pavadinimą skam-
bantį vardą; namui, kuriame praleista vaikystė; 

Meno vieta. Filmo autorius: Audrius Novickas. Operatoriai: Aurelija Maknytė, Audrius Novickas. Dalyviai: Vilniaus J. Vienožinskio 
dailės mokyklos mokytoja Rita Mikučionytė ir moksleiviai Eglė Budrytė, Robertas Grigutis, Reimon Iljušin, Gintautas Jankus, Vikto-
rija Kuncytė, Ieva Kurilaitė, Mykolas Parulskis (2011; HD filmas, 29 min.) Austėjos Mikuckytės-Mateikienės nuotrauka
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kryžkelei, kurioje išdrįsta apsispręsti ir tiesiogine, 
ir perkeltine prasme. 

Vien tekstinė raiška sudaro kūrinį Laiškas 
menininkui. Arūno Gudaičio paskatinti, moki-
niai rašė laiškus savo pasirinktam šiuolaikiniam 
menininkui. Mokinių laiškuose fotografas Artū-
ras Valiauga išgirtas už tikrumą ir nuoširdumą, 
džiaugtasi Artūro Railos kūriniu, kurtu su mašinų 
tiuninguotojais, dėkojama Mindaugui Lukošaičiui 
už tai, kad šis įvaizdina netekčių istoriją ir t. t. Mo-
kinių tekstuose nuskamba gal kiek naivi, bet tikrai 
nuoširdi ir nepikta kritika menininkams, smalsūs 
klausimai, gilaus susižavėjimo frazės. Tiesioginis 
mokinių kontaktas su galimai būsimais kolegomis 
tikrai gali turėti didelį teigiamą poveikį jaunie-
siems. Gaunant patarimų, padrąsinimų, paskatini-
mų diskutuoti. 

Spektaklio visuomenė

O tai, jog gali išsivystyti labai produktyvus vy-
resnio ir jaunesnio kolegų bendradarbiavimas pa-
rodo ir paveikslo Naujas karalius pavyzdys. Pijus 
Vaiciukevičius su savo mokytoju Linu Jusioniu šį 
paveikslą sukuria išbandydamas tapymo paeiliui 
metodą. Metodą duetas pasiskolina iš Pijaus mėgs-
tamo menininko Jean-Michelio Basquiato, šiuo 
būdu bendradarbiavusio su Andy Warholu. Apro-
prijuojama ir pati Basquiato stilistika, žinoma, ją 
modifikuojant. Drobė pasidengia revoliuciniu 
repu, sklando anarchistiniai potėpiai, pasąmonin-
gai panaudojama Guy Debordo spektaklio visuo-
menės koncepcija.

Tapyta ir projekte Pjūvis. Linas Liandzbergis 
mokinius paskatino imtis skalpelio ir individualaus 
silueto faneriniame profilyje atlikti sau skausmin-
gą operaciją. Nusiplėšti spektaklio visuomenėje 
nešiojamą kaukę ir pasinerti į savianalizę. Vienas 
mokinių jaučiasi nušvitęs, praregėjęs, prasimerkęs 
trečiąja akimi. Kito galvoje, priešingai, pilna roži-
nių akinių. Kažkas nori rėkti visa gerkle. Portretai 
dekoratyvūs ir žaismingi. Ne mažiau nuotaikingi 
portretai sukurti ir Birutės Zokaitytės pasiūlytame 

projekte. Čia mokiniams leista papokštauti ir, pasi-
telkus grafikos techniką, modifikuoti, „apipaišyti“ 
mokytojų portretus. 

Linas Liandzbergis laiko mašina nukeltas į 
renesansą, Duonis susitapatina su savo kūrinių 
veikėjomis beždžionėmis, kiti paverčiami kos-
monautais, apgyvendinami ateiviais, apglobiami 
gamtiniais motyvais, papuošiami kaukėmis. Ma-
tyti, jog šioje užduotyje būta daug entuziazmo ir 
energijos, legalizuoto „vandalizmo“ džiaugsmo. 
Tai kiek siejasi ir su veido bruožų kontūrus atpažįs-
tančiomis ir jį įvairiais atributais papuošiančiomis 
programėlėmis, kurios yra tarsi naujas apipaišytų 
veidų laikraščiuose etapas. 

Kasdienis susidūrimas su fotografine patirti-
mi, rodos, nepaisant dažnai aptariamos socialinių 
tinklų žalos (ypač laiko ištekliams), turi ir tei-
giamą poveikį. Aurelijos Maknytės inicijuotame 
projekte Dėlionė raginama skaitmeninėmis tech-
nologijomis įgytus įgūdžius išbandyti senovinė-
je technikoje. Mokiniai sukuria skaidres, kurios 
viena po kitos šviesdėžės projektuojamos ant 
sienos. Fotografijos redaguotos, keistos, pildytos 
rankiniu montažu ir markeriu. Tiesa, nuotraukų 
estetikai kartais koja pakiša komercinės fotografi-
jos įtaka, bet nemaža dalis priartėja prie albumo 
vertos kokybės. Jose priartėjama prie abstrakcijų, 
mėgaujamasi spalva, forma, perkuriamas peiza-
žas, ieškoma simbolio. 

***

Tad paroda iš tiesų džiugina savo lakonišku 
turtingumu. Jaunieji autoriai piešia šviesias lietu-
vių (dailės) ateities vizijas. Ir visai nesvarbu, kad 
dalis jų, pasimatavę baltąjį kubą, pasirinks ne me-
nininko kelią. Keleri metai J. Vienožinskio mokyk-
loje jau negrįžtamai praplečia akiratį ir paskatina 
mąstyti kūrybiškai.

P. S. Šneku iš savo ir savo draugių, tapusių arba 
netapusių dailininkėmis ar dailėtyrininkėmis, bu-
vusių vienožinskiukių, patirties. 
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Eglė Poškevičiūtė

***

žodžiai trečioj aky spaudžia 
kaip sviestą ašaras nesu  
mačiusi kaip spaudžia sviestą  
nesu melžusi karvės 
nebridau aukšta žole  
link upelio neturėjau 
tik savo seno ąžuolo šakos  
neturėjau progos pažinti
mano gimtojoj degtukų dėžučių 
girioj kerta paskutines gyvybės 
liepas o aš kartoju žingsnius 
kaip mantras užčiuopiu liūdesio 
cistą plautyje atleisk mama 
neturiu valios ištraukti
                         maudausi seserų menstruacijų 
                         kraujyje ir nešvarėju krešuliai 
                         nusėda ausų sraigių nameliuose 
                         meldžiuosi hinduizmo dievams 
                         kartoju harė krišna  
                         gaja skambina atsiliepiu 
                         sakau sori dabar negaliu 
                         kalbėti
žodžiai sminga 
dzeno vienuolių strėlėmis 
į kepenis 
įkvepiu paskutinį kartą 
                                   rama 
                                          harė 

2018 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija, IV klasė

***

ačiū už rūpestį 
bet nieko nereikia 
viskuo aprūpintas 
guliu ant šieno kupetos 
skrolinu arklį
senelė sakė neskrolink 
arklio tik neskrolink 
arklio senele man atrodo 
aš obuolį vėl nuskinčiau 
jei uždraustų

***

įkvėpti iškvėpti 
ir taip tūkstančius kartų 
kol stebės iš dangaus tyros 
akys suskirdusios lūpos kol stebės 
paklydusi stirna gimtajam miške 
kol sraigė neras namų  
kol degs žibalinė lempa verandoj 
kol lauks naktinės tuštinimosi valandos 
pusė trijų ir nieko tušti 
šlapimtakiai ir musių kapinės ant 
suskirdusios palangės

atidaryti langą po dvylikos metų 
įkvėpti iškvėpti 
ir vėl

dygsta paminklai
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kalanta yra kultūrinė patirtis 
už vieną tašką

tradicinės struktūros būtis 
ir pabaiga 
tampa ironiška 
adresatas varo į kapus 
apaštalus 
pabaigoj 
nemoralizuokit 
kai reikia apibendrinimo
už šablonišką esatį 
mirtis alyvų sode jie stengėsi 
bet neturės kur atsiskleist
gal baigiam pataikauti  
tiems kurie nieko nedirba

//

urbanistinė tapo  
visuomenė ir kuo jūs 
būsit apkaltinti? patirties 
trūkumu prie rojaus vartų 
patirties trūkumu

***

prisivalgęs plastiko 
kaip paskutinis durnius 
ieškau kažko dvasiško 
konteineriuose stiklo
neradęs peno vėl bėgu  
pas mamą geriu kefyrą 
lieka ūsai balti virš 
supjaustytų lūpų

//

šiuo metu aš  
šiek tiek nusiminęs  
vaikštau po ūkininkų turgų 
nieko neperku
šiuo metu 
šį gyvenimą

metai be ramybės

varpams suskambus 
visada surandu mus 
ištroškusius skruostai 
pabalę slepiamės  
už šiaulių katedros melsdami
                      kiekvieną kartą kai suskamba varpai  
                               sparnus išskleidžia angelai 
 
klūpime ant sudrėkusios rudens žolės pasitiesę 
norfos maišelį tikime 
mišios ties amen nesibaigs
varpai toliau skamba  
ignoruodami įspėjamuosius ženklus 
ir šėtonai nežada trauktis 
                                                                     
nuo klebono antkapio slysta 
krušos gabaliukai surandu 
vėžlius bijančius sušlapti
pro bažnyčios kiemo tvoros plyšį 
snapą kiša gaidys  
varpai nutyla tačiau prabunda smegduobė 
                                                                    
atidavę žemei batus liekam basi 
išvargę tačiau sotūs 
ir pasiruošę kovai
beveik laimingi išnykstam miesto smoge 
 
dabar ilsėsimės nes kitą rudenį 
vėl slėpsimės vėl žaisim 
                                     karą
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Vydūnas – išskirtinė XIX amžiaus antros pu-
sės – XX amžiaus pirmos pusės asmenybė vertinant 
tiek jo gyvenamojo laikotarpio standartais, tiek da-
bartiniais. Tai buvo lietuvis, tačiau „kitoks“ lietuvis, 
niekaip neįtelpantis į šiuolaikines lietuviškumo sam-
pratas ir/ar stereotipus. Viena pagrindinių Vydūno 
filosofijos ir gyvenimo būdo savybių buvo gyvenimas 
amžinybei. Vydūnas nesprendė vienadienių klausimų 
ir problemų, jis apmąstė dalykus, kurie yra aktualūs 
per šimtmečius ar net tūkstantmečius. Tai, kas neda-
vė Vydūnui ramybės kaip žmogui ir kaip mąstytojui, 
buvo aktualu ir jam gyvam esant, ir po jo mirties. 
Nors galima atsekti daugelį įvairių veiksnių, dariu-
sių įtaką jo pasaulėžiūrai, Vydūnas vis dėlto buvo 
savarankiškas mąstytojas, derinęs jau egzistuojančias 
religines–filosofines–etines sistemas ne tik tarpusavy-
je, bet ir su realaus gyvenimo iššūkiais ir padiktuo-
tomis problemomis. Vydūno filosofija aktuali tiems, 
kurie ieško amžinybės ir bando perprasti būties esmę 

Valentinas Kulevičius

Amžinybės filosofas

ir prasmę. Vydūnas nesėjo destrukcijos ir ja nesimė-
gavo – priešingai, ieškojo darnios ir harmoningos 
natūralios žmogiškosios būties. Ir šiandien plačiajai 
Lietuvos visuomenei Vydūnas vis dar lieka mįslingas, 
mažai pažįstamas ar net tam tikra prasme beveik 
„svetimas“. Šiame straipsnyje, skirtame 150-ųjų Vy-
dūno gimimo metinių minėjimui, bus bandoma ben-
drais bruožais prisiliesti prie Vydūno fenomeno, kuris 
iki šiol lieka vertas dėmesio. 

Vydūno istorinis kontekstas, arba  
Kodėl mums sunku suprasti Vydūną

Filosofas Tomas Kiauka teigia: „Vydūnas ži-
nomas kaip rašytojas, dramaturgas, filosofas, vi-
suomenės veikėjas (Giedotojų draugijos vadovas, 
publicistas, lektorius), sveikuolis, netgi politiniuo-
se įvykiuose dalyvavęs asmuo. Todėl Vydūno pa-
likimą pagal tematiką ir specifiką galima tyrinėti 
skirtinguose kontekstuose ir atskirose disciplinose 

Vydūnas prie Baltijos jūros, 
1921
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(filologijoje, istorijoje, filosofijoje, teatrologijoje, 
religijotyroje ir t. t.), taikant tik joms būdingas me-
todologijas. Šiuo atžvilgiu gresiantis metodologinis 
purizmas kelia klausimą, ar Vydūno fenomenas 
gali būti suvokiamas adekvačiai, jo palikimą ti-
riant tik atskirose srityse, atsietai nuo jo gyvenimo 
ir kūrybos visumos konteksto? Kitaip tariant, tai 
klausimas, ar tokių tyrimų rezultatai iš kompleksiš-
ko ir įvairialypio Vydūno fenomeno nesuponuoja 
kokio nors vienareikšmiškai suvokiamo Vydūno 
įvaizdžio, pretenduojančio tapti hermeneutiniu jo 
kūrybos raktu, galiausiai lemiančiu Vydūno vietą 
kultūrinės atminties kontekste.“1

Todėl yra būtina bent trumpai aptarti tą is-
torinį–kultūrinį kontekstą, kuriame formavosi, o 
vėliau ir aktyviai veikė Vydūnas, bei paminėti kai 
kuriuos reikšmingiausius jo biografijos faktus. Šios 
aplinkybės tiesiogiai ar netiesiogiai formavo Vydū-
no pasaulėžiūrą. Tačiau taip pat reikia nepamiršti ir 
to, kad „Skirtingi Vydūno veiklos formatai ir isto-
riškai sudėtingi jų kontekstai dažnai taip susipina, 
kad sunku būna atskirti asmenį nuo jo kūrybos, 
veiklos ir pasekmių, o tai kartais paskatina tenden-
cingų įvaizdžių atsiradimą.“2 Kitaip tariant, yra len-
gva nesuprasti Vydūno arba jį suprasti neteisingai, 
tarsi savotiškai „įkalinant“ jį įvairiose išankstinėse 
nuostatose bei stereotipuose. Tai, viena vertus, ap-
sunkina jo suvokimą, kita vertus, parodo Vydūno 
fenomeno gylį, unikalumą ir „neišsemiamumą“. 
„Vydūnas lietuviškoje kultūrinėje sąmonėje pasi-
rodo kaip savų ir svetimų reikšmių reprezentantas, 
dažniausiai asocijuojamas su sakralizuota bei idea-
lizuota lietuvybe, senąja baltų religija, ezoteriška 
teosofija ir egzotiškais Rytais, kartais prisimenant 
jį ir kaip vokiškos kultūros atstovą. <...> Taigi, Vy-
dūnas lietuviškoje kultūrinėje atmintyje siejamas 
su dviem „svetimomis“ – vokiškąja ir indiškąja – 
kultūromis.“3 Vydūnas gimė Mažojoje Lietuvoje, 
etnografiniame regione, kuris tuo metu priklausė 
Prūsijos karalystei. Protestantiška religinė aplinka 
ir vokiška kultūra buvo tie veiksniai, kurie darė įta-
ką Vydūnui ir jo mąstymui. Norint labiau pabrėžti 

šių veiksnių svarbą, užtektų pasakyti, kad Vydū-
nas nebūtų galėjęs nei „atsirasti“, nei egzistuoti 
kaip savarankiškas fenomenas Rusijos imperijos 
iki 1915 metų valdytoje Didžiojoje Lietuvoje, nes 
tuo metu ten veikė visai kitoks kontekstas, kurio 
pagrindiniai veiksniai buvo ne tik lietuvių tautinis 
atgimimas, bet ir katalikybė, didesnis konservar-
tyvumas, lenkiškos kultūros bei Rusijos imperijos 
įtaka. Tačiau Vydūnas tuo laikotarpiu taip išsiskyrė 
net iš pačių lietuvininkų aplinkos, kad kartais net-
gi sulaukdavo neigiamų vertinimų dėl „netradici-
nių šiam surinkimininkų kraštui Rytų filosofinių 
minčių propagavimo.“4 Vis dėlto, nepaisant kartais 
gana kontroversiškų vertinimų, Vydūnas į XX a. 
pirmos pusės lietuvių kultūrinį gyvenimą įnešė 
reikšmingą indėlį. 

Trumpa biografija, arba Kas formavo 
Vydūno pasaulėžiūrą 

Kaip teigia Vydūno tyrinėtojas Vacys Bagdona-
vičius, „Archyvinių dokumentų, liudijančių Vydū-
no (tikroji pavardė – Vilhelmas Storostas) gimimo 
faktą, datą, vietą, nėra išlikusių. Visose biografijose 
ir autobiografijose sakoma, jog Vilhelmas Storostas 
gimė 1868 m. kovo 22 d. Šilutės apskrities Jonai-
čių kaime.“5 Jo tėvai buvo lietuvininkai: tėvas – 
evangelikų pastorius ir mokytojas Anskis Storostas, 
o motina Marija Ašmontaitė – turtingo valstiečio 
dukra. Storostų šeima augino aštuonis vaikus (dvi 
mergaites ir šešis berniukus). Vydūnas buvo an-
trasis vaikas šeimoje. Nors šeima nebuvo turtinga, 
joje vyravo darnūs tarpusavio santykiai ir netrū-
ko žmogiškos šilumos6. Būtent palankioje šeimos 
atmosferoje pradėjo formuotis ir skleistis kūrybi-
niai Vydūno polinkiai. „Tauriosios tėvų būdo ir 
elgsenos savybės buvo stipriausi pradiniai impul-
sai humanistinėms būsimojo mąstytojo ir kūrėjo 
nuostatoms formuotis. Kaip pats prisimena, „nuo-
širdžiame motinos jausmingume ir šviesiame tėvo 
mąstyme jis pirmiausia suvokė žmogų.“7 Tačiau 
Vydūną nuo pat mažų dienų kamavo sveikatos 
problemos: „<...> nuo gimimo jį kamavo iš tėvo 



Istorijos atspindžiai

14

paveldėta džiova, dar mažas būdamas persirgo rau-
pais, o ūgtelėjęs – kaklo limfinių liaukų uždegimu 
ir akių granulioze. Paūmėjus džiovai, keletą kartų 
gyvybė kabojo ant plauko. Dar jaunas būdamas, 
Vilius buvo parašęs net kelis testamentus.“8 „Vy-
dūnas 1885–1888 m. mokėsi Ragainės mokyto-
jų seminarijoje, po to dirbo mokytoju Kintuose, 
o 1896–1912 m. vasaromis Greifsvaldo, Halės, 
Leipcigo, universitetuose studijavo teisės, religijos, 
kultūros, sociologijos mokslus.“9 Vydūnas vedė vo-
kietę Klarą Fiulhazę, kuri slaugė Vydūną jam ser-
gant džiova, o vėliau ji visą savo gyvenimą paskyrė 
padėti Vydūnui jo reikaluose. Vaikų jie neturėjo. 
Neatsiejama Vydūno gyvenimo dalimi tapo joga 
ir vegetarizmas, kurie, Vydūno teigimu, padėjo 
pasveikti nuo paūmėjusios džiovos. Pasveikti jam 
taip pat padėjo ir didelis noras gyventi bei užsiimti 
prasminga veikla10. XX a. trečiajame dešimtmetyje 
Vydūnas ne tik palaikė nuoširdžius ryšius su Lietu-
vos inteligentija, akademiniu jaunimu, paprastais 
žmonėmis, bet ir įvairiuose Lietuvos miestuose 
ir miesteliuose skaitė daugybę paskaitų, kuriose 
pristatinėdavo savo filosofines idėjas ir agituoda-
vo taikyti jas lietuvių tautos gyvenime. 1928 m. 
Lietuvoje buvo itin iškilmingai paminėtas Vydūno 
60-metis, Kauno universitetas suteikė jam filosofi-
jos daktaro garbės vardą. Vydūnas buvo vertinamas 
ir gerbiamas ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje; pa-
vyzdžiui, 1927 m. jis buvo išrinktas Pasaulinės ra-
šytojų sąjungos garbės nariu, o 1940 m. netgi buvo 
pristatytas kaip kandidatas Nobelio premijai11. 
1919 m. Versalio sutartimi nuo Vokietijos atskirtas 
Klaipėdos kraštas 1923 metais buvo prijungtas prie 
Lietuvos, bet Tilžė (kaip ir likę Rytprūsiai), kurioje 
didžiąją savo gyvenimo dalį gyveno Vydūnas, po 
Pirmojo pasaulinio karo liko Vokietijos sudėtyje. 
Iš karto po karo Klaipėdos krašte ir Rytprūsiuose 
ėmė veikti įvairios vokiškos revanšistinės organiza-
cijos. Pamažu Rytprūsiuose įsigalėjo revanšistinės 
antilietuviškos nuotaikos, kurias skatino ir jomis 
naudojosi į valdžią 1933 metais atėję naciai. Įvai-
riais būdais buvo varžomas lietuviškumas ir pažei-

dinėjamos lietuvių, kaip tautinės mažumos, teisės 
(kurios buvo įtvirtintos netgi Veimaro Respublikos 
konstitucijoje)12. Vydūnui, kaip lietuvių gynėjui, 
teko patirti nacių spaudimą ir persekiojimą; jis 
1938 m. netgi buvo areštuotas nepagrįstai apkal-
tinus „finansiniu sabotažu“ ir buvo priverstas du 
mėnesius praleisti kalėjime. Iš kalėjimo jis buvo 
paleistas tik dėl viso pasaulio kultūros veikėjų pro-
testų prieš filosofo įkalinimą13. Per Antrąjį pasau-
linį karą Vydūnas tebegyveno Tilžėje, o 1944 m. 
spalio 2 d. buvo evakuotas į Vokietijos gilumą. 
Galiausiai po ilgos ir sunkios kelionės 1946 metais 
Vydūnas atsiduria Vokietijos Detmoldo mieste, 
kuriame jį iki gyvenimo pabaigos globojo lietuvių 
tremtiniai. Ten, pagerėjus filosofo sveikatos būklei, 
jis ir toliau užsiėmė įvairia kultūrine ir kūrybine 
veikla. Vydūnas mirė 1953 m. vasario 20 d. Det-
molde sulaukęs 84 metų. Mirties priežastis buvo 
gripas, kuris komplikavosi į plaučių uždegimą. 
Det moldo senosiose kapinėse mąstytojo kūnas il-
sėjosi 38 metus, kol 1991 m. spalio 19 d. palaikai 
buvo pargabenti į jau laisvą Lietuvą ir perlaidoti 
Bitėnų kapinaitėse prie Rambyno. 

Ar Vydūnas buvo filosofas? 

„Vydūno asmuo, principai ir gyvenimas, mokslas 
ir kūryba sudaro vientisą harmonišką visumą, kuri 
imponuoja savo susiderinimu bei vieningumu ir 
priverčia nusilenkti net tuos, kuriems jo mokslas at-
rodo nepakankamai moksliškas, o kūryba nepakan-
kamai meniška.“

Vincas Mykolaitis-Putinas14 

Nors Vydūnas tradiciškai yra laikomas filoso-
fu, toks jo apibūdinimas jo palikimo tyrinėtojams 
kelia tam tikrų dvejonių. Vydūno tyrinėtojas Vacys 
Bagdonavičius teigia, kad „Vydūnas neturėjo tiks-
lo būti filosofu, nepretendavo pateikti originalios 
filosofinės sistemos. Filosofu jis tapo kurdamas, 
jo požiūriu, tautai priimtiną, optimalų gyvenimo 
modelį, jį grįsdamas savo dvasiai artimomis filo-
sofinėmis koncepcijomis iš pasaulio išminties bei 
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stengdamasis jį pritaikyti savo krašto aktualijoms. 
Savo filosofijos veikalais Vydūnas panašus ne tiek į 
griežtai logiškai motyvuotas koncepcijas kūrusį XX 
amžiaus filosofą, kiek į senovės išminčių, norėjusį 
savo tautos žmonėms įkvėpti tikėjimą tuo, kuo pats 
šventai tikėjo. Filosofija turėjo tarnauti kaip tautos 
dvasinio šviesinimo priemonė.“15 Taip pat jis teigia, 
kad „<...> Vydūną laikydami tik filosofu, jį gerokai 
susiaurintume ir sumenkintume. Įspraustas vien į 
filosofijos rėmus, jis mūsų sąmonėje tiesiog neeg-
zistuotų kaip fenomenas, kokį mes įsivaizduojam 
ir kokį suvokiam. Jei sakom, Vydūnas – filosofas, 
turim pridurti: ypatingas filosofas, gyvenimo tobu-
lintojas, ne kontempliuojąs, o veikiąs mąstytojas, 
labai neįprastai atrodąs tarp šio šimtmečio filosofų. 
Tokio mąstytojo sukurtoji filosofinė koncepcija tie-
siog negali nepriklausyti etikos sferai.“16 

„Pati Vydūno filosofija iš esmės buvo tarsi 
teo rinis gyvenimo modelis, kurį jis sukūrė rem-
damasis savo dvasinei sanklodai artimomis kon-
cepcijomis ir kurį siūlė pritaikyti kultūrinėms 
tautos aktualijoms. Kūryba, praktinė veikla ir pats 
gyvenimas buvo tos filosofijos turinio perteikimo 
formos, specifiniai jo transformacijos į estetinę ir 
gyvenimiškąją realybę būdai.“17 Vydūną pagrįs-
tai galima laikyti humanistinės krypties atstovu: 
„Pateikęs savitą žmoniškumo koncepciją ir nužy-
mėjęs gaires jos praktiniam pritaikymui, lietuvių 
kultūroje Vydūnas iškilo kaip originalus praktinės 
orientacijos mąstytojas, siekęs esmingai atsiliepti į 
svarbiausias tautos ir žmonijos gyvenimo aktuali-
jas, reikšmingai prisidėti prie to gyvenimo tobu-
linimo.“18 Vydūnas buvo filosofas praktikas, kurio 
mąstymas, kaip jis ir pats pripažino, nebuvo griež-
tai mokslinis. Filosofija jam buvo tai, kas padėjo 
integruoti daugelį skirtingų jo gyvenimo interesų 
ir veiklų į darnią visumą, taigi, labiau pagalbinė 
priemonė negu savitikslis dalykas. Ši filosofija buvo 
kur kas labiau orientuota į Vydūnui aktualių tikslų 
bei problemų sprendimą realiame gyvenime negu į 
bendrąsias teorines filosofijos problemas. Vydūnas, 
viena vertus, sėmėsi idėjų iš įvairių šaltinių, kita 

vertus, jų pagrindu kūrė savitą pasaulėžiūrą. Todėl 
jį vis dėlto galima laikyti savarankišku mąstytoju. 
Geriausiai tikrąjį Vydūno santykį su teosofija bei 
indų filosofija yra apibūdinęs Vydūno tyrėjas Vacys 
Bagdonavičius: „Teosofinė veikla irgi tapo būtent 
šio darbo dalimi. Jos tikslas – didesnio dvasingu-
mo, negu jo galėjo teikti ortodoksinis evangeliška-
sis tikėjimas, linkme kreipti tautiečių orientaciją, 
kad jie įgytų vidinio atsparumo, padedančio atsi-
laikyti prieš germanizaciją. <...> Tačiau teosofija 
Vydūnui netapo nei nauja išpažįstama religija, nei 
vieninteliu jo filosofiją maitinusių idėjų šaltiniu, 
nei vienintele tautiečių dvasią gaivinti galinčia 
versme. Gilindamasis į teosofų, daugiausia H. P. 
Blavatskajos, A. Bezant, E. Šiure, A. Sineto, B. Ča-
terdžio ir kt. veikalus, Vydūnas turėjo progą įsigi-
linti į tas idėjas, kurias patys šie teosofai ėmė iš įvai-
rių šaltinių. Pagrindinis tarp tų šaltinių buvo senoji 
indų filosofija. Ją teosofai papildė ir derino su kai 
kuriomis antikinės filosofijos (ypač pitagorizmo, 
platonizmo, neoplatonizmo), krikščionybės mis-
tikų bei naujųjų laikų europinio idealizmo, ypač 
panteizmo, idėjomis. Vydūnas susipažino ir su jo-
mis, tačiau labiausiai jis pasinėrė į pirminius indų 
filosofijos šaltinius, kurių pagrindiniai teiginiai ir 
tapo jo paties filosofijos branduoliu. Po tiesioginio 
sąlyčio su indų filosofija visos kitos į Vydūno inte-
lektinį akiratį patenkančios idėjos jam bus tiek ak-
tualios, kiek patvirtins, papildomai argumentuos 
tai, ką teigė šitoji filosofija, nuo kurios prasidėjo 
jo ieškojimai ir su kuria vokiečių profesorių dėka 
buvo gana plačiai susipažinęs. Tačiau ir į ją gili-
nantis mąstytojo dėmesys labiausiai kryps ten, kur 
esama ryškių sąskambių su Rytų, ypač indų, filoso-
fija. Indų filosofijoje Vydūnas jautėsi radęs tai, kas 
buvo ypač artima jo dvasiniams ieškojimams bei 
kas, jo manymu, buvo tinkamiausia rekomenduoti 
vidinės stiprybės reikalingai savo tautai. <...> Indų 
filosofijos idėjas priimti kaip ypač artimas didelę 
reikšmę turėjo ta aplinkybė, kad Vydūno pasaulė-
žiūrinių pozicijų ieškojimas laiko atžvilgiu beveik 
sutapo su jo įsijungimu į tautinį Prūsų lietuvių 
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judėjimą, su kultūrinės jo veiklos pradžia, su tos 
veiklos principų ieškojimu. Būtent indų filosofijos 
paveiktas, Vydūnas kaip tikslingiausią kelią pasi-
rinks moralinio atsparumo ugdymą savo tautoje. 
Jos idėjas suliedamas su teosofų mokymu, Vydūnas 
jomis remsis, jas propaguos.“19  

Ar Vydūnas yra aktualus šiandien?    

Tai nėra lengvas klausimas. Vydūno apmąs-
tymai gali būti aktualūs ir šiandien nebent kaip 
idealas, pavyzdžiui, apie žmonijos ateitį: „Vydūnas 
bene pirmasis iš Lietuvos mąstytojų ir rašytojų į 
tautą žvelgė ne vien kaip į vertybę, puoselėtiną dėl 
pačios savęs, bet ir kaip į ypatingą visumos feno-
meną, turintį suvaidinti visumos Kūrėjo paskirtą 
vaidmenį, t. y. kaip į atsakingą globaliųjų procesų 
dalyvį.“20 Kitaip tariant, Vydūnas nelaikė pasaulio 
integracijos procesų savaime neigiamu dalyku, ta-
čiau manė, kad tautos turi į juos įnešti unikalų savo 
indėlį, bet išlikti kaip tokios ir neišnykti. „Būda-
mas tvirtai įsitikinęs, kad „visa žmonija turi suvokti 
savo vienybę kaip sąmoningą tauriausią žmonišku-
mą, Vydūnas iškeliavo amžinybėn. Ar dabartyje 
vykstantys pasaulio globalėjimo procesai veda bū-
tent į tokią vienybę, parodys laikas. Aišku kol kas 
tik tai, kad žmonija tikrai vienijasi, bet to vieni-
jimosi pagrindas, deja, ne dvasinis, kaip tikėjosi 
Vydūnas, o materialinis. Dominuoja žinių visuo-
menės, moderniausių technologijų, ypač informa-
cinių, kūrimo bei tobulinimo tendencijos ir pro jas 
nelabai tesimato kiti, aukštesni, siektini žmonijos 
tikslai.“21 Apie žmonijos vienybės ir dvasinio paki-
limo galimybę Vydūnas mąstė pasibaigus Antrajam 
pasauliniam karui, tikėdamasis, kad patirti dideli 
kentėjimai privers žmoniją atsipeikėti nuo perne-
lyg didelio pasinėrimo materijon ir siekti vienybės, 
dvasinių tikslų. Tačiau tenka sutikti su Tomo Kiau-
kos nuomone, kad „Plačiajai visuomenei jis šian-
dien atrodo menkai aktualus, pažintis su Vydūno 
palikimu yra veikiau atsitiktinė ir paviršutiniška.“22 
Vydūnas dėl įvairių priežasčių iš tikro gali būti sun-
kiai suprantamas šiandien, ir, tikėtina, kad ateities 
kartoms bus dar sunkiau suprasti jo apmąstymus. 

Redakcijos pastaba: Norintiems plačiau su-
sipažinti su Vydūno asmenybe ir darbais siūlome 
naujausią Vaclovo Bagdonavičiaus ir Aušros Mar-
tišiūtės-Linartienės knygą Vydūnas (Mokslo ir en-
ciklopedijų leidybos centras, Vilnius, 2017).
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XVI a. Prūsijos Lietuvoje iš sulietuvėjusių prū-
sų ir kitų baltų genčių susidarė viena savita lietuvių 
etninė grupė, vadinama lietuvininkais. Nepaisant 
to, kad politiškai Prūsijos Lietuvos lietuviai pri-
klausė vokiškoms valstybėms – tai yra Prūsijos, o 
nuo 1871 m. Vokietijos imperijai, lietuvių kalbos 
vartojimas čia turėjo šimtametes tradicijas. Vienas 
lietuvių kalbos ir lietuviškumo puoselėtojų XIX a. 
pabaigoje – XX a. pradžioje buvo Jonas Vanagaitis 
šalia Martyno Jankaus ir Vydūno. Iš kitų išsisky-
rė kovingumu, narsa, siekiu, kad Prūsijos Lietuva 
arba bent Klaipėdos kraštas susijungtų su Didžiąja 
Lietuva, su atkurtąja Lietuvos valstybe. Pastovus 
savo pasaulėžiūra, atkakliai siekė tikslo ir nėjo į 
kompromisus. J. Vanagaitis buvo karštas lietuvi-
ninkų patriotas, bebaimis kovotojas. 

J. Vanagaitis gimė 1869 m. rugsėjo 23 d. Pa-
budupiuose, Ragainės apskrityje, Lazdynų apylin-
kėse. Savo autobiografijoje jis labai išsamiai aprašė 
savo gimtinę: „Užgimiau 1869 m. rugsėjo mėn. 
23 d. Pabudupiu kaime Budviečiu parapijos Ra-
gainės apskričio Maž. Lietuvo kaipo sunus viduti-
nio ūkininko Jono Vanagaičio ir Marutės Vanagai-
tienės gimusios Garuytes [originalas dienoraštyje 
– autorius] Aš ju vyriausis sunus šale munes buvo 
dar šeši broliai ir viena sesuo“1. Jau mokydamasis 
mokykloje, susidūrė su lietuvių vokietinimo poli-
tika. Tuo metu užgimė noras tai politikai priešin-
tis. Autobiografijoje skaitome: „Tėvelis jam [mo-
kytojui] aiškiai pasakė kad jojo vaikai turi but tik 
lietuviškai mokinami, nes ir jis savo laiku taip pat 
lankė lietuviškas pamokas.“2 Dėl vaikų vokietini-
mo lietuvininkų tėvų delegacija skundėsi ir para-

Eglė Budrytė

Mylintis ir ginantis lietuviškumą

pijos kunigui. Pamažu ir jaunasis Jonas įsitraukė į 
visuomeninę ir politinę veiklą.

Istoriniuose vadovėliuose, knygose, straipsniuo-
se apie patį Joną Vanagaitį, kaip asmenį, bei jo veiklą 
žinių nėra daug; išskiriami tik tam tikri kultūrinės 
veiklos aspektai, daugiausia susiję su Birutės, jau-
nimo draugijų Santara veikla. Beveik nėra tyrinėta 
J. Vanagaičio politinė veikla, įsitraukimo į ją priežas-
tys, dalyvavimas Lietuvos socialdemokratų veikloje.

Atskleidžiant J. Vanagaičio kultūrinę aplinką 
bei įsitraukimą į visuomeninę veiklą, akcentuojant 
germanizacijos įtaką jo tautinės savimonės forma-
vimuisi, yra remtasi unikaliais XIX a. pab. – XX a. 
pr. Jono Vanagaičio rankraščių – autobiografijos – 
fragmentais3. Rankraščius moksliniam tyrimui su-
teikė Martyno Jankaus muziejus Bitėnuose. Juos 
muziejui 2014 m. rugsėjo 26 d. padovanojo Jono 
Vanagaičio vaikaičiai Romas Šležas ir Marytė Ka-
valiauskaitė-Merphy, gyvenantys JAV. Nors rank-
raščiuose labai daug gramatinių bei stiliaus klaidų, 
iš jų galima sužinoti, kokia buvo J. Vanagaičio vai-
kystė, kokie jo mokyklos metai ir suvokti, kas jį 
paskatino įsitraukti į kultūrinę veiklą. 

Jonas Vanagaitis ir kultūrinė 
draugija Birutė

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Jonas Vanagaitis 
buvo aktyvus veikėjas kultūriniame bei visuomeni-
niame gyvenime, jis bandė įkurti Prūsijos Lietuvos 
socialdemokratų partiją, tačiau bandymas buvo 
nesėkmingas, nes nesusidarė politiškai palanki ter-
pė. Rytų Prūsija buvo žemės ūkio kraštas, lietuvi-
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ninkai taip pat išsiskyrė savo apolitiškumu, tačiau 
J. Vanagaitis neatsisakė minties dalyvauti politiko-
je, tad 1904 m. pasirinko socialdemokratų veiklą 
Didžiojoje Lietuvoje.

1905 m. J. Vanagaitis dalyvavo aktyvioje politi-
koje, tačiau baigiantis politinėms kovoms Didžio-
joje Lietuvoje dėl asmeninių politinių svyravimų 
jis nusprendė daugiau dėmesio skirti kultūrinei 
bei visuomeninei veiklai. Po 1905 m. J. Vanagaitis 
nuo politikos nutolo ir pasinėrė į kultūrinę veiklą, 
kurioje iki 1914 m. yra išskirtinos dvi Birutės: kul-
tūrinė draugija bei laikraštis. Ši veikla paliko įspau-
dus kultūrinėje lietuvininkų aplinkoje ir atspindė-
jo tautines bei visuomenines šio veikėjo nuostatas.

Birutė – pirmoji tautinė Prūsijos Lietuvos lie-
tuvių draugija, veikusi 1885–1914 m. Draugija su-
aktyvino lietuvininkų visuomeninę veiklą. Ji įkurta 
Tilžėje, iniciatoriai – Martynas Jankus, Jurgis Mik-
šas, Kristupas Voska, Ernestas Vejeris. Pagrindinis 
draugijos tikslas buvo leisti mokslo knygas, steigti 
lietuvių biblioteką, muziejų, kaupti lietuvių tauto-
saką, etnografinę, archeologinę medžiagą, rengti 
paskaitas, šventes, įvairius susirinkimus, koncer-
tus, vaidinimus. Draugija kaupė biblioteką, turėjo 
scenos mėgėjų būrelį, leido spaudinius visuomenei 
šviesti. Birutės draugijai vadovavo Jurgis Mikšas, 

Vilius Bruožis, Jurgis Zauerveinas, Martynas Jan-
kus, Dovas Zaunius, Jurgis Lapinas, Enzys Jago-
mastas, Kristupas Voska, Jonas Vanagaitis4. Taigi iš 
viso Birutės draugijai vadovavo devyni pirminin-
kai. Ilgiausiai, net vienuolika metų, pirmininkavo 
Jonas Vanagaitis. Autobiografijoje jis užsimena, 
kaip įsitraukė į draugiją. „<...> pradejau Lietuvos 
įstorija atydžiai studiuoti. Juo aš į lietuvių garbingą 
praeitį įsigilinau, juo man paaiškėti pradėjo, vokie-
čių kitoms tautoms padarytos skriaudos.“

 „Sužinojęs, kad jau nuo 1885 m. buvo įsteigta 
pirma lietuviška draugystę „Byrutė “ Maž – Lietu-
voje, kreipiaus tad į tos draugijos valdyba, kad manę 
priimtu kaipo narį – Gava progos pažinti tos draugi-
jos vadovaujančius tautiečius, kaip tai: Zaunių Lapi-
na, Jankų, Voska Jusdaitį, Smalakį ir kitus.“

 „Jie padarė man dide įspudį. Aš šventai pasiry-
žau sekti jų pavyzdį, nepasitenkintį vien tiek pada-
ryti, kaipo jie, bet ir daryti visas pastangas, juos kai 
kur pralenkti. – Šitą tuokartinį pasižadėjimą, čia 
nenoru pasigirtis, velesniause savo darb[...] pilnai 
išpildžiau – – – “5

1903 m. gruodžio 19 d. įvyko Birutės draugijos 
susirinkimas. Jo metu iškelti keli klausimai, tačiau 
svarbiausias – dėl draugijos uždarymo. Į šį susirinki-
mą atvyko neįtikėtinai daug Birutės veiklai pritarian-

Jonas Vanagaitis. Martyno Jankaus muziejus, 
Pagėgiai, Bitėnų kaimas (kada daryta nuotrau-
ka, nežinoma)

Draugijos Birutė emblema. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus nuotr.
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čių žmonių. Po audringų diskusijų, nuomonių pa-
sikeitimo nutarta Birutės veiklos nenutraukti. Savo 
autobiografijoje J. Vanagaitis apie šią draugiją rašė: 
„Byrutės draugija buvo pirmiausia lietuviu organi-
zacija, iš jos išaugė ir tautiškai susiprate nariai, orga-
nizavo ir steigia vėliau kitas lietuviškas draugijas.“6

 „Šiame susirinkime Birutės draugijos pirmi-
ninku išrinktas energingasis, kompromisų dėl 
lietuvybės stiprinimo nepripažįstantis J. Vanagai-
tis.“7 Jis pirmininkavo vienuolika metų, o tai rodė, 
jog draugija buvo pakankamai stabili ir darbinga. 
Autobiografijoje rašė, koks draugijos tikslas ir ką, 
būdamas pirmininku norėjo padaryti. „<...> Mane 
Draugijos pirmininkų išrinko, ir pasiemiau visas 
naštas, nes kiti valdybos nariai taip sakant buvo 
tiktai statistai. Ant mano pečių buvo užkrautas vi-
sas naštos. <...> 

Visomis savo jėgomis stengiaus draugijos tikslą 
vykdinti sušaukdamas apskričiuose susirinkimus, 
kuriuose aiškinau, pirmiausiai daromas lietuviams 
skriaudas. <...> 

<...> Vienatine viltis tai buvo augantis jaunimas, 
jis paprastai kas kur greičiau užsidega jam skelbiamų 
idealų. Todel ir aš dariau visas pastangas supažindin-
ti su savo tautos garbinga praeitimi, su jos istoriją.“8 
1904 m. J. Vanagaičio iniciatyva buvo sušauktas 
visuotinis draugijos susirinkimas ir patvirtinti nau-
jieji įstatai. Juose numatytos svarbiausios veiklos 
kryptys. Kitame, 1907 metų, susirinkime nuspręsta 
atgaivinti meninę draugijos veiklą. 

Pirmininkaujant J. Vanagaičiui, draugijos veik-
la atgijo, kol jos nesutrukdė 1914 m. prasidėjęs Pir-
masis pasaulinis karas. „Prūsijos Lietuvoje, įvairiose 
vietose organizuoti susirinkimai, kuriuose skam-
bėdavo J. Vanagaičio bei kitų lietuvininkų kalbos, 
kviečiančios nepasiduoti germanizatoriams ir suar-
tėti su Didžiosios Lietuvos lietuviais.“9 

1908 m. organizuotame susirinkime patvirtinti 
įstatų pakeitimai, kurių svarbiausias punktas – šven-
čių, koncertų rengimas. Autobiografijoje J. Vana-
gaitis rašė, jog svarbiausiai į draugijos veiklą traukė 
jaunimą. „<...> Man pastojus 1904 m. „Byrutės“ 

pirmininku visas savo jėgas tan kryptin stačiau, t. y. 
pritraukti kuo daugiausiai jaunimo į draugija. Man 
nepakako draugijos senos tradycijos priruošti dvi 
šventes (vakarus) į metus, bet aš stengiaus dažniau 
tokius vakarus po visa Maž. Lietuva suruošti.“10 
J. Vanagaičio iniciatyva buvo numatyta „ruošti va-
karus ten, kur lietuviai visai suvokietėję: Pilkalnis, 
Eidkūnai, Stalupėnai“11. Tik įsikūrusi draugija orga-
nizavo renginius, koncertus, susirinkimus, tačiau ne 
visada gerai sekėsi, vienu metu ji patyrė nuosmukį. 
Pakilimo laikotarpiu draugiją garsino choras, kokio 
iki tol nebuvo turėjusi. Dažnai organizatoriai kvies-
davo dainininkus iš Kybartų, Tauragės. 

Pats J. Vanagaitis savo atsiminimuose rašo 
apie tai, kad choras buvo vienintelė viltis išsaugo-
ti draugiją. „Nepasitenkinau vien su prakalbom, 
bet rupinausi užvesti ant senos (scenos – E. B) ir 
atatinkančius veikalus kuriais ypačiai jaunimas 
susidomėtų. Be to suorganizavau lietuvių mišrą 
Chorą, kuris supažindintu Maž. Lietuvos lietuvius 
su musu skambomis dainomis. Aplankiau su savo 
„Byrutės “ Choru visas Maž. Lietuvos žymesnes 
vietas miestus kaip tai Tilže, Ragainė, Klaipėda, 
Šilutę, Rusnę, Smalininkus, Viešvile, Vilkiškius, 
Lauksargius, Katyčius, Kaukėnus... <...> Tuose By-
rutės vakaruose susirinkdavo gana daug jaunimo, 
ir reikia pripažinti, kad tie vakarai, kas link sužadi-
nimo tautiškumo turėjo gražių pasekmių. “12 Rei-
kėjo tokio „choro, kuris savo dainomis per vakarus 
sėkmingai žadintų vokietinamą jaunimą.“13 Taigi 
naujasis Birutės choras debiutavo 1909 m. vasario 
14 d. žiemos šventėje. Choras tapo žinomas visoje 
Prūsijos Lietuvoje ir taip atgaivino Birutę. Iki pat 
1910 m. į draugiją įsitraukė vis daugiau lietuvybės 
idėją palaikančių narių. 

Jonas Vanagaitis ir Birutės mėnraštis

1909 m. pradėtas leisti laikraštis tokiu pat pa-
vadinimu kaip ir draugija – Birutė. Pirmame savo 
numeryje paminėjo Birutės draugijos sušauktą susi-
rinkimą: „Byrutės“ organizacija stipriai sustiprėjusi 
ir matoma. Sausio 10 1909 m vyko visuotinis susi-
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rinkimas draugijos, pirmininko Vanagaičio. Pranešė 
apie praeitų metų darbą ir Vyriausybės rinkimus. 
Iš 16 žmonių draugijoje prisijungė daugiau ir išvis 
jų buvo 56. Draugija „Byrutė“ buvo stipriausia lie-
tuviška Draugija Tilžėje. Stipresnė neigu „Lietuvių 
Giedotojų Draugija“, kurioji tiktai yra vokiečių 
merginų, kurios nemoka lietuvių kalbos ir kelios lie-
tuvaitės, kurias galima pamatyti kaip narius, nes jos 
moka metinį mokestį. Jokios kitos draugijos neren-
gia dainavimo ir kitų švenčių kaip „Byrutė“14. 

Laikraštis propagavo Prūsijos Lietuvos lietuviš-
kumo idėjas. J. Vanagaitis savo straipsniuose labai 
kategoriškai gynė lietuviškumą. Jis ragino drąsiai 
save vadinti lietuviais, gyventi pagal savus papro-
čius, ginti ir mylėti savo tautą, dainuoti lietuviškas 
dainas, skaityti pačių lietuvių parašytus lietuviškus 
laikraščius. „Kas save skaitos lietuviu, turi kviestis 
laikrašti į savo namus, kuris leidžiamas lietuvių, 
kuriems rūpi tautiškas pakilimas savo giminės bro-
lių. Turi visu pasišventimu dirbti už jo praplatini-
mą ir patobulinimą.“15

Jono Vanagaičio Birutės ir Vydūno 
Tilžės giedotojų draugijų konfliktas

Vadovaudamas Birutės draugijai, J. Vanagaitis 
vienu metu kritikavo Tilžės giedotojų draugiją ir 
jos vadovą Vydūną už nepakankamą lietuvininkų 
teisių gynimą, kompromisus ir nuolaidžiavimą 

Prūsijos valdžiai. Dr. Silva Pocytė monografijoje 
Mažlietuviai Vokietijos imperijoje 1871–1914 ilgą 
J. Vanagaičio vadovavimą Birutės draugijai vertina 
kaip stabilumo, visavertiškumo laikotarpį. Kartu ji 
pabrėžia, kad Tilžės giedotojų ir Birutės „draugijų 
veiklos konfrontacija, kurią būtų galima įvardyti 
kaip jų vadovų idėjinių nesutarimų išraišką, išliko 
ir buvo pastebima iki Pirmojo pasaulinio karo“. 
Daroma išvada, kad XX a. pradžioje vykusi kon-
frontacija buvusi ne kaip nesutarimai dėl esminių 
lietuvių judėjimo perspektyvų, bet „kaip asmeni-
niai Vydūno ir Jono Vanagaičio ambicijų prover-
žiai, pastarajam besąlygiškai siekiant tapti maž-
lietuviškojo judėjimo vadovu“. J. Vanagaitis itin 
tendencingai nušvietė kultūrinę Vydūno veiklą ne 
kaip puoselėjančią lietuviškumą, o kaip platinančią 
vokiškumą. Dar kaltino Vydūną dėl jo neva siekio 
nutraukti Birutės veiklą ir tapti vieninteliu lietu-
vių sąjūdžio lyderiu. Vydūno dienoraštyje 50 metų 
tautinių draugijų Prūsų Lietuvoje yra neigiamų 
vertinimų J. Vanagaičio ir Birutės draugijos adre-
su. Nesutarimams tarp Birutės ir Tilžės giedotojų 
draugijų, tarp jų vadovų J. Vanagaičio ir Vydūno, 
atskleisti skirtas Birutės vardu Tilžėje 1908 m. iš-
leistas J. Vanagaičio rašinys Bangos: Pavestos „By-
rutės“ naudai. Vydūno konfrontacijos su M. Jan-
kumi ir J. Vanagaičiu svarbiausia priežastis buvusi 
„Vydūno įkurtos Tilžės giedotojų draugijos savotiš-

Birutės draugijos nariai (kada 
nuotrauka daryta, nežinoma)
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ka konkurencija Birutės veiklai. Užuot kiekvieną 
naujai iškilusį lietuvybės židinį stengęsi puoselėti, 
neretai patys lietuvininkai žadino, anot Vydūno, 
„visiems vienų neapykantą kitiems“. Tilžės giedoto-
jų ir Birutės draugijų nesutarimus lėmė ir esminiai 
skirtumai jų veiklos taktikoje, atspindėjusioje skir-
tingus požiūrius į tautinį judėjimą. Tilžės giedotojai 
realizavo Vydūno įsitikinimus, pagal kuriuos tauta 
turi tobulėti per dvasinę kultūrą, dorovę, grožį. 
J. Vanagaitis buvo radikalaus veikimo šalininkas. 
Ta kryptimi jis vedė ir Birutę. „Vydūniškąją“ veik-
lą „birutininkai“ laikė tautiečių migdymu. Tačiau 
neilgai trukus ir giedotojai, ir birutininkai suprato, 
jog abiejų veiklą reikia derinti. Todėl greitai abiejų 
draugijų konfliktas išblėso, vėliau būta net bendrų 
vakarų, švenčių (1909, 1911).

Atrodo, lietuvybės stiprintojų veikla XX a. pra-
džioje davė vaisių ir jais galime džiaugtis šiandien.

1 [J. Vanagaitis]. Iš mano Gyvenimo Eigos, [XX a. pr.], auto-
biografinis rankraštis, Martyno Jankaus muziejus, GEK – 
1423, 22 l. p. 1. (Toliau – JVA)

2 Ten pat.
3 Ten pat.
4 D. Kaunas, D. Kšanienė. Birutė (draugija) // Visuotinė lie-

tuvių enciklopedija, t. III . – Mokslo ir enciklopedijų leidy-
bos institutas, Vilnius, 2003, p. 229.

5 JVA, p. 15–16.
6 Ten pat.
7 D. Kšanienė. Jono Vanagaičio indėlis į Mažosios Lietuvos kul-

tūrinių (muzikinių) draugijų veiklą. – Klaipėda.
8 JVA, p. 16.
9 D. Kšanienė. Op. cit.
10 JVA, p. 20.
11 J. Vanagaitis.  ,,Birutės“ 50 m. sukaktuvės // Naujoji Romuva, 

Kaunas, 1935, nr. 7., p. 161–162.
12 JVA, p. 21–22.
13 J. Vanagaitis. Op. cit., p. 162.
14 Birutė, Nr. 1, Tilžė, 1909.
15 J. Vanagaitis. Byrutė, Nr. 3, Tilžė, 1911, p. 33–34.

Jono Vanagaičio autobiografijos puslapiai. XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje rašytas dienoraštis.  
Iš Martyno Jankaus muziejaus fondų
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Vakarėja. Prisiekusi kaimo davatkėlė ruošia 
vakarienę. Šįvakar pas ją bus svarbiausias svečias – 
kunigas. Bebaigiant ruošti stalą, pasigirsta bildesys. 
Bronės širdis sudrebėjo.

– Užeikit, užeikit.
– Garbi Jėzu Kristu, – sušuko kunigas eidamas 

pro duris.
– Per amžius, amin, – tarė šeimininkė džiugiu 

balsu, – praeikit, praeikit, kunigėli, tik nesiaukit 
iš batų. Ten jums stalas paruoštas, kiaušynės pri-
kepiau.

– Ačiū, ačiū. Jau matos, visi namai kvepia.
– Na ką jūs, paprasta kiaušynė, – tarė Bronė 

kraudama didelį kaupą į lėkštę. 
– Užteks, užteks, – stabdė ją šventikas supras-

damas, kad nėra pajėgus nė pusės tiek suvalgyti.
– Gal kompoto, kunigėli?
– Ne, saldžiai nemėgstu, – tarė žinodamas šios 

moteriškės pomėgį viską persaldinti.
– Tai gal vyno? Mano pačios darytas.
– Na, jeigu jau jūsų darytas, tai pilkit.
 Davatkėlė, suradusi pačią didžiausią taurę, ko-

kią tik turėjo, pripylė sklidiną ir padavė. Klebonas 
gurkštelėjo šiek tiek.

– Skanu.
  Bronė atsikvėpė.
   Šviečiant ryškiam mėnuliui, kunigas jau buvo 

sukirtęs kiaušinienę ir vos vos pakeldamas pilvą at-
sistojo.

– Tai ačiū jums už vakarienę, aš jau eisiu.
– Palaukit, kunigėli, ar nereikia jūsų palydėt?
– Ne, o kas man atsitiks...

2018 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatas, Jurbarko rajono Eržvilko gimnazija, 3 klasė

Simonas Stankaitis

Kaip kunigą velniai gaudė

– Pilnatis už lango, visokie velniai siaučia, žal-
čiai slankioja...

– Gėdos turėtumėt, parapijiete, namuose, kur 
kryžius kabo, tokias pagoniškas šnekas pliurpti.

– Atsiprašau, išsprūdo kunigėli, – išlemeno 
Bronė susirūpinusiu ir kiek išsigandusiu balsu.

Atsisveikinęs sotus klebonas išėjo namo. Ei-
damas dar pagalvojo apie tas šiurpias pasakas, bet 
nuvijo velniškas mintis. Parėjęs nusirengė, apsivil-
ko pižamą ir prigulė. Nusnūdęs valandėlę, išgirdo 
triukšmą.

– Kas ten po šimts pypkių braižosi?.. – pratarė 
kiek išsigandęs.

Jis atsistojo ir paspaudė elektros jungiklį, ta-
čiau šviesa neįsijungė. Languose šmėstelėjo baisūs 
šešėliai. Kažkas viršuje pradėjo cypti. Šešėliai lan-
guose pradėjo judėti. Pagriebęs telefoną, kunigas 
paskambino zakristijonui Petrui.

– Klausau, – pasigirdo mieguistas balsas.
– Klausyk, Petrai...
– Ką?
– Ateik...
– O kas atsitiko?
– Dedasi keisti dalykai...
– Kokie?
– Ateik greičiau... – pravebleno drebančiu bal-

su. Ir išjungė telefoną.
Cypimas vis garsėjo. Nieko nelaukdamas, ku-

nigas čiupo bažnyčios raktus ir išbėgo jos link. Jis 
juto, kaip kažkas vejasi. Pribėgęs prie bažnyčios 
durų, ėmė taikyti raktą. Ryšulys nukrito. Pasku-
bom jį pagriebęs, įkišo raktą. Ne tas. Kažkas vis ar-
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tėjo. Pagaliau suradęs raktą, atrakino duris. Įsmu-
kęs vidun, jas užkabino, atsikvėpė ir prisnūdo.

Gerai numigęs, atsibudo nuo prasiveriančių 
durų girgždėjimo. Jis pamatė, kaip pro plyšį pra-
lindo juoda plaštaka juodais ilgais ir aštriais kaip 
skustuvas nagais. Nieko nelaukdamas, klebonas 
pašoko ir užlipo laiptais į giedorių balkonėlį. Apa-
čioje pasigirdo triukšmas. „Tas padaras jau vidu-
je“, – pagalvojo išsigandęs.

Sukaupęs paskutinę drąsą, jis pradėjo lipti į 
bažnyčios bokštą. Ta esybė jau buvo balkone. Pri-
sivijusi ji griebė jam už kojos. Kunigas jai spyrė su 
kita. Pabaisa sukaukė. Užlipęs ir atidaręs duris, jis 
pateko į labai mažą aikštelę bokšto išorėje ir atsisė-
do. Toliau nebuvo kur eiti.

Iš kišenės išsitraukė kryžiuką ir susimąstė.
– Nepaliksiu tiems padarams bažnyčios.
Tvirtai pasiryžęs, jis atidarė duris. Žvalgyda-

masis nusileido laiptais ir pamatė baisią būtybę, 
grojančią vargonais. Ta da da daaa. Ta da da daaa. 
Klebonas nualpo.

Po geros valandos jis atmerkė akis ir pajuto 
minkštą lovą.

– Nejaugi tai buvo sapnas?
Jis apsivertė ant šono ir pamatė dvi būtybes. 

Viena tiesė nagus. Pašokęs jis spyrė į ją. Kita bandė 
jį sugauti, ir ji gavo spyrį. Jos abi pradėjo isteriškai 
klykti. Kunigas išbėgo į lauką dar spėjęs pagriebti 
butelį su švęstu vandeniu. Gatvėje jis pamatė za-
kristijoną. Jo akys buvo juodos kaip naktis, o oda 
išblyškusi.

– Tu nuo mūsų nepabėgsi! – suriaumojo lyg 
tūkstančio velnių choro balsu.

Drebančiom rankom klebonas atsuko butelį 
su švęstu vandeniu ir tėškęs Petrui į veidą, nubėgo 
tolyn. 

– Prakeiktas Bronės vynas, – piktu balsu tarė 
zakristijonas braukdamas degtinę nuo veido.

Iš klebonijos atbėgo ir pati Bronė su vargoni-
ninke.

– Vajetau, ką su kunigėliu darysim? – klausė 
persigandusi davatkėlė.

– Išsiblaivys ir pareis, – pasakė Petras laižyda-
mas praskeltą lūpą ir nuėjo namo.

Kai prabyla namai
Lyja. O kada lietus nelijo? Ir per šventes, ir per 

laidotuves. Ne veltui Lietuva. Lijo ir per Stasės 
vestuves. Bet niekas neliūdėjo. Lietus žmogui tada 
buvo gyvybė. Pavasarinis griaustinis, atgaivinantis 
kiekvieną žolelę, suteikiantis jėgų augimui. Būtent 
jis atneša pavasarinę žalumą, o ne paikai kepinanti 
saulė. Būtent jis paglosto žiemkentėlį – žmogaus 
maitintoją. Būtent jis atveda vasarą su visais savo 
vargais ir šokiais, kuriuos dabar vestuvininkai šoko. 
Susirinko visas kaimas. Visi bandonistai, akordeo-
nistai ir armonikieriai. Ir visi linksminosi. Muzi-
kantai vis grojo. Svečiai vis šoko. O ant mano stogo 
vis lijo lietus.

Lengvas vasarinis lietus lijo ir per krikštynas. 
Kai Stasė ir Petras parsivežė pakrikštytą kūdikį.

– Kaip mes jį pavadinsim?
– Gal Joneliu?
– Kodėl Joneliu?
– Mana tėvelio buvo toks vadas, bus jo atminčiai.
– Nu, gerai, tegu bus Jonelis, – nusileido Stasė.
Nors ir gyveno skurdžiai, vaiką užaugino. Aš 

dar menu, kaip augdamas išraižė peiliuku sienas.     
Tai buvo pirmieji mano randai. Vėliau atsirado jų 
tiek, kad nesurokuosi, o galiausiai neliko nieko, jo-
kių prisiminimų. O šios sienos daug ką atmena: ir 
džiaugsmą, ir neturtą.
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– Mama, mama, duok cukraus arbatą pasisal-
dinti.

– Na iš kur aš tau jo paimsiu?
– Tu turi užsislėpus.
– Bet aš tau rytą daviau, kur tu dėjai?
– Norėjau ant duonelės užsibarstyti.
– Jau ir taip mažai to cukraus turim, tai tu dar 

ir ant duonos barstysies? Neduosiu daugiau.
Mamai išėjus, Jonelis pasileido bėgti link kai-

mynės.
– Teta, teta, paskolink cukraus.
– Kam tau ano reik?
– Arbatai pasisaldint. Mama nedavė.
– Na, gerai, palauk, tuoj atnešiu.
Kaimynei einant, prisistatė jos vyras.
– Sveikas, Jonuk.
– Laba diena, dėde.

– Nori aš tave su armonika griežt išmokysiu? 
Kai užgrosi, visos mergos šoks.

– Noriu, dėde, – Jonukui nuo vaikystės gražu, 
kai groja.

– Gerai, kai turėsi laiko ateik.
Atėjo kaimynė.
– Te, ir perduok mamai linkėjimų.
– Ačiū, teta.
Ir daug kartų taip vaikas skolindavosi cukraus. 

O ko norėti? Juk jo žmonės neaugino, nusipirkt rei-
kėjo. O pinigų nebuvo. Džiaugėsi, kad duonos yra.

Bet ir iki duonos ilgas kelias. Žemę reikėjo iš-
dirbti. O žemė Lietuvoj juoda. Žmonės ją savo dar-
bu padarė tokią. Lietuviai visą gyvenimą ją dirba. 
Vis aria, tręšia. Ir, atiduodami jai jėgas, vis sensta, 
vis linksta, linksta prie jos, kol galiausiai atsigula.

Atsigulė ir Petras.
– Amžiną atilsį duok mirusiems... – užgiedojo 

kaimynė.
Stasė sėdi liūdnai. Susirinko visa giminė, visas 

kaimas. Tada buvo gėda nenueiti. Retai kada žmo-
nės taip susirenka. Vis nėra laiko. Tik ištikus ko-
kiai nelaimei, visi susėda, pasikalba ir vėl išvažiuoja 
kas sau. Ir taip po truputį visų mažėja. Žmonės vis 
keičiasi. Kartos seka kartas. Tačiau niekas taip ir 
nesupranta, kad ne naujas daiktas svarbu. Kiek čia 
žmogui ant šio svieto skirta? 

Be Petro ir Stasė kaip tas pavasarinis sniegas 
ėmė tirpti, mažėti, kol galiausiai išvis neliko. 

Ir Jonelis paseno. Tuščiuose namuose dar už-
grieždavo kokį valsą ir gyveno sau pagiry. Kaimo 
trobos nugriuvo, užaugo miškas. Viską pasiėmė 
žemė. Prisiminimus, gyvenimus, žmones. O atmi-
nimas apie juos, kaip toj prastai išryškintoj nuo-
traukoj – vis blunka, blunka, kol galiausiai tampa 
neįžiūrimas.

Pats žmogus, atrodo, nei sodo prižiūri, nei 
namo, bet nelieka žmogaus, sulaukėja obelys ir 
namas pradeda pūti. Nelikus Jonelio, sutrešau ir 
aš. Visur apaugo miškas, nepasakysi, kad kaimas 
kitados buvo. Ir liko tik mano pamatai ir gelžgaliai 
keli išlindę.Giedrės Putnikaitės nuotrauka, 2017
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Tas, kuris myli, gyvena, o kuris gyvena, dirba.
Vincentas Van Gogas

Kokia meilės spalva? Kokia talento spalva? Ko-
kia akių spalva? Kokia yra beprotybės spalva? (Ko-
kia yra beprotybės spalva?)

Šią istoriją apie meilę papasakosiu jums kaip 
didžiausią savo paslaptį ir nuoskaudą. Šia istorija 
išmokysiu jus mylėti. Šia istorija išmokysiu jus gy-
venti. Šia istorija išmokysiu jus dirbti.

Toji vasara buvo labai šalta, tiesiog stingdanti 
kraują. Kasdien pilkus šaligatvius skalbė ir prausė 
vėsus lietus, kuris versdavo traukti bespalvius skė-
čius. Minia siaubėsi į tamsius paltus, avėsi gumi-
nius batus ir merkėsi nuo apėmusios melancholi-
jos. Žmonės tapo bespalviais ir aš, kiekvieną kartą 
važiuodama į darbą metro, stebėdavau jų emocijų 
nerodančius veidus ir spėliodavau: gyvi jie ar jau 
mirę. Kur yra riba tarp gyvenimo ir mirties? Ir ar 
būdami gyvi, mes jaučiamės gyvi? O gal būdami 
gyvi, mes iš tiesų esame mirę?

Kiekvieną kartą įžengdama į meno galeriją, pa-
žvelgdavau į savo atvaizdą stikle. Plaukai susivėlę, 
surišti į nevalyvą kuodą, o akys pavargusios su pa-
juodusiais paakiais. Vilkėdavau tą patį pilką paltą 
ir avėdavau liūdnus mėlynus guminius aulinius. 
Pėdkelnės visada būdavo dėmėtos, nes, išlipus iš 
metro stoties į gatvę, kažkoks automobilis būtinai 
aptaškydavo kojas. 

Tądien į prabangią dailės galeriją buvo atvežta 
kažkokio labai brangaus dailininko paroda. Jis, ma-
tyt, jau pakratęs kojas, nes tapytojų, kurie dar gyvi, 

Agnė Zėringytė

Vincentui (su meile)

2018 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė, Plungės Saulės gimnazija, 4 klasė

niekada niekas neįvertindavo. Tik praradus talentą 
žmonija nusakydavo kainą milijonais. Kokia esmė 
mokėti tris milijonus dolerių už paveikslą, kai nie-
kada neturėsi galimybės išgirsti jautraus dailininko 
šnabždesio, nepajusi rankų virpulio, nematysi to 
nedrąsaus pirmojo potėpio, kai mintis, besisukanti 
galvoje, dar ne visai aiški? Žmonės iš tiesų buvo 
bespalviai padarai. O aš, dirbdama paprasta patal-
pų valytoja, niekada nesupratau tų meno dirbinių. 
Paveikslas turėjo sielą arba ne. Paveikslas buvo gy-
vas arba ne. Paveikslas turėjo spalvas arba buvo nie-
kas. Šiukšlė. Žiauru. Pasaulis žiaurus... Ir bespalvis.

Visi paveikslai salėje dar buvo dėžėse, neiš-
kraustyti ir kruopščiai supakuoti. Tik nuostabi 
penkių saulėgrąžų puokštė stovėjo ant nedidelio 
staliuko, visų pamiršta ir palikta likimo valiai. Iš-
sitraukiau kibirą, šluotą, prisipyliau vandens ir pa-
traukiau į savo rytinę darbo vietą prieš beviltiškas 
paskaitas. Ploviau milžiniškas, blizgančias sales, 
kuriose nebuvo nė vieno paveikslo. Toje prabangių 
meno dirbinių galerijoje išvis negalėjai rasti gyvos 
dvasios. Visi beveidžiai žmonės dabar gėrė rytinę 
kavutę pasislėpę savo kabinetuose.

Atleiskite, gerbiamoji, aš atnešiau paveikslą, – 
kažkas ramiu, kiek prikimusiu balsu prakalbo man 
už nugaros.

Aš išsigandau. Iš rankų išsprūdo šluota ir gar-
siai barškėdama nukrito ant žemės. Stebėjau, kaip 
grindimis vilnija vandens gijos, apglėbdamos mūsų 
abiejų kojas. Atsisukau į tą kalbantįjį sau už nuga-
ros ir nedrąsiai pakėliau akis. Tai buvo liesas, bet 
dailus, dar gana jaunas vyras. Jo plaukai ir barzda 
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ryškių bruožų veide degė ugniniu raudoniu... O 
akys... Tokių gyvų akių aš niekada nebuvau regė-
jusi. Jos buvo tokios didelės, aiškios, blizgančios ir 
mylinčios nežinia ką. Vyras vilkėjo senas, nutrin-
tas, rudas kelnes ir švarką. Nuo jo kapnojo vanduo, 
nes, matyt, nebuvo pasiėmęs skėčio tokią lietingą 
dieną. Koks keistuolis, juk lijo trečia savaitė!

Atleiskite, būsiu jus išgąsdinęs! – jis grakščiai 
pasilenkė ir pakėlė nukritusią šluotą.

Tik dabar pastebėjau paveikslo rėmą jo lieso-
se rankose. Dailininkas susijaudinęs žvilgčiojo tai 
į mane, tai į šluotą, tai į savo paveikslą tarsi būtų 
siaubingai nusižengęs ir padaręs didį nusikaltimą. 
Vyro skaidrumo ir gerumo pilnos akys prisimerkė.

– Jums čia negalima, pone, – pavarčiau akis 
(tuo metu galvojau apie prastą apsauginio Beno 
darbą, kuris vėl įleido kažkokį keistuolį).

– Kaip tai negalima? – vyras išplėtė savo geras, 
dideles akis ir sumirksėjo beveik nematomomis, 
auksinėmis blakstienomis. – Juk aplink – mano 
vaikai, mano paveikslai!

– Jūs esate autorius? – sumirksėjau su nuostaba 
(buvau įsitikinusi, kad paveikslų autorius miręs).

– Taip, – jis energingai palinkčiojo galva ir at-
suko į mane paveikslą. – Šitą nutapiau vakar naktį 
ir pamaniau, kad jis pritiktų. 

Tai buvo tos pačios saulėgrąžos nuo mažyčio 
stalelio. Maniau, kad visi apie jas pamiršo, bet, 
pasirodo, apsirikau. Man jo braižas labai priminė 
Vincentą...

– Van Gogas, – tarsi skaitydamas mano mintis, 
vyras nusišypsojo nuoširdžiausia mano matyta šyp-
sena ir ištiesė laisvą, liesą ranką. – Vincentas.

Prikandau lūpą, kad nepradėčiau kvatotis balsu 
prieš tą beprotį. Juk Vincentas Van Gogas miręs 
daugiau nei prieš šimtą metų! Jis buvo beprotis, ku-
ris nusipjovė sau ausį ir galiausiai nusišovė auksinių 
rugių lauke, kuriame tapydavo paromis. Neįmano-
ma, kad prieš mane stovėjo Vincentas Van Gogas. 
Bet mano širdis nusileido į kulnus, kai pamačiau 
nupjautos kairiosios ausies dalį (visi manė, kad jis 
nusipjovė savo dešinę ausį, nes taip save vaizdavo 
autoportretuose. Tiesa tokia, kad dailininkas nu-
sipjovė kairę ausį, bet visur piešė savo veidrodinį 
atvaizdą). Jis ištiesė man saulėgrąžas, tvirtai spaus-
damas rėmus liesais pirštais.

– Pasilikite jas, jeigu norite. Niekas niekada iš 
manęs nepirko tų paveikslų... – jis giliai atsiduso 
užmerkdamas geras akis. – Jums turbūt irgi... Tai 
neįdomu.

Jis apsisuko ant kulno. Tą akimirką suveikė 
mano instinktas. Aš vėl paleidau šluotą, kuri, gar-
siai bildėdama, dabar privertė krūptelėti patį dai-
lininką. Šoktelėjau į priekį ir sugriebiau nutrinto 
švarko rankovę. Vyras nustebęs atsisuko.

– Aš maniau, kad nusišovėte rugių lauke... – iš-
sprūdo man.

– Taip ir buvo, – Vincentas Van Gogas link-
telėjo tvirtai suspausdamas lūpas. – Tos trys die-
nos buvo baisiausios mano gyvenime, nes aš... Aš 
buvau toks nevykęs, jog prašoviau... Ak, paleiskite 
mane. Aš išeisiu, niekam nieko nesakykite. Aš ne-
nusipelniau... Šis paveikslas nevertas jūsų... Jis nie-
ko nevertas kaip ir kiti mano paveikslai! Paleiskite 
mane, dėl Dievo meilės!Vincent van Gogh. Saulėgrąžos, 1888
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Vis dar tvirtai laikiau tą vyrą už švarko ranko-
vės. Į pirštus trenkė nepaaiškinama elektros srovė: 
jis drebėjo ir virpulys persidavė man. Dailininkas 
gūžėsi tarsi į kampą įspraustas žvėrelis, kuris nėra 
stiprus apsiginti nuo negandų. Tas įelektrintas vir-
pėjimas nebuvo tik kūnas... Į tą išbalansuotą kru-
tėjimą tilpo ir jo siela. Atrodė, kad virpulys kyla 
iš paties dailininko vidaus, o tada nutūpia ant pa-
veikslų, kurie mirguliuoja akyse.

– Prašau, paleiskite mane, – Vincentas su-
šnabždėjo užmerkęs akis. Nuo virpulio krutėjo net 
blakstienos.

– Jūs labai nusilpęs ir įsiaudrinęs, – vis dar 
spaudžiau švarko rankovę nedrįsdama ieškoti jo 
pirštų. – Kada paskutinį kartą valgėte?

– Valgiau? – dailininkas atsileido, jo įsitempęs 
veidas nurimo, o akyse vėl sublizgo nuoširdi lieps-
nelė. Jis nusijuokė, o kai juokdavosi, aplink akis 
išryškėdavo juoko raukšlelės. – Juk tai nėra jūsų 
rūpestis, gerbiamoji!

– Tai padarykime, kad tai taptų mano rūpes-
čiu, – prisiverčiau nusišypsoti, nors mano viduje 
labiau degė keistas nerimas. Nesupratau, kodėl 
kažkas manyje neleidžia palikti to išsigandusio 
vyro, stovinčio priešais.

– Ne, nereikia, – Vincento skruostai kiek nu-
kaito ir jis nedrąsiai pasikasė kaklą.

– Ar jums su manimi gėda? – sunėriau rankas 
ant krūtinės.

– Oi, ne, aš nenorėjau jūsų įžeisti, – jo skruos-
tai dar labiau nuraudo.

Nusišypsojau jam. Dabar ir Vincentas šiek tiek 
nurimo, raudonis nuo to įsitempusio, ryškių bruo-
žų veido nuslinko. Jis nemokėjo šypsotis, todėl toji 
grimasa kiek gąsdino. Kad ir kaip tas vyras stengė-
si, jo veidas vis vien likdavo įsitempęs, prisipildęs 
graudaus liūdesio. Vincentas vėl krūptelėjo nuo 
mano prisilietimo, kai suėmiau jį už parankės, bet 
mano šypsena, atrodo, jį nuramino.

Jūs manysite, kad esu visiška beprotė, bet aš iš 
tiesų įsitikinau, kad tas vyras – Vincentas Van Go-

gas. Kiekvienas judesys, kiekviena išsipešusi plaukų 
sruoga, kiekvienas geraširdiškų akių mirksnis, kiek-
vienas neaiškus krūptelėjimas tik patvirtino – tai 
jis, tai iš tiesų jis! Ir aš atsargiai vedžiau dailininką 
per sales, tarsi nešdama stiklinę, trapią skulptūrą, 
kurios daugiau niekam negalima liesti. 

Nusivedžiau jį į galerijos kavinukę. Atsisėdome 
prie lango, kurį skalbė lietaus lašai. Jie varvėjo tarsi 
nematomo atvaizdo ašaros. Viena akimi stebėjau 
Vincentą, kuris liko sėdėti prie stalelio, kai aš užsa-
kinėjau pusryčius. Jis išsitraukė iš kišenės bloknotą 
ir, suraukęs antakius, kažką intensyviai piešė, kar-
tais suspausdamas, kartais atleisdamas lūpas. Vy-
ras prisimerkęs stebėjo veiksmą už lango, o ranka 
įgudusiai ir lengvai judėjo lapu. Jo kaktoje kartais 
atsirasdavo kelios gilios raukšlės. 

Čia tiek žmonių, – kai atsisėdau priešais, jis 
pakėlė akis ir sumirksėjo keletą kartų. – Jūs tik pa-
žiūrėkit, kiek žmonių! Kiek modelių!

Vincentas vėl buvo įelektrintas savo paties 
emocijų. Jis žvelgė tai į mane, tai į kitus kavinės 
lankytojus, o tuo tarpu įgudusi ranka toliau šmiri-
nėjo popieriaus lapu. Atrodė, kad jame tą akimirką 
tilpo visas pasaulio gėris ir entuziazmas. Išgąstin-
gos akys nesugebėjo susikoncentruoti nuo perdėto 
džiaugsmo.

– Papasakokite man ką nors, – mane nukrėtė 
šiurpas, pamačius dalį ausies, todėl pamėginau nu-
kreipti savo mintis kita linkme.

– Tai, ką labiausiai mylėjau, privertė mane pra-
rasti protą, – jo ranka sustingo keletui sekundžių, 
o žvilgsnis nukrypo į langą. – Aš nesu kvailys, su-
prantu, kad kartais pametu sveiką protą. Tada tampu 
pabaisa, kuris gali... Kuris gali... Baisius dalykus. Bet 
aš... Aš negaliu sustoti. Negaliu to palikti savo viduje.

– Ko palikti savo viduje? – pasilenkiau arčiau.
– To, – jis papurtė galvą ir užsidengė rankomis 

veidą, kad nematyčiau ašarų. – To...
– Ne, palaukite, – nė nepajutau kaip sugriebiau 

jo šaltą delną ir pažvelgiau į ašarų ir išgąsčio pilną 
žvilgsnį. – Kalbėkime apie kažką širdžiai malonaus.

– Kokia yra beprotybės spalva? – staiga paklau-
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sė jis, rimtai į mane pažvelgdamas. Po išlaikytos 
pauzės, Vincentas pasilenkė arčiau suspausdamas 
mano pirštus ir pažvelgdamas į pačią mano giliau-
sią sielos ertmę. – Ji – bespalvė. Štai kur atsakymas. 
Beprotybė išsiurbė iš manęs visas spalvas, bet liko 
bespalvė. Kaip galiu pasakoti apie širdžiai malonius 
dalykus, jei niekada nebuvau mylimas? Jei mėgin-
davau mylėti, kurti, šviesti, sulaukdavau tik atme-
timo reakcijos. Aš nutapiau nesuskaičiuojamą ga-
lybę paveikslų... Negaliu suskaičiuoti, bet jie viršijo 
tūkstantį. Kiek jų pardaviau? Vieną... Iš gailesčio 
Teo pažįstamai. Einant tapyti, vaikai mane apmė-
tydavo akmenimis ir... Ir...

Jis nebegalėjo daugiau kalbėti. Vincento vei-
das įsitempė, o trūkčiojančiais skruostais riedėjo 
skaidrios ašaros, pridengtos ugninių blakstienų. Aš 
pakilau nuo stalo ir nedrąsiai žengiau prie jo. Vyras 
susiėmė veidą ir nusisuko turbūt gėdindamasis pats 
savęs. Kodėl pasaulis prisiminė jį tik iš nupjautos 
ausies ir vieno paveikslo? Kodėl visi juokėsi? Kodėl?

Apkabinau jį ir Vincentas sustingo tarsi kaž-
kas būtų sustabdęs laiką. Vyras įsikibo į mane tarsi 
skęstantysis į plaustą, tarsi mirštantysis į viltį, tarsi 
mylintis į fantaziją. Jo veidas stipriai įsirėmė man 
į petį ir tai privertė nusišypsoti. Tokio nuoširdaus 
apkabinimo dar niekada nebuvau pajutusi. 

Parsivežiau jį į savo geltoną namą, kurį paliko 
senelė. Į tolimą užmiestį, kur bangavo rugių lau-
kai, žydėjo medžiai, skleidėsi pačios kvapniausios 
ir spalvingiausios gėlės. Atrodė, kad visa gamta lau-
kia sugrįžtančio Vincento. Vakarop, kai išlipome iš 
priemiesčio metro stoties, nušvito pati geltoniausia 
ir gyviausia vasaros saulė, priverčianti primerkti 
akis. Vincentas, pajutęs saulės spindulius ant įsi-
tempusio veido, užsimerkė. Jo lūpose įsirėmino 
patenkintas šypsnys. 

– Pažiūrėkite, kaip viskas gyva, – mostelėjo 
ranka, žengiant per sodą. – Kokios ryškios gėlės, 
kokia skaisti ir šilta saulė, kokios raudonos vyšnios.

Nemanykite, kad tokios nuotaikų bangos ištik-
davo jį mano namuose... Ne... Atrodė, kad Vin-
centas buvo pats laimingiausias žmogus pasaulyje, 

vien pamatęs ryškiai geltoną namą. Jis sukramty-
davo visą namuose esantį popierių: eskizų mėtėsi 
ir ant grindų, ir ant stalų, keletas kybojo ant sienų. 
Vincentas įgudusia ranka greitai eskizuodavo, im-
damas lapą po lapo. Man patikdavo stebėti, kaip 
jis suraukia antakius, ant kaktos atsiranda keletas 
raukšlių, akys prisimerkia, o lūpos įsitempia. Vieną 
dieną parnešiau dažų ir drobių. Vincentas tiesiog 
nušvito ir tada prasidėjo kelionės į pievas, laukus, 
sodą, miškus. Pro jo akis nepraslysdavo nė men-
kiausias žiedelis, vabalėlis ar suvytusi šakelė – daili-
ninkas norėjo viską įamžinti. Kartais mąstydavau, 
ar Vincentais kartais nenori sutalpinti viso pasaulio 
į savo paveikslus. Pridengęs galvą šiaudine skrybė-
le, puškuodamas pypkę, jis stovėdavo kiek pražer-
gęs kojas ir mikliais judesiais tapydavo. 

Vieną naktį nubudau savo kambaryje ir paju-
tau, kad jis taip pat nemiega. Nedrąsiai nuėjau į 
Vincento kambarį ir suvokiau, kad mano instinktai 
veikė teisingai. Van Gogas sėdėjo šiaudiniame krės-
le, ant galvos užsimaukšlinęs savo šiaudinę skrybėlę 
ir leisdamas iš pypkės dūmus. Priešais buvo atsivė-
ręs didžiulis langas, pro kurį sklido nakties vėsa.

– Čia tu? – jis kiek pasuko savo ugniniais plau-
kais papuoštą galvą.

– Turėtum išsimiegoti, nes gali persitempti, – 
nedrąsiai žengiau per slenkstį. – Pastarosiomis die-
nomis dirbi per daug.

Kaip aš galiu miegoti? – Vincentas sunkiai atsi-
stojo ir pažvelgė į mane savo skaidriomis, džiaugs-
mo pilnomis akimis. Jo balse skambėjo natūralus 
entuziazmas. – Kaip aš galiu miegoti, kai toks vaiz-
das? Pažvelk... Ateik arčiau ir pažvelk pro langą.

Paėmiau Vincento ranką ir nedrąsiai žengtelė-
jau arčiau. Abu pažvelgėme pro atvirą langą, kur 
dvelkė gaivus vasaros nakties šaltis. Pažvelgus į 
dangų, mano akyse pradėjo kauptis ašaros. Dangu-
je mirgėjo daugybė apvalių šviesulių, kurie sukosi 
ir švytėjo... Jų net negalėjai pavadinti žvaigždėmis, 
nes tai... Tai buvo Van Gogo dangus.

Jeigu man tektų išvykti... Ar prisimintum 
mane? – girdėjau jo balsą sau už nugaros.
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Negalėjau atsisukti. Negalėjau į jį net pažvelg-
ti, nes... Nes priešais mane atsivėrė begalybė, kurią 
galėjai pavadinti tik Van Gogo Žvaigždėta naktimi. 
Tą akimirką aš negalėjau praverti lūpų ir kalbėti. 
Negalėjau net sugauti savo minčių, kurios skriejo 
į dangų šviesulių pavidalu. Vincentas uždėjo savo 
lengvą delną man ant peties.

– Toks yra mano pasaulis... Toks pasaulis sukasi 
mano galvoje, – pakėlęs akis, kalbėjo jis. – Ir aš no-
riu jį, toki besisukantį, virpantį, gyvą padovanoti 
jums... Aš noriu įamžinti viską, ką matau aplink. 
Kaip viskas gražu, tiesa? Tik darbu, darbu ir darbu 
galiu pasiekti savo tikslą. Ir noriu, kad būtum šalia, 
kai pasieksiu savo tikslą, o iki jo man liko nedaug... 
Ir tada turėsiu sugrįžti.

– Kur sugrįžti? – jam nematant nusibraukiau 
ištryškusią ašarą.

– Ten, – jis mostelėjo galva į raibuliuojančius 
šviesulius viršuje. – Ten mano vieta, ne čia... Ne 
čia, kur žmonės. Ne čia, kur niekada nebuvau my-
limas... Tenai mano vieta.

Tada abu nutilome, nes nei vienas, nei antras 
neturėjome daugiau ką pridurti.

Bet rytas... Rytas buvo baisus dalykas. Nubu-
dau nuo riksmo ir išbėgau iš savo kambario basa. 
Vincentas rėkė apačioje. Radau jį susigūžusį tarp 
savo eskizų kalnų, susiėmusį galvą ir besiraunantį 

plaukus. Pribėgau, bet dailininkas atšoko ir pažvel-
gė į mane paklaikusiomis akimis, pilnomis ašarų.

– Kodėl man to nepasakei?
– Ko nepasakiau, – išsigandusi stovėjau kitoje 

stalo pusėje.
– Aš maniau, kad jie... Jie... – jis vos galėjo kal-

bėti springdamas ašaromis. – Kad jie mane myli... 
Kodėl man to nepasakei? Kodėl aš sugrįžau?

– Vincentai... – nurijau baimės gumulą ir prisi-
artinau prie raudančio dailininko. – Aš nesupran-
tu.

 – Aš jiems atidaviau viską... Aš jiems atida-
viau protą... Aš jiems atidaviau talentą... Aš jiems 
atidaviau sielą... – Vincentas mikčiojo raudodamas 
į delnus. – O jie prisimena mane tik kaip beprotį 
nusipjovusį ausį! Kodėl nepasakei man? Jiems ne-
rūpi mano menas, jiems rūpi prakeikta ausis! Be-
pročiai esate jūs, ne aš!

– Vincentai, nusiramink, – sušnabždėjau ne-
jausdama skruostais srūvančių ašarų. – Nusira-
mink... Aš tau parodysiu, kad jiems nerūpi tavo 
ausis... Jiems rūpi tavo paveikslai, Vincentai... Jie 
įkainoti milijonais.

– Nejaugi? – jis pakėlė ašarų pilnas akis.
– Taip, Vincentai, tai tiesa, – palinkčiojau. – 

Tik palauk, kol aš grįšiu. Aš viską papasakosiu.
Nuraminusi jį, metro išvažiavau į darbą, tačiau 

jaučiau, kad kažkas negerai. Visą dieną manęs ne-
apleido jausmas, kad nutiko baisus dalykas. Net 
nesulaukusi pietų pertraukos, pasakiau, kad blogai 
jaučiuosi ir išvažiavau namo. Pakeliui dar paėmiau 
kelias saulėgrąžas, kad Vincentas turėtų ką tapyti. 
Greitu žingsniu pasiekiau geltoną savo namą ir 
įėjau į vidų.

– Vincentai, šiandien aš grįžau anksčiau.
Mane pasitiko mirtina tyla ir tušti namai. 

Plakančia širdimi, apėjau visus namų kampelius, 
patik rinau sodą ir vėl grįžau. Vincento nebuvo. 
Apie jo egzistavimą bylojo tik eskizais užversti na-
mai. Priėjau prie stalo ir mano širdis nusirideno 
į kulnus. Ant medinio paviršiaus gulėjo kažkoks 
laik raštis su milžinišku straipsniu apie psichines 

Vincent van Gogh. Žvaigždėta naktis, 1889
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vo prieš daugiau nei šimtą metų. Banguoja dabar. 
Banguos ir po šimto metų. Joje nuskendo Van Go-
gas. Joje skęstu aš. Joje nuskęs dar daugybė pasi-
klydusių sielų. Galiu jums išduoti paslaptį: aš jo 
niekada neradau. 

Bet... Visada yra žodis bet... Kiekvieną naktį 
aš plačiai praverdavau langą ir įkvėpdavau vėsaus 
Žvaigždėtos nakties oro.

Vincentas niekada nepriklausė šiam pasauliui. 
Jis nepriklausė mūsų žmonėms, todėl niekada ne-
pajuto meilės. Jis nebuvo didis talentas. Jis nebuvo 
žvaigždė iš žvaigždėto dangaus. Jis buvo šviesulys, 
kuris nuolat juda, keičiasi ir dovanoja šviesą. Jis 
buvo tas, kuris mylėjo. Jis buvo tas, kurį pasaulis 
turėjo suspėti pamilti, bet nespėjo... Ir aš galiu pa-
baigti savo neįtikėtiną istoriją tik keliais paprastais 
žodžiais...

Skiriu 
Vincentui
(su meile)

Van Gogo ligas ir nusipjautą ausį. Atverčiau kitą 
puslapį ir pamačiau jo nutapytą rugių lauką su juo-
domis varnomis. Širdies balsas liepė eiti į laukus. 

– Vincentai! – šaukiau eidama keliu ir spausda-
ma saulėgrąžas. – Vincentai.

Jau prieš akis mačiau banguojantį rugių lauką. 
Koks jis milžiniškas! Rugiai bangavo tarsi geltona 
jūra ir joje skęstančio Vincento aš nemačiau. Tolu-
moje pakilo juodų varnų kamuolys. Ir tada... Vos 
po sekundės... Menkutės sekundės mane pervėrė 
siaubas. Saulėgrąžos iškrito iš rankų ir aš pasileidau 
tiesiai į rugių lauką.

Vincentai.
Vincentai.
Vincentai.
POKŠT.

Sustojau. Tolumoje pakilo juodų varnų kamuo-
lys, kuris pasiekė žydrą dangų tankiai plasnodamas 
sparnais. „Vincentai“, – ištariau mintyse. Klykdama 
suklupau ir užsidengiau rankomis galvą. Viena se-
kundė. Menkutė sekundė. Ir pokštelėjimas. Papras-
tas pokštelėjimas, kuris truko vos sekundę. Verkiau 
susiėmusi rankomis galvą. Koks svilinantis karštis 
degino mano nugarą. Vienas pokštelėjimas. Vincen-
tai, Vincentai, Vincentai. Brangus mano Vincentai.

Aš ėjau. Ėjau nematydama kelio pro ašaras. 
Myniau. Skendau. Kėliausi. Kritau. Vincentai. O 
rugių jūra bangavo toliau. Ir ji banguos. Ji banga- Vincent van Gogh. Autoportretas, fragmentas 1889

Vincent van 
Gogh. Kviečių 
laukas su 
varnomis, 1890
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Austėja Eglynaitė

Iškrypusio gluosnio stuburu

Kiaurais miškais ji genasi išsiskersavusias gerves, ji 
įneria ir išneria iš pievos, mažumėlė jos kojos apsivelia
žaluma, nuogas krūtis apsupa gluosnio pirštai, – jis auga 
į saule šaknim, į dangų, į teisybę, o ji užvertusi kojas 
gieda, tikisi, kad paukščiai supras jos aimanas, tikisi, 
kad ji nėra viena čia medinio proto, –  juk mūsų protas 
tai medis, nepatogus, seilėtas varlės palaižymas, nykščio 
čiulpimas prieš miegą ir galop ėjimas kartu su medžiais 
per pievas gaudant krentančias plunksnas.

Tai toks 

Tai toks ilgas laukimas, – kuomet kriaušių puselės prisirps
ir jų makštyse neliks sėklų, – jos bus išspjautos, odelė prisišliejusi 
prie danties kraštelio, –  juk tai toks ilgas metas, kai nėr pabaigos 
einant per taką nubarstytą garbanotų alyvų kuokštų, sukibusių
ir neatskiriamų dvigalvių šakelių, žalių gyslotų delnų, kurie 
glosto ilgesį, kuris į dangų iškeltas nebegali mostelt, o dar taip 
norėtųsi maskatuoti purienoj, pasislėpti už vieno ar kito atitrūkusio
žiedo, apsikniaubti juo, įsisukti į jį lyg į patalus, užsidengti akis,
apvynioti rankas ir laukti, kol sujaudinta žolė ims ir iškels mane. 

***

Link tavųjų namų garbanota upokšnių augmenija, 
purios, sidabrinės ievų galvos besiilsinčios ant tako, 
prie miško aptingusi statula, jos rankoje mėlynojo 
Palemono šakelė, – tyčia tavo rankoje paliko mane, 
tikėjosi, kad ryt suras mane tavyje ir tuomet jie
galvos, kad niekas nemato tavęs, bet žinos, kad 
tam visada esu aš, žinos, kad aš Vilniuje lyg paštininkas, – 
atnešu laišką, bet po mėnesio galiu negrįžti, 
nes niekas tau neberašo, nes viskas čia svirpia, galvos, 
gal sniegenos užsiliko, nusprendė neišskristi dėl 
tavo ir mano vienatvės, pamanys, kad tie elektros laidai 
tiesiasi į tavąją širdį visai be pažado prikelti, –
juk tavųjų namų nebėr.

2018 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė, Tauragės Žalgirių gimnazija, 12 klasė
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Eilinė metų diena. Aš stebiu aplinką. Jei nuo-
širdžiai, kartais atrodo, kad man jau nusibodo taip 
gyventi. Norėčiau būti gyvas ir lakstyti. Šokinėti per 
šokdynę. Prisidėti kažkokį aparatą prie ausies, va, 
kaip ta ponia, prisėdusi ant suoliuko. Šiais laikais 
žmonės labai daug sėdi. Jais dėtas tiek nesėdėčiau. 

Ir va kaip tik su tuo aparatu visad sėdi. Kartais 
stovi su juo. Įdomu, kas ten per aparatas? Kuris lai-
kas jie visi tokį naudoja. Vienu metu tie aparatai 
buvo labai dideli, paskui mažesni, tada visai ma-
žiukai, dabar vėl didėja. Tarytum su plyta kalba! 
Išsitraukė iš bažnyčios sienos ir kalba. Kodėl man 
gyvam būnant niekam nekilo tokių idėjų? Kad su 
plyta šnekučiuotis galima. O gal ir nieko? Kalbiesi 
sau. Taip lengvai ir ramiai, kaip tas vaikinas, kuris 
ką tik praėjo pro mane. Ir dar kažkodėl, akimirką 
sustojęs, atkišo tą plytą į mane.

Ak, dar norėčiau valgyti ledus, va, kaip tas vai-
kas, savo žioplinėjimu jau suerzinęs savo griežtos 
išvaizdos mamą. Ko ji taip pyksta? Bet gal ir nieko 
tam vaikui, kad ant jo pyksta? Aš tau pavydžiu, vai-
ke. Prie manęs kartais tik atsisėda. Kartais aplimpa. 
Kartais atkiša plytą prieš nosį. Bet nepyksta. Norė-
čiau, kad supyktų. Gyva emocija!

Šiaip visko jau mačiau tiek metų čia stovėdamas. 
Pastebiu, kad metams bėgant žmonės vis labiau keis-
tėja. Tai gerokai slegia. Retkarčiais bandau apsiverkt. 
Bet neišeina. Mano būsena neleidžia, kaip jau aki-
vaizdu. Bet štai eina du jauni žmonės. Jie kalbasi. 
Vienas jų eina kaip negyvėlis, kažkieno varomas. 
Pasijutau geriau – net aš randu negyvesnių už save.

Bent jau mano būsena netrukdo man nusiste-
bėti ar jausti. Žmonės taip tik galvoja, kad aš nie-
ko nejaučiu. Nes aš jiems nieko neatsakau. Vakar 
vienas nevėkšla apšaukė mane žodžiu, kurį, kaip 
supratau, pats įsivaizdavo kaip labai baisų. Jis gal-
vojo, kad aš neverkiau, nes negalėjau. O aš verkiau. 

Saulė Kubiliūtė

2050 metai. Iš klasiko perspektyvos

Tyliai, viduje. Kukliai, bet tikrai skaudžiai. Akme-
ninė mano širdis iš tiesų labai jautri, nors ir kaip 
paradoksaliai tai skambėtų.

***

Kad galėčiau paklausti, kokia savaitės diena... 
Dabar aikštė labai ištuštėjo. Gal žmonės užsiėmę? 
Aš irgi norėčiau būti užsiėmęs. Pavydžiu jiems 
užimtumo. Įdomu, ar jie man pavydi. Savo laiku 
pavydėdavau tokiems dykaduoniams kaip aš. Bet 
ar aš dykaduonis? Kiek aš dalykų pastebiu ir ap-
mąstau! Gaila, tik užrašyti negaliu. 

Bet kaip ištuštėję. Galėtų kas nors ateiti.
Va, ateina kažkokia mergina. Pagaliau, nebe 

taip tuščia bus. Mergina vidutinio ūgio. Labai 
gražiais plaukais. Panaši į mano mylimąją... Nepri-
simint mylimosios, neprisimint mylimosios, ne-
prisimint mylimosios... Aš tuoj pravirksiu. Gerai, 
apsimesiu, kad tos damos plaukai nepriminė mano 
mylimosios. Tai va, atsisėdo ji. Ant suoliuko, tū-
nančio visai šalia manęs. Išsitraukė tą aparatą, kur 
visi jie dabar naudoja. Šitas tikrai didelis. Jei kas iš-
trauktų iš Šv. Onos bažnyčios plytą, tai ir ta turbūt 
būtų mažesnė. Vieną dieną tie aparatai turbūt bus 
kaip ta plyta, kur ten priešais mane po kažkokio 
masinio susiėjimo padėjo ant žemės. Bet jie kaip 
apsėsti. Atrodo, nebegali be jos. Keisti tie žmonės 
šiais laikais, tikrai.

Ir va ta mergaitė ką tik draugiškai pakalbėjo su 
kažkuo. Laikydama tą plytą rankoj. Iš plytos skli-
do balsas. Nežinau, ar aš darausi marazmatikas, ar 
mergina išprotėjusi. Kažkas jos, turbūt mama, pa-
prašė nupirkti mėsos, kaip supratau. Girdėjau, iš tos 
plytos balsas sklido. Štai kažkas bendro tarp mano 
laikų ir šių laikų. Mamos vaikų kažko prašo. Ir kaip 
ta mergina atsikalbinėjo! Mano laikais niekas taip 
neatsikalbinėdavo. Na, gerai. Atsikalbinėdavo. Ne-
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sumeluosi. Gal. Mano būtis, mano akmeninė širdis 
neleidžia man meluoti. Aš toks nuoširdus ir geras. 
Tik mes neatsikalbinėdavome plytoms.

Aš nuklydau nuo savo stebėjimų. Grįžkime 
prie reikalo.

Tada ta mergaitė nuleidžia nuo ausies tą apara-
tą, kažką jame paspaudžia (ten nieko nėra, ką ji ten 
spaudžia?). Ir kažko laukia. Ir taip gal valandą. Ko 
taip ilgai laukti? 

Štai prie mano aikštės atrieda kažkokia milži-
niška karieta ir užstoja man vaizdą. Na, ačiū.

Ta mergaitė atsistoja. Turbūt jau koks princas 
atvažiavo. O čia jo karieta. Karietos, beje, šiais lai-
kais labai keistos. Atrodo labai sunkios, bet važiuo-
ja tikrai daug greičiau nei mano laikų. Mergina 
grakščiai, kaip ir pridera damoms, nutipena karie-
tos link. Iš ten išlipa kažkoks labai šlykštus senis. 
Ak, turbūt ją už šito zombio ištekins! Dar viena 
vargšė bus ištekinta už tešliaus, bet turtingo! Jis turi 
neįprastai didelę karietą šiems laikams, tik dėl to 
ir ištekins. Pažįstama situacija... Žmonės nesikeičia 
kai kuriais atžvilgiais. Vargšė. O dar labiau vargšas 
jos gerbėjas... Neprisimint mylimosios, neprisi-
mint mylimosios, neprisimint mylimosios.

– Jūs Marija Angelčiauskaitė? – paklausia tas 
baisus vyras.

O varge, tas vardas... Neprisimint mylimosios, 
neprisimint mylimosios, neprisimint mylimosios. 
Viešpatie, kaip man kartais sunku.

Mergina linkteli. Taip, ji turi labai baisų (man) 
vardą.  Vargšė mergina. Ji paspaudžia ranką tam 
seniui. Jis išveža iš autobusiuko kažkokią dėžę. Ji 
padėkoja linktelėdama, karieta išvažiuoja. Paga-
liau, aš ir vėl galiu žiūrėti į tą gatvelę, į kurią žiūriu 
jau šimtmečius. Negaliu atsižiūrėti. Atvirai tariant, 
mielai pasukčiau galvą kairėn. Ten teka Vilnelė. 
Bet, deja, negaliu. Būsena trukdo.

Gerai, kad ta būsena bent netrukdo stebėti, 
kas bus toliau. Na, gal nepatogu nepalenkus galvos 
žiūrėti apačion, bet kaip galiu, taip žiūriu. Bent ga-
liu žiūrėti. Ta mergina pasiima tą dėžę, atsitraukia 
prie suoliuko. Atriša virvutes, dėžė išsisklaido ir... 
ten vaikinas? Jūs ką, rimtai? Ten vaikinas?! Ar jis 
gyvas? Ar čia prekyba žmonėmis?!

Ji kažkaip keistai jį apčiupinėja. Lyg kokį daik-
tą, kurį ką tik nusipirko. O jis nė nekruta. Ką jinai 
daro? Dar įdomiau – kodėl jis nekruta? Mergina 
paspaudžia vaikino nosį. Jis gyvas!!! Ką tik buvo ne 
mažiau skulptūra nei aš. Kas čia vyksta? 

Jis kalba. Jo balsas kažkoks keistas. Pasiilgau lai-
kų, kai galėjau kalbėti. Paklausčiau, kas čia buvo. 
Kodėl jis buvo negyvas, o dabar jau kalba ir dar labai 
keistu balsu. Po to, kai mergina paspaudė jam nosį.

Jį kažką suspaudžia jam ant kaktos. Jis ištarė jos 
vardą. Iš kur jis jį? Ar jie pažįstami? 

Ką tik jiedu pradėjo aptarinėti, kur reikėtų pa-
vakarieniauti. Šiandien gražus oras, saulė šviečia, ir 
aš nueičiau. Pala... Ji labai susiraukė. Atrodo, jis ją 
suerzino. Jis pasakė kažką ne taip. Ji tikrai tikrai 
kažko pyksta. Varge, kodėl ji tokia pikta? Jai netin-
ka būti piktai! Tik neprisimint mylimosios, tik ne-
prisimint mylimosios, tik neprisimint mylimosios.

Dabar ji tikrai įtūžo. Kaži ką jis ten tokio pasa-
kė? Kodėl aš visad nenuklausau svarbiausios dalies? 
Tik neprisimint mylimosios, tik neprisimint myli-
mosios, tik neprisimint mylimosios... Varge. 

Ji vėl paspaudė jam nosį. Jis vėl sustingęs. Ei, 
bet galėtų jį bent namo parvesti! Man regis, jis pats 
nesugrįš, kur jam reikia. Jis sustingęs!

Taip ir paliko stovėti vargdienėlį. Man jis atro-
do negyvas. 

***

Kiek jis gali čia stovėti?! Kodėl niekas nemato, 
kad jis stovi čia visas sustingęs?!

Dievaži, keisti tie žmonės šiais laikais.
Aš pavydžiu, kai ant žmonių kažkas pyksta. 

Gyva emocija. O šitam vaikinui ypač pavydžiu... 
Jis kažkuo panašus į mane... dabartinį.

Reikėtų paguosti... Bet ar reikia? 

***

Jį išvežė. Jo batų paduose buvo ratukai.
Įdomu.
Na, grįžtu prie savo įprastinio vaizdo. Kelias 

į priekį, o aš stovėsiu čia per amžius ir spoksosiu 
pasirėmęs... Štai, ateina keistos išvaizdos turistai... 
Mano laikais tokių nebuvo.
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Nuo pat Vilniaus universiteto dramos teatro, 
anksčiau po svietą keliaudavusio su Minimum var-
du, spektaklio Margiris pradžios stengiausi ieškoti, 
prie ko prikibti. Buvo nelengva. Tačiau tik kritika 
(kartais – tiksli ir pagrįsta, kartais – iš piršto laužta) 
leidžia tobulėti. Tad pasistengsiu įvardyti bent po 
vieną trūkumą kiekvienoje pasirodymo srityje.

Kostiumai (Dalia Kiaupaitė) įspūdingi ir eili-
nį žiūrovą (tokį kaip aš) tikrai priverčia nusikelti į 
XIV amžių. Tiesa, vargu, ar jie yra idealiai autentiš-
ki (pavyzdžiui, kalavijai ar vainikai), tačiau neprie-
kaištinga autentika nėra spektaklio kūrėjų tikslas.

Be galo džiugina tai, kad neseniai remontą iš-
gyvenusioje (kaip ir spektaklyje vaizduojama Pi-

Gabrielius Zaveckas

„Vienas už vieną. Visi už kiekvieną“
Kazio Inčiūros Margiris VU dramos teatre (režisierius  – Rimantas Venckus)

lėnų pilis...) Vilniaus universiteto teatro salėje vis 
skoningiau išnaudojamos vaizdo (Santautas Kabel-
ka) bei garso (Juozas Sakalis) efektų galimybės ir 
ypač tai, kad jų ne per daug (galbūt vietomis net 
galėjo būti daugiau). Tiesa, tą liepsnos peršokimą 
nuo vieno kadro prie kito būtų galima užglaistyti.

Matomas sceninio judesio įdirbis (Kamilė Nar-
kutė): nors studentų, susirenkančių ne iš Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos, o iš chemijos, medi-
cinos, teisės, filosofijos ir kitų fakultetų, galimybės 
nėra išskirtinės, tačiau nė vienas choreografinis pa-
sirodymas nepriverčia spekuliuoti ieškant jo pras-
mės; priešingai, švariai ir nuosekliai įkūnyta būtent 
ta dvasia, kurios reikia konkrečioje scenoje: kry-
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žiuočių ordino pompastikoje ar vaidilučių šokio 
sakralume. Tenka pripažinti, jog kiek pritrūksta 
sinchroniškumo.

Muzika (Andrius Šiurys) sukurta taikliai, o 
dainos (beje, pasirinktos pačių aktorių), mielos bei 
paprastos, nors ir vėlgi, ne idealiai „limpančios“ 
prie konteksto: mergelės, savo bernelį ruošiančios 
joti į karą, elegija, nors ir „nesipjauna“ pagal melo-
diškumą, savu turiniu kiek prasilenkia su vestuvė-
mis. Kita vertus, pasiilgusiems stebuklingai ilgesin-
go liūliavimo siūlau iš anksto pasiruošti diktofoną 
vaidilučių scenai.

Bene smagiausia ir įdomiausia stebėti aktorius: 
draugus, su kuriais metus teko repetuoti kartu. 
Kartu lipant ant scenos, galima pamatyti kitų tobu-
lėjimą, vis gilesnį įsijautimą į konkretų personažą, 
tačiau tik sėdint žiūrovo vietoje, atsiskleidžia milži-
niškas jų, kaip aktorių, potencialas. Esu tikras, kad 
ilgametis VU teatro vilkas Andrius Rokas, šįkart 
įkūnijantis Gedimino pasiuntinį Talkmantą, kie-
kvieną kartą gali nustebinti natūraliu charakterių 
perteikimu – jo žodžiai, emocijos ir gestai liejasi 
taip laisvai, tarsi vaidinti net nereikėtų. Ramiau ir 
elegantiškiau Talkmantą vaidina Egidijus Šustaus-
kas. Jeigu tektų išrinkti tik vieną gestą, tai būtų 
Augusto Kaminsko pasirinkimas, kuris idealiai 
įkūnija kronikininką, įkyriai bandantį šlietis prie 
viršesnių ordino riterių. Tačiau šįkart rankos nėra 
surištos. Žvalgūnas (Konrad Žitkovskij) ir Barėnas 
(Paulius Bareika) lengvai pelno dar tik pradėto šli-
fuoti deimanto titulą. Didįjį ordino magistrą Teo-
dorą Ditrichą fon Altenburgą įkūnijantis Vytautas 
Žemaitis vartosi kaip inkstas taukuose, gavęs vaid-
menį, reikalaujantį pompastiškos retorikos, – jam 
tai idealiai tinka. Tiesa, kituose pasirodymuose šį 
vaidmenį atliekantis jau minėtas Andrius Rokas at-
randa jame rafinuoto ciniko bruožų. Regis, vyriau-
siosios vaidilutės Graudės personažas kaip nulietas 
atitinka Eglės Nefaitės asmenybę: ekspresyvumo 
ir magijos jai turbūt pavydėtų pati Eglė žalčių ka-
ralienė. Kita aktorė, Greta Aleksynaitė, nenusilei-

džia pateikdama kitokį šio personažo paveikslą: jos 
Graudė žiūrovą paperka santūriu paslaptingumu. 
Vorilė (Austėja Šmigelskaitė) ir Dangis (Dominy-
kas Barusevičius) – nuostabiai įkūnyta užsispyru-
si ir karingos dvasios punėnų pora, ištikima savo 
kraštui ir valdovui bei pasiryžusi aukotis vienas dėl 
kito bei savo genties. Jiedu įkvepia žiūrovą tikėti, 
jog prie šalies ateities iš esmės gali prisidėti nebūti-
nai savo rankose laikantis glėbį garbės, bet ir turin-
tis gerą širdį, lydimą drąsos. Austėja Mikalčiūtė yra 
kiek santūresnė Vorilė už savo bendravardę kolegę. 
Pjesės herojus Margiris (Paulius Ivanauskas) yra lyg 
Goethe’s Fausto priešingybė: antrasis išgyveno Me-
fistofelio gundymus, pirmasis – asmenines aistras. 
Esminis skirtumas čia tas, kad Faustas įveikia Me-
fistofelį, o Pilėnų kunigaikščio atveju ne jis valdo 
savo pagundas, bet pastarosios valdo jį. Tačiau ais-
trų stumdomas valdovas būtų nuobodus charakte-
ris, jeigu aktoriui nepavyktų perteikti kunigaikščio 
vidinės kovos: kiekvienąkart, prieš pasiduodamas 
aistrai, Margiris būna vos per plauką nuo jos įvei-
kimo, vos centimetro pritrūksta iki to, ką galėtume 
pavadinti išmintingu sprendimu. Aistringumu, re-
gis, nenusileidžia ir Verneris fon Ransdorfas (Vy-
tautas Naujokas): jis akimirką leidžia patikėti nuo-
širdžia meile ir tuoj pat vėl pasineria į pyktį. Tiesa, 
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šiam kryžiuočiui vertėtų suvokti, kad tyla scenoje 
gali būti geresnis sąjungininkas nei lietuviams len-
kai Žalgirio mūšyje. Tulpė yra jautri ir netgi, kaip 
pats Punios kunigaikštis sakė, „lepi kaip gėlelė“ – 
jeigu Margirį iš dalies galima lyginti su Faustu, 
tai Tulpė vienareikšmiškai yra tapati Margaritai. 
„Lepią gėlelę“ ypač elegantiškai įkūnija Monika 
Žižiūnaitė ir Donata Grigalionytė; o Aistės Rauli-
navičiūtės Tulpė yra „žemiškesnė“. Anglų rašytojas 
Gilbertas Keithas Chestertonas, žinomas kaip „pa-
radoksų meistras“, turbūt pavydėtų taip nuostabiai 
bei paradoksaliai vienas kitą papildančių Tulpės 
bei jos sesers asmenybių derinio: Aušrūna stebina 
savo principingumu ir, nors ištraukus pavienes fra-
zes, galėtų būti vadinama kaprizinga ir impulsyvia 
boba, finale priverčia užduoti retorinį klausimą, 
ar nebuvo oresnė už patį Margirį bei išmintinges-
nė už Barėną. Ryškiausiai šias savybes atskleidžia 
Neda Čekavičiūtė; Martyna Jūraitė leidžia pajusti 
Aušrūnos abejones, o Greta Klimkaitė šios moters 
portrete netgi apčiuopia švelnumo gyslą.

Vis dėlto, kai kuriems aktoriams iš Andriaus 
Roko reikėtų pasimokyti natūralios vaidybos. Im-
pulsas turi ateiti palaipsniui, o ne lyg sau iš anksto 
„sausai užprogramavus“, kuriame scenos taške sto-

vint ar kuriuos žodžius tariant supykti, nuliūsti ar 
apsidžiaugti. Scenos geografija ar teksto dinamika 
yra puikus orientyras, tačiau būtent natūralumas 
yra tai, dėl ko žiūrovas renkasi ne kiną, o teatrą. 

Keliose scenose žodžiai tariami neaiškiai, tačiau 
ne tiek neaiškiai, kad tai iš esmės trukdytų mėgau-
tis spektakliu. Į Margirį atėjusiam žiūrovui linkiu 
iš karto nenusivilti: mažiausiai paveiki yra pati 
pirmoji scena, kurioje apie lietuvius pasakojantys 
ordino riteriai vieni prieš kitus maivosi ir pasisaky-
mus komentuoja lyg paaugliai, prieš kameras žai-
džiantys repo dvikovą. Vėliau azartas ir nuolatinis 
savęs klausinėjimas „kas bus toliau?“ auga. Tiesa, 
pabaiga atrodo kiek ištęsta. Šis spektaklis yra vienas 
iš tų, kurių kulminacinį įvykį žiūrovas žino vos įėjęs 
pro teatro duris ir dairydamasis savo krėslo arba 
perskaitęs spektaklio pavadinimą: juk Margiris 
turi susideginti. Galbūt todėl tiesioginio postūmio 
punėnams arba bent aliuzijos į finalą ir paskutinę 
sceną teko lūkuriuoti kokį pusvalandį, į kurį tilpo 
pusantro sunkiai „įsipaišančio“ Tulpės monologo ir 
sentimentais persunkta Dangio bei Vorilės atsisvei-
kinimo scena. Tiesa, atmetus tai, scenarijus džiugi-
na tradiciškai nuoseklia struktūra: aiškiai matoma 
užuomazga, intriga, kulminacija ir atomazga. Vis 
dėlto, dramoje vertingiausi yra punėnų uliavojimo 
dialogai: pjesės autorius Kazys Inčiūra į personažų 
lūpas įdeda gražų, senoviniais žodžiais praturtintą 
rimuotą tekstą, žiūrovui leidžiantį pasigardžiuoti 
tokiomis frazėmis kaip „Ne guolyje tukti, / Čiulpt 
savo taukus, kaip tai daro barsukai“ arba „Tai tik 
trečią dienelę / siaučiam vestuvėse – jūs jau pavar-
gote / ir kaip nasturtos nuleipot vidurdienį“.

 Trupė tobulėja. Vilniaus universitete teatras 
mylimas. Prieš metus Hinc itur ad astra pretendavo 
būti nuobodžiausiu Minimum spektakliu, o šiemet 
Margiris neabejotinai yra vienas įdomiausių. Dedu 
viltis, kad jis trupę nuves (ir trupė nuves jį) ne į vie-
ną teatro salę bei festivalį ir teatru užkrės atsitiktinį 
prašalaitį arba pamalonins jo išsiilgusį, spektaklių 
lankymui ištikimą lyg punėną teatro gurmaną.

Miglės Žilinskaitės nuotraukos
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Šių metų Kino pavasario festivalio programoje 
ieškojome filmų, pasakojančių apie iššūkius, su ku-
riais susiduria jauni žmonės, siekdami įgyvendinti 
savo tikslus. Straipsnyje aptarsime tris skirtingų 
kultūrinių ir socialinių aplinkybių nulemtus gy-
venimo būdus, kuriuos sieja šios esminės grandys: 
nerimas ir vienatvė, lydintys pasirinkus alternaty-
vų gyvenimo būdą, tėvų, draugų, kolegų neprita-
rimas, vidinė kova su savimi ir, nepaisant nieko, 
stiprus noras siekti savo svajonių.

Režisieriaus ir scenarijaus autoriaus Mohame-
do Siamo dokumentinis filmas Maištingoji Amal 
išskleidžia penkerių metų chronologinę jaunos 
merginos, vardu Amal, gyvenimo panoramą. Fil-
mo herojė gyvena labai sudėtingu politiniu laiko-
tarpiu. Jai buvo vos keturiolika metų, kai ji pirmą 
kartą atsidūrė Egipto revoliucijos įkarštyje. Pirmoji 
jos meilė žūva riaušėse Port Saido stadione. Ve-
dama karšto būdo, ji iš karto įsitraukia į protestų 
judėjimus, o namuose įrodinėja mamai, dirbančiai 
teisėja, jog ji neteisi.

Ši dokumentinė juosta leidžia pažvelgti į jaut-
rius asmeninius jauno žmogaus išgyvenimus revo-
liucijos metu. Amal siekia būti ištikima sau ir savo 
supratimui, kaip derėtų elgtis. Nuolatiniai ginčai 
su mama, savęs žalojimai, pabėgimas iš namų pa-
ryškina vidinę jos dramą. Lemiamu įvykiu tampa 
tėvo, kuris Amal gyvenime užėmė bene svarbiausią 
vietą, mirtis. Taigi būtent po tėvo mirties mergina 
nusprendžia visas jėgas atiduoti protestų judėji-
mams, netausodama net savo gyvybės.

Filme rodomi dokumentiniai kadrai iš Amal 
gyvenimo po Arabų pavasario pinasi su vaikystės 
epizodais, kuriuos kruopščiai fiksavo jos tėtis. Bū-

tent šie sugrįžimai į vaikystę yra reikšmingi ban-
dant suprasti vidinį ir išorinį Amal maištą. Nuo 
vaikystės šeimoje vyravo tėvų pasidalijimas į gerą 
ir blogą. Jeigu tėvas dukrai viską leisdavo, atleis-
davo ir „nepastebėdavo“ jos nepriimtino elgesio, 
mama ant jos pykdavo. Tačiau tėvas šeimoje turėjo 
lemiamą žodį, tad mergaitė įprato su mama elgtis 
nepagarbiai, nesiskaityti su jos žodžiais, o tėvą be-
sąlygiškai mylėti. 

Filme aštrus moters lygiateisiškumo klausimas. 
Į mane žiūri kaip į moterį, bet elgiasi kaip su vai-
ku. Ilgainiui Amal ima apsimetinėti vaikinu, kad 
galėtų kartu su visais dalyvauti protestuose, taip 
siekdama ne tik politinių pokyčių, bet ir įrodyti, 
jog ji, kaip moteris, turi teisę kovoti kartu su vy-
rais. Amal išgyvena dėl to, kas vyksta gimtojoje jos 
šalyje. Ji mato neteisybę, pastebi, kiek daug melo 
ir propagandos skleidžiama per televiziją ir radiją. 
Akivaizdus kontrastas tarp to, kokią nuomonę apie 
politiką turi žmonės, žiūrintys televiziją, ir tų, ku-
rie gyvai dalyvauja protestuose. Amal daug kartų 
negailestingai kankino ir tyčiojosi policijos parei-
gūnai, per visą aikštę tampydami už plaukų, spar-
dydami kojomis galvą. Bet tai jos nepalaužė, o pa-
skatino dar aršiau siekti teisybės. Baigusi mokyk lą, 
Amal nusprendžia stoti į policijos gretas, bet ne iš 
neapykantos ar keršto skriaudėjams, o tam, kad tu-
rėtų galimybę daryti pokyčius iš vidaus. 

Kitas filmas nukelia į ciklinį gyvenimo ritmą 
kaime, kuriame pagrindiniai rūpesčiai ir proble-
mos iš pirmo žvilgsnio susijusios tik su ūkio dar-
bais. Režisieriaus ir scenarijaus autoriaus Jenso 
Assuro filmas Krankliai piešia žemdirbių šeimos 
portretą, kurio centre atsiduria sūnus Kristeris 
(akt. Jacob Nordström). Paauglys daug laiko pra-

Justyna Vansovič, Nojus Vaitaitis

Ištikimi tam, kuo tiki
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leidžia laukuose ir miškuose stebėdamas paukščius. 
Kadangi Kristeris yra vyriausias sūnus, tėvas Agne 
(akt. Reine Brynolfsson) trokšta perduoti jam šei-
mos ūkį. Todėl, vos atsiradus galimybei, Agne sūnų 
įtraukia į ūkio darbus, pasakoja jam praeities isto-
rijas apie apdirbamą žemę, kurią pats paveldėjo po 
tėvo mirties, o tėvas ją perėmė iš senelio.

J. Assuro filmas, lyginant jį su kitais šiame 
straipsnyje apžvelgiamais filmais, išsiskiria be galo 
meditatyviu laiko tekėjimu. Režisierius sąmonin-
gai istoriją plėtoja pasitelkdamas vaizdus, verbali-
nei kalbai palikdamas minimalią svarbą. Šios šei-
mos drama taip pat atsiskleidžia per kontrastingus 
vaizdus iš arti fiksuojant pagrindinių veikėjų veido 
bei kūno kalbą. 

Įdomu pastebėti, kaip per kontrastus režisie-
rius skirtingai perteikia sūnaus ir tėvo kasdienybę. 
Kristerio gyvenimo linija siejama su aukštai dan-
guje skraidančiais paukščiais, plačių laukų vaizdais, 
kuriuose horizontas ištirpsta begalybėje. Tuo tarpu 
Agne’s gyvenimo atkarpos susijusios su uždaru, 
tamsiu tvartu, kuriame susispraudę gyvuliai. Čia 
beveik galima užuosti pridvisusį mėšlo ir purvo 
tvaiką. Jeigu Agne’s gyvenimo scenos filmuojamos 
laukuose, tuomet dėmesys nukrypsta į juodą akme-
ningą žemę, reikalaujančią daug jėgų ir darbo, kad 
leistųsi apdirbama. Tai galėtų būti ir tėvo vidinio 
pasaulio, nepajudinamų jo įsitikinimų aliuzija.

Šios ilgametražės juostos konfliktas išsisklei-
džia per šeimos santykius – nutylėjimus, įtemptą 
bendravimą, puolimą į kraštutinumus, didelius 
lūkesčius ir kylančią frustraciją jų nepatenkinus. 
Parodoma, kas atsitinka, kai vienas iš tėvų siekia 
savų tikslų kitų gyvenimo sąskaita. Atskleidžiama, 
kad nepagarba kito žmogaus egzistencijai sunaiki-
na bet kokį žmogišką ryšį. Tėvas, versdamas sūnų 
dirbti nenorimą darbą, palaužia jo asmenybę, pa-
sitikėjimą savimi ir savo svajonėmis. Režisierius 
kvestionuoja šeimos autoriteto suvokimą. Tironiš-
kas, manipuliuojantis tėvas, negerbiantis kitų, ne-
gali būti laikomas autoritetu. Tik meile ir pagarba 
grįstuose santykiuose atsiranda autoritetingi tėvai, 
iš kurių laisva valia norima imti pavyzdį, mokytis 
ir nebijoti klysti. 

Filmo Maištingoji Amal scenos

Filmo Krankliai scenos
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jaukumo. Dingsta pasitikėjimas vienas kitu, atsi-
randa nesusikalbėjimai, nutylėjimai, pykčiai. 

Šio filmo žiūrovas turi galimybę pabūti kiek-
vieno šių veikėjų kailyje, permąstyti savo vertybes, 
prioritetus. Režisierė vis kitokį gyvenimo būdą at-
skleidžia jo nehiperbolizuodama, nekritikuodama, 
visi įvykiai stebimi iš pagrindinės veikėjos pozici-
jos. Į kiekvieną draugų nelaimę Miso reaguoja la-
bai jautriai, užjaučiamai. Ir netgi atsidūrusi gatvėje, 
ji gerbia draugų pasirinkimą: vos pasijutusi nepa-
geidaujama, tyliai išeina, palikdama idealiai sutvar-
kytus, iššveistus namus.

Aptarti filmai neišvengiamai verčia susimąstyti 
apie tai, kad mūsų svajonės kartais atrodo nepa-
siekiamos dėl to, kad bijome. Bijome, kad nepasi-
seks, kad mums nepritars, kad liksime vieniši. Kita 
vertus, šie filmų veikėjų pavyzdžiai skatina ryžtis 
pokyčiams, surizikuoti prarasti viską, bet pradėti 
visai kitokį gyvenimo būdą, apie kokį svajojame. 
Nes iš tikrųjų giliai širdyje tik mes patys geriausiai 
žinome, kas mums svarbu ir ko stipriai trokštame. 

Paskutinis aptariamas filmas pasakoja apie tris-
dešimt vienerių metų merginos, vardu Miso (akt. 
Lee Som), gyvenimą. Miso studijų laikais grojo 
roko grupėje. Dabar ji dirba kambarine ir vos gali 
išsilaikyti brangiame Seulo mieste. Pakilus alkoho-
lio ir cigarečių kainoms, ji lieka ištikima savo gy-
venimo būdui – nusprendžia pertvarkyti biudžetą 
ir atsisako to, kas kainuoja brangiausiai – būsto. 
Susikrovusi daiktus į lagaminą, ji nusprendžia ap-
lankyti penkis senus draugus, su kuriais anksčiau 
kartu grojo. 

Režisierė ir scenarijaus autorė Jeon Go-Woon 
savo debiutiniu filmu Mikrobūtis atskleidžia jaunų 
žmonių problemas gyvenant dideliame mieste. Jų 
sprendimo būdai įvairūs – vieni renkasi nuolatinį 
darbą, kiti lieka gyventi su tėvais. Labai svarbi fil-
me yra muzika, kuri liūdnoms ir slegiančioms sce-
noms suteikia komiškumo. Neabejotinai gyveni-
mas po studijų yra pasikeitęs ir Miso turi galimybę 
jį pajusti įsisukdama į kiekvieno iš draugų šeimos 
gyvenimą, į jų kuriamą mikrobūtį.

Šiuo filmu parodoma, kad pagrindinis veiks-
nys, nulemiantis žmonių likimus, yra jų prioritetai. 
Tai Miso pradeda suprasti tik įsiterpusi į kiekvieno 
draugo gyvenimą. Lygiai taip pat svarbu tampa pa-
klusti kiekvienų namų taisyklėms. 

Draugai, su kuriais Miso savo bute dažnai leis-
davo laiką, neatpažįstamai pasikeičia pradėję naują 
gyvenimą po studijų. Viena Miso draugė nuspren-
džia daug dirbti, – tai ją išsekina, ji nebegali gyventi 
be vaistų ir visiškai neturi laiko asmeniniam gyve-
nimui. Antras draugas vos susituokęs perka būstą 
išsimokėtinai per trisdešimt metų ir kankinasi dėl 
tokio ilgo laiko tarpo, per kurį turės mokėti pasko-
lą. Trečia draugė susituokia su pasiturinčiu vyru, 
gyvena gausoje, bet jie vienas apie kitą nieko neži-
no, ji gėdijasi savo ankstesnio gyvenimo ir nuolat 
stengiasi jam įtikti, būti tobula žmona. Ketvirtas 
nusprendžia pasilikti gyventi su tėvais ir ilgainiui 
tampa nuo jų priklausomas, leidžia už jį priimti 
sprendimus, parinkti jam žmoną. Paskutinė draugė 
gyvena su savo vyru ir jo tėvais. Mažame bute tvyro 
nuolatinė įtampa, konkurencija tarp vyro motinos 
ir marčios. Tai jaunavedžių santykiams nesuteikia 

Filmo Mikrobūtis scenos
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2016 metais pasaulį trumpam sužavi naujas 
miuziklas. Ryškiai, staigiai, trumpai. Sužavi ne 
savo originaliu scenarijumi (kuris yra bent jau re-
alistiškas, o ne happyendinis), ne itin originaliomis 
dainomis, tačiau gilia nostalgija seniesiems – tik-
riesiems – XX amžiaus vidurio miuziklams. 

Negalima teigti, kad filmas, apie kurį kalba-
me – režisieriaus Damieno Chazelle’es sukurtas 
La La Land (lietuviškai verčiamas kaip Kaliforni-
jos svajos) yra visiškas šlamštas. Kitaip jis nebūtų 
nominuotas net keturiolikai Oskarų. Nors ir sto-
kojantis orginalumo, tai – puikus miuziklas, pa-
statytas ant jau bemirštančio žanro liekanų. Filmo 
siužetas banalus iki skausmo, tačiau bent pabaiga 
nenuvilia – jie negyvena ilgai ir laimingai, o panei-
gę standartines filmų struktūrines klišes, pasirenka 
sėkmę ir klestėjimą socialiniame gyvenime, taip 
nepalikdami vietos asmeninei laimei.

Filmas yra vertingas tiek, kiek vertinga yra jo 
muzika. Kas nustato muzikos vertę – atskiras dis-
kusijų objektas. Tačiau filme La La Land tikrai 
gausu širdžiai mielų, šiltų melodinių linijų. Vie-
na originaliausių ir psichologiškai giliausių dainų, 
apie kurią norisi ir verta pakalbėti plačiau, kuri 
nuskamba tik įpusėjus filmui, tai – City Of Stars 
(Žvaigždžių miestas) su lengvai įsimintina, lanksčia 
melodija, aiškia dainos struktūra, dviprasmiškomis 
eilėmis.

Nors tai nėra labiausiai kabinanti ar gyvybin-
giausia filmo daina, tačiau būtent ji 2016 metais 
laimėjo Oskarą kaip geriausia originali filmo daina. 
Ir ne be reikalo. City Of Stars tapo pagrindine miu-
ziklo daina, kuri per savo 2 minučių ir 30 sekun-
džių trukmę apima ir perpasakoja visą filmo siužetą 

(remiantis senojo Holivudo miuziklų bei apskritai 
romantinės operos arijų tradicijomis). Tarsi visas 
filmo mikrokosmosas vienoje dainoje.

Daina atliekama duetu – džiazo pianisto Sebas-
tijano (aktorius Ryan Gosling) ir daug žadančios 
pradedančios aktorės Mijos (aktorė Emma Stone), 
taip sustiprinant ir įprasminant gimstančius pa-
grindinių filmo veikėjų jausmus. Būtent šioje dai-
noje atskleidžiamas visas filmo siužetas – ar Sebas-
tijanas ir Mija pasirinks vienas kito meilę, ar vis 
dėlto savo ambicijas tapti kažkuo daugiau negailes-
tingame Los Andžele.

Domantas Milius

Žvaigždžių miestas

Filmo plakatas
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Dainos muziką sukūręs Justinas Hurwitzas, o 
žodžius Benjo Paseko ir Justino Paulo duetas re-
miasi senojo Holivudo muzikinių filmų dainų for-
momis: visa daina susideda iš 32 taktų, kuriuos, pa-
gal struktūrines dalis, visą dainos struktūrą galime 
įvardyti kaip AABA. Ši asimetrinė dainos forma, 
kurios kiekviena dalis yra tokio paties ilgumo, do-
minavo XX amžiaus trečią–penktą dešimtmečiais. 
Ryškiausi pavyzdžiai matomi dainose Somewhere 
Over The Rainbow (Kažkur virš vaivorykštės – dai-
na, kurią 1939 metais sukurtame filme Ozo šalies 
burtininkas atliko Judy Garland) bei Singing In 
The Rain (Dainuojant lietuje – dainą 1952 metais 
to paties pavadinimo filme atliko charizmatiškasis 
Gene’as Kelly).

AABA dainos struktūra yra dėkingiausia dėl 
savo patogios dramatinio pasakojimo struktūros, 
kuri kompozitoriams leidžia A) pristatyti pagrin-
dinę melodinę temą; A) antrą kartą ją pakartojant 
sustiprinti dainos emocinį intensyvumą; B) pateik-
ti kontrastuojančią temą su nauja melodine me-
džiaga (kuri gali daryti įtaką harmonijai, ritmui, 
tempui) bei naujomis eilėmis; A) vėl sugrįžti prie 
pradinės melodijos taip suformuojant pačią dainos 
struktūrą.

City Of Stars dainos A dalis nagrinėja sunku-
mus, iškylančius ieškant pažinčių moderniame 
Los Andžele, siekį prasimušti profesiniame gyve-
nime. Nuo pat pradžių šioje dainos dalyje girdi-

mas tam tikras sąmoningas dviprasmiškumas. Kyla 
klausimas – apie ką vis dėlto dainuojama? Ar apie 
meilę vienas kitam ar apie meilę ir savo karjeroms: 
Žvaigždžių mieste / Ar tu spindi tik man? Ar tai mal-
da meilei jaučiant vienatvę ar prašymas asmeninio 
pripažinimo iš nedėkingo miesto ir jo kūrybinių 
industrijų?

Būtent kontrastuojančioje dainos B dalyje vis-
kas pasidaro kiek aiškiau, kai fortepijoninis akom-
panimentas pereina į šviesesnius harmoninius 
sąskambius, o dainos eilės pradeda reikšti roman-
tiškesnius jausmus: Žvilgsnis į kieno nors akis / Įžie-
biant dangų / Pažįstant pasaulį taip pasiunčiant man 
palaikymą. Tačiau veikėjų siekiai ir dainos emoci-
nis aiškumas ties šita vieta ir baigiasi. 

Finalinė A dalis vėl pereina į tamsesnių har-
moninių sąskambių fortepijoninį akompanimentą 
ir tada netikėtai, nustebinant klausytoją-žiūrovą, 
baigiasi per patį 16 taktų melodinės linijos vidurį: 
Žvaigždžių mieste / Tu niekada nežibėjai taip ryš-
kiai.

Pagal dainos žodžius, optimistiška dainos emo-
cija palaikoma iki pat jos pabaigos, tačiau dainos 
autoriai protingai panaudoja struktūrinį elemen-
tą – užbaigti dainą muzikinio sakinio viduryje. 
Toks momentas tarsi parodo mums, kaip gali baig-
tis visa pagrindinių filmo veikėjų istorija.

Būtent City Of Stars daina aprėpia visas pagrin-
dines filmo La La Land muzikines temas, kurios 

Griffith’o observatorijos scena
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filme pateikiamos leitmotyvo forma. Išskaidžius 
filmo siužetą, matome, kad visame filme domi-
nuoja meilės ir ambicijos leitmotyvai, kurie dainoje 
City Of Stars turi savo išlikusias melodines linijas 
(leitmotyvus). Richardo Wagnerio muzikinėse dra-
mose pristatyta ir plėtota muzikinių leitmotyvų 
technika greitai įsigalėjo naujame filmų muzikos 
žanre. Būtent Johno Williamso sukurta Žvaigž-
džių karų muzika remiasi leitmotyvų technika: 
kiekvienas veikėjas ar tam tikra situacija turi savo 
muzikinį motyvą, kuris kartojamas per visas sagos 
dalis. Toks leitmotyvų naudojimas matomas ir La 
La Land, kuriame meilės ir ambicijos leitmotyvai 
nuolat priešinami vienas kitam, jie varijuojami ir 
plėtojami pagal draminį filmo siužetą.

Nuobodus, saldus bei svajingas meilės leitmo-
tyvas pirmą kartą nuskamba 3/4 metru, filmo pra-
džioje, silpnai apšviestoje baro scenoje, fortepijo-
nu ją atliekant Sebastijanui. Veiksmas aplink yra 
sustojęs, aplinka nejudri – ryškiausias įsimylėjimo/
meilės scenos įprasminimas filmuose. Išorinis pa-
saulis tarsi sustingsta ir nebeegzistuoja.

Antrasis pagrindinis filmo ambicijos leitmoty-
vas jau girdimas pačioje filmo pradžioje skamban-
čioje dainoje Another Day Of Sun, jis nuskamba iš 
karto po Mijos Someone In The Crowd dainos ir 
po to kartkartėmis išlenda vienu ar kitu emociškai 
reikšmingu momentu.

Ambicijos leitmotyvas kontrastuojantis mei-
lės leitmotyvui yra 4/4 metro, gyvybingo ritmo ir 
nuolat besivystančia melodine linija. Tai – filmo 
atkaklumo, tikslo siekimo tema. Nors abi temos 
dominuojančios viso filmo muzikoje, iš pirmo 
žvilgsnio gali atrodyti, kad nė vienos iš šių temų 
nėra City Of Stars dainoje. 

Tačiau būtent kontrastuojančioje dainos B da-
lyje galime aiškiai išgirsti transformuotą ambicijos 
temos muziką, ir jei iš pirmo karto sunku išgirsti 
ambicijos leitmotyvą, tai tik todėl, kad jis gudriai 
paslėptas po pagrindine B dalies melodine linija. 
Jau galima kalbėti apie tam tikrą muzikos daugia-
sluoksniškumą. Tiek harmoninį – labiau akompa-
nimente nei melodijoje, tiek emocinį.

Būtent šis netikėtas atradimas dainos B dalyje 
netikėtai bei sielvartingai melancholiško žiūrovo 
neigime parodo, kad vis dėlto, nors dainos žodžiai 
byloja ir kitaip, visa daina ne apie meilę kitam, o 
apie ambicijas, karjerizmą, iškilimą aukščiau, ta-
pimą sėkmingu savo srityje. Meilės tema veikėjų 
gyvenime – tarsi trumpa atokvėpio akimirka, len-
gva daina, kurią sudainavus vėl teks atkakliai siekti 
savo tikslo – tapti įžymiam.

La La Land – filmas ne apie meilę, o apie tai, 
kaip kažkam pasisekė ir jis tapo įžymus, o kažkas 
netapo. Oi, Holivude... bent šį kartą viską parodei 
nuoširdžiau.

Epilogo scena
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„Mokyti žmogų žinių, o ne vertybių reiškia grės-
mę visuomenei“, – kitados tokią mintį išsakė JAV pre-
zidentas Theodore’as Rooseveltas. Manau, prezidentas 
visiškai teisus – šiais laikais susiformuoti asmenybei 
daug labiau padėtų vertybių ugdymas, skiepijimas 
šeimoje ir mokykloje: tolerancijos, pilietiškumo ir są-
moningumo, o ne daugiau ar mažiau beprasmių žinių 
kalimas į galvas, ypač XXI amžiuje, kai šiuolaikinės 
technologijos, liaudiškai tariant, „atbukino“ jaunus 
protus, atpratino juos nuo tikrų žinių šaltinio – kny-
gų skaitymo ir pavertė kompiuterių vergais, neįsivaiz-
duojančiais savo gyvenimo be telefono, be socialinių 
tinklų, kurie perša bulvarinius garsenybių skandalus, 
propaguoja vartotojiškumą ir patyčias.

Įvairūs mokslininkai bei psichologai tyrimais įro-
dė, jog vaiko asmenybė formuojasi mokykliniame 
amžiuje. Vadinasi, vertybės skiepijamos nuo mažens, 
vaikams stebint tėvus, bendravimą šeimoje, juos su-
pančią aplinką. Būtent šeimoje suformuojamos pir-
mosios nuostatos, kas gyvenime yra svarbu. Koks 
pavyzdys jiems bus tėvai, tokiu pavyzdžiu jie seks 
ateityje – išaugs dorais piliečiais arba taisyklių nepai-
sančiais neklaužadomis. Iš to išplaukia maištingas jau-
nuolių bei paauglių elgesys – deviacija, delinkventinis 
elgesys. Bet tai – tik nereikšmingos sąvokos prieš suvo-
kiant tai, jog būtent tėvai  atsakingi už vaikų moralę.

Žinoma, galima svarstyti, kiek įtakos vertybių su-
siformavimui turi mokytojai, auklėtojai, galbūt ir soci-
aliniai darbuotojai. Tačiau jie visi – bent šiais laikais – 
pareigingai atlieka savo darbą – 45 minutes moko 
vaikus kokio nors dalyko, o vertybėms diegti lieka ne-
daug laiko. Galų gale tai padaryti ne taip ir paprasta, 
kai klasėje sėdi iki trisdešimties mokinių, o mokytojas 
tik vienas. Ir jokie būreliai, mokykloje retkarčiais vyks-
tantys renginiai – spektakliai ir visuomeninės akcijos 
– to nepakeis. Didesnę įtaka gali daryti tik bendraam-
žiai, bręstantys su panašiomis vertybėmis.

Natūralu, jog, augdami ir kurdami socialinį arba 
draugų ratą, jaunuoliai nemažai laiko praleidžia kar-
tu. Bręsdamas, tobulėdamas ir bendraudamas jaunas 
žmogus savarankiškai formuoja savo pasaulėžiūrą. 
Vienoks draugų elgesys gali paskatinti jį pasielgti pa-

Dovydas Paslauskas

Vertybės ir ugdymas
našiai – prisiderinti. Tai gali būti siekis pritapti arba 
pasirodyti šauniu. Kitoks draugų elgesys atvirkš-
čiai – gali atstumti. Galbūt jaunas žmogus, palaikęs 
artimus ir stiprius ryšius su šeima, atsirinks tai, kas 
tinkama. Pamažu išmoks savarankiškumo, discipli-
nuotumo, kurių neišmokys nei tėvai, nei mokytojai, 
o tik pats gyvenimas – padarytos klaidos, išmoktos 
pamokos, patirtos akimirkos.

Kita vertus, didžiulę įtaka daro ne tik internetas, 
kurį naršydami jaunuoliai praleidžia didžiąją dalį savo 
laiko, bet ir televizija. Atlikta galybė tyrimų, o visų 
išvados beveik vienodos – televizijos programos daro 
stiprią įtaką formuojant neigiamas vertybes ir netin-
kamą nuomonę apie godumą, seksą, smurtą, tautybę, 
lyčių stereotipus. Žinoma, kai kurios televizijos pro-
gramos – ypač nepriklausomos – dažnai siunčia ir tei-
giamas žinutes vaikams ir paaugliams, tačiau komer-
cinių programų reklamose rodomos vertybės skiriasi 
nuo tų, kurias reikia skiepyti bręstančiam jaunuoliui.

Mūsų dienomis ypač opi socialinė problema 
mokyklose – patyčios. Atrodo, kad mokiniai, ben-
draudami tarpusavyje, perduoda vieni kitiems kaž-
kokį virusą, kuriuo užsikrėtus kiekvienoje klasėje 
būtinai atsiras „auka“, ant kurios bus išliejama tulžis, 
ir niekuo nekaltas jaunuolis liks traumuotas visam 
gyvenimui. Ir kodėl tai vyksta? Vien todėl, kad kaž-
kas apsirengęs prasčiau už tave, nes neturi madingų 
puošmenų ar telefonų? O gal todėl, kad yra protin-
gas? O gal dėl to, kad besityčiojančio šeimoje „ne 
viskas tvarkoje“?

Prisimenu labai nemalonų, bet garsiai nuskam-
bėjusį įvykį Lietuvoje – kai mergina, neatlaikiusi 
bendraklasių patyčių, nusižudė. Pagal statistiką per 
metus Lietuvoje nusižudo visa klasė jaunuolių. Ar 
ne laikas sugriežtinti mokinių elgesio per pamokas 
taisykles? O gal jau per vėlu ką nors pakeisti? Ir kur 
tos ministerijų „patvirtintos“ prevencinės pagalbos 
priemonės? Kodėl jų šitaip ilgai reikia laukti?

Ilgiau laukti nebegaliu. Kuo daugiau žmonių skai-
tys šį tekstą, dalinsis juo su pažįstamais ar susimąstys, 
kad ne kas kitas, o jaunimas yra mūsų ateitis, tuo dau-
giau vilties bei šviesos išryškės aklinoje tamsoje.



Ad notam

44

  

„Menininkas gyvena ten, kur jis dirba“, – sako 
menininkas Saulius Vaitiekūnas. 

Menininkė Jurga Šarapova teigia: „Dirbu ten, 
kur esu. Turiu apsimetėlės sindromą.“ Ir tai aki-
vaizdžiai įrodė per knygos pristatymą Menų spaus-
tuvės Infotekoje balandžio 26 dieną.

Kaip galvoja kiti menininkai pabandė išsiaiš-
kinti menotyros mokslų daktaras, dailės kritikas, 
parodų kuratorius ir pats tapytojas Vidas Poškus. 
Neseniai pasirodė solidi, spalvinga, neįprastai įrišta, 
su daugybe nuotraukų (kai kurias darė autorius, o 
kai kurias Pašvaistės skaitytojams pažįstamas Karolis 
Sabeckis) jo knyga Menininko dirbtuvė: 42 istorijos. 

Skaitytoją vilioja paveikus knygos viršelio tekstas:
Tai knyga, skirta smalsumui patenkinti. Nu-

vesti į užkulisius, virtuvę, slapčiausią vietą, – kad ir 
kaip mes ją vadintume, – ten, kur atsiranda meno 
kūriniai. Ten, kur jie gyvena. Kartais ten gyvena 
ir menininkai, ir net labiau nei tikruosiuose savo 
namuose. Taigi, turėsite galimybę pakliūti ten, kur 
šiaip paprasti mirtingieji retai įleidžiami.

42 apsilankymai tapytojų, skulptorių, grafikų, 
tekstilininkų dirbtuvėse – tai įkvepiančio bendra-
vimo dalis, o ne enciklopedinio pobūdžio tekstai. 
Čia menininkų kūryba nenagrinėjama, bet paro-

Kur gyvena menininkas ir jo kūriniai?

doma ir užfiksuojama vieta, kur gimsta kūriniai. 
Vidas Poškus lankosi pas menininkus, kurių kūry-
bą mėgsta ir vertina, pas kūrėjus, kuriuos pažįsta. 
Tačiau svarbu net ne tai; šiuo atveju pretendentai 
pasirenkami pagal savo studijų spalvingumą, įspū-
dingumą, architektūrines vertes. Keistos Vilniaus 
vietos, į kurias sunku patekti žmogui iš šalies; bu-
veinės, kurių greit nebebus arba jau nebėra; dirb-
tuvės, kuriose gimsta menas ir kurios pačios kartais 
tampa erdviniais meno kūriniais.

Būtent menininkų dirbtuvėse jų kūriniai gy-
vena savo tikrąjį, autentiškąjį  gyvenimą, kurį 
iš dalies praranda, arba tiksliau, jis pakeičia savo 
formas, darbams iškeliaujant į parodines erdves – 
galerijas ar muziejus, kitų žmonių namus. Šios 
studijos, tekstais ir fotografijomis pagrįsto reporta-
žinio darbo apie menininkų dirbtuves, pagrindinė 
misija – bent šiek tiek praskleisti uždangą į kūrėjų 
darbo vietas, per jas pabandyti rasti raktą į jų kūry-
bą ir į pačias asmenybes.

Menininko dirbtu-
vė: 42 istorijos. – 
Tyto alba, Vilnius, 
2017

Jurga Šarapova per knygos pristatymą
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Šiemet pasirodė trečiasis jaunos poetės Ilzės Butkutės eilėraščių rinkinys 
Ir kitos būtybės. Pirmoji knyga Karavanų lopšinės, išėjusi 2011 metais, pelnė 
Zigmo Gėlės premiją už geriausią poetinį metų debiutą, buvo įtraukta į 
kūrybiškiausių metų knygų dvyliktuką. 2014 metais pasirodė antroji poe-
zijos knyga Karnavalų mėnuo. Šioje knygelėje poetė klaidžioja po vidinius 
kiemus, sutinka liūdesio dievą, užgrobia miestą ir kviečia į žiedadulkių 
kambarį... Čia plasnoja kormoranai, bučiuojasi tingios plaštakės, o gyvave-
dė vasara atsiveda briedę ir mažą briedžiuką... Ilzės Butkutės eilėraščiuose 
ir daugiau būtybių, kurios ir nukeliauja į naują eilėraščių rinkinį Ir kitos 
būtybės. Pirmiausia, žinoma, vilkai: tavo pėdsakuos rinksis vanduo / jo ragaus 
pakeleiviai vilkai (Paskutiniai, p. 8). Paskui atsėlina katė: Liepos naktis kaip 
katė – / ji sugrįžta vėlai (Pieno lėkštelė, p. 12). O čia jau ir lapiukai: lapiukai 
žaidžia lapinus po kriauše / ir lapinais pavirsta / žaisdami (Pėdsakai pievos 
nugaroj, p. 14). Pasitikrink, kokia būtybė gyvena tavyje...

Ilzė Butkutė. Ir kitos būtybės. – 
Vilnius, 2018

Poezijos rinktinės sudarytojas – poetas Julius Keleras rašo: „Joje sudėti XX–
XXI amžių lietuvių poetų eilėraščiai, kurių pavadinimuose – o jei jų nėra, 
tai pirmose eilėraščių eilutėse – esama žodžio moteris formų (mergaitė, mer-
gina, mergiotė...) Šitoks tekstų parinkties būdas sudarytojui leido sutelkti 
į krūvą įvairių istorinių laikotarpių Lietuvos poetų tekstus, o skaitytojui 
progą įsižiūrėti, kaipgi, srūvant laikui, kinta poetinės priemonės, stilisti-
ka, eilėraščių temos ar potemės, romantizavimą neišvengiamai užliejant 
postmoderniems deromantizmo gūsiams. <...> Praėjusio amžiaus ketvirtą 
dešimtmetį greta dailiai giedančių neoromantikų (Jono Aisčio, Salomėjos 
Nėries) stūgavo literatūros chuliganai Juozas Žlabys-Žengė ir Salys Šemerys, 
o XXI amžiuje greta lyriškųjų Antano A. Jonyno ir Donaldo Kajoko ne ma-
žiau kūrybiškai aidi šiurkštesnė dabarties avangardistų Almio Grybausko, 
Valdo Gedgaudo ar Albino Galinio poezija.“

Apie moteris rašo ir moterys: Daiva Čepauskaitė, Agnė Žagrakalytė, 
Giedrė Kazlauskaitė, Ilzė Butkutė, Indrė Valantinaitė... Iš viso 118 autorių.

Dovilės Kuzminskaitės eilėraščiai ir ciklai yra inspiruoti intymių patirčių 
ir drauge atsiradę iš asmeninio literatūros konteksto, apimančio ne tik lie-
tuvių, bet ir Lotynų Amerikos autorius, kurie į poetės akiratį pateko stu-
dijuojant Lotynų Amerikos literatūrą Madride ir keliaujant po Ispaniją, 
Argentiną, Urugvajų bei Meksiką. Savito balso formavimas, savęs paieškos 
gyvenime ir tekste yra neabejotinai vaisingos. Po pirmojo eilėraščių rinkinio 
Namas su paukščio ženklu (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013) platėja 
temų ir motyvų ratas, įvairėja poetinės priemonės, panaudojami tarpdis-
ciplininiai aspektai, keičiasi eilėraščio grafinis vaizdas – poetė ne šiaip sau 
eksperimentuoja grafika (neretas reiškinys tarp pradedančiųjų), bet sugeba 
itin taikliai grafiniu vaizdu papildyti eilėraščio prasmę.

Dovilei būdinga giedra jaunatviška pasaulėjauta, taiki meilės ir vienat-
vės nuotaikų kaita. Poetė drąsiau panyra į save, bet nesureikšmina jausmų, o 
siekia atskleisti estetinę jų prasmę. Vienu žodžiu – jausminga poezija.

Pirštai jos neša leliją (Moteris 
XX–XXI a. lietuvių poezijoje). – 
Naujoji Romuva, Vilnius, 2017

Dovilė Kuzminskaitė. 
Obsesijos. – Naujoji Romuva, 
Vilnius, 2018 
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Prieš nukeliaudami į miestą, kuriame įsikūru-
si viena bene daugiausiai įtakos šiomis dienomis 
Europos valstybėms turinti institucija, trumpam 
užsimerkę, pasvajokime. Manau, daugumai min-
tyse iškyla labai prabangus miestas, kuris laikosi 
visų, kiek įmanoma, direktyvų ir įstatymų, todėl 
yra be galo švarus, visur galima matyti tik atsinau-
jinančios energijos tiekimo šaltinius, daug dvira-
čių ir elektromobilių. Juk toks būtų teisingiausias 
įvaizdis miesto, kuriame yra įsikūręs Europos Par-
lamentas. 

Tačiau atsidūrus Strasbūre, besisukiojant labai 
vingiuotomis be galo siauromis gatvelėmis su aukš-
tais pastatais, man kyla vienas klausimas: kodėl čia 
tiek daug nuorūkų? Juk čia įsikūręs Parlamentas 
kviečiasi žurnalistus sužinoti naujienas ir nešti ži-
nutę apie šiukšlių tvarkymą bei išmetamųjų dujų 
mažinimą visuomenei, o prisėdus lauko kavinėje 
pagurkšnoti kavos, – nes plieskia saulė, o mūsų 
šiaurietiškai odai tai – tiesiog atgaiva, – tave ne-
trukus apgobia nemalonūs rūkalų dūmai. Puiku, 
kad senamiestyje eismas yra uždraustas, bet ap-
linkiniuose rajonuose nė su žiburiu nerasi elek-
tromobilio ar jam skirtų įkrovimo stotelių. Kurgi 
mes, žmonės, vis prasilenkiame? Svarbūs asmenys 
svarbiame pastate svarsto tokius dalykus, o už sie-
nų mirtingieji, vartojimo politikos pripratinti, len-
gvai marinasi nė nesuvokdami, kad jų mokesčiai 
skiriami būtent tokioms problemoms spręsti. Ar 
nederėtų žiedinės ekonomikos nuleisti truputį ar-
čiau žemės ir jos principą pritaikyti kasdieniame 
gyvenime, o ne tik didžiojoje šalies ekonomikoje? 
Ar nevertėtų pradėti nuo mažesnės apimties, kad 
būtų lengviau pereita prie visumos? 

Miglė Daugnoraitė

Pradžia visada esi tu
 

Žiedinės ekonomikos samprata jau keletą metų 
yra linksniuojama Vakarų Europos šalyse, taip pat 
kartais ji dar minima kaip žalioji (sauganti viską, 
kas yra ant žemės) arba mėlynoji (siekianti, kad 
dangus, vandenynas bei visa mūsų planeta iš kos-
moso spindėtų šia spalva). Tokius žodžius jau prieš 
kelerius metus girdėjau iš mėlynosios ekonomikos 
diegėjo Gunterio Pauli. Visa aplinkos apsauga yra 
pagrįsta atsakingai nusiteikusių gyventi asmenų 
gyvenimo stiliumi. Aš pati žaviuosi tokiomis idė-
jomis ir bandau sekti visas naujienas, kaip pasau-
lis tampa vis sąmoningesnis. Šį didį asmenį 2017 
metais sutikau viename iš edukacinių renginių Or-
huse, Danijoje. Jis griauna visus stereotipus, kad 
pasaulį turi valdyti pinigai ir didžiosios kompani-
jos, todėl kai kuriose šalyse net bijo pasirodyti. Dėl 
galimybės sužlugdyti dideles gamtą baisiai teršian-
čias kompanijas jo tvarkaraštis nėra žinomas – vien 
dėl jo saugumo. Ir štai mes stovime vienas priešais 
kitą, šypsodamiesi spaudžiame vienas kitam rankas 
ir atviraujame. Jo ekonomikai taikomas principas 
apima visumą: svarstomas ne tik pinigų klausimas, 
bet ir vietinės bendruomenės gerovė. Gunteris 
Pauli savo projektus linkęs įgyvendinti kituose že-
mynuose, tokiuose kaip Azija ar Pietų Amerika, dėl 
daug paprastesnių ir lengviau apeinamų direktyvų 
ir įstatymų, ypač maisto pramonėje. Nesupraski-
te neteisingai, tai nėra nelegalu, tačiau Europoje 
kiekvienai maisto pramonės atšakai keliami labai 
skirtingi reikalavimai, reikia skirtingų leidimų. O, 
tarkim, Azijoje, galima tame pačiame ūkyje auginti 
ryžius, nuėmus derlių veisti žuvis ir ant pūvančių 
ryžių stiebų auginti grybus. Viskas dėl to, kad že-
mės aruodas ir visas plotas būtų išnaudojamas kuo 
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efektyviau ir bendruomenė turėtų nuolatinį, o ne 
sezoninį darbą, kad tuo tarpu būtų sustabdytas ne-
legalus raganosių žudymas gretimame parke. Taip, 
tai ir yra visuma, apimanti net sunkiai susiejamus 
veiksnius. Bandymas įgyvendinanti tokį modelį 
Europoje užtruktų ne vienus metus. 

Europos Parlamente Strasbūre balandžio 16–
19 dienomis vykusioje sesijoje, kalbant apie žie-
dinę ekonomiką, daugiau buvo orientuojamasi į 
atliekų mažinimą, energijos gamybą iš atliekų ma-
žinant jų švaistymą į sąvartynus, išmetamųjų dujų 
mažinimą bei pastatų renovacijas, kad būstuose 
būtų įrengti save aprūpinantys energijos šaltiniai. 
Siekis yra iškeltas iki 2050 metų. Valstybės, Euro-
pos Sąjungos narės, turi parengti ilgalaikes pastatų 
renovacijos strategijas. Didžiulis dėmesys skiria-
mas žmonių edukacijai, bandoma įdiegti principą, 
kad prikelti daiktus antram, o gal net trečiam gy-
venimui yra naudinga ne tik planetai, bet ir šalies 
ekonomikai. Visgi pasaulis yra valdomas pinigų, 
todėl, atradus tinkamus svertus, įdiegti šį principą 
būtų daug lengviau. Jau dabar galima pastebėti, 
kad didžiosios kompanijos, kai kurios savivaldos 
institucijos pasitelkia tokias rinkodaros priemo-
nes, kurios jau seniai yra žinomos kaip galinčios 
valdyti žmonijos poreikius ir į pasąmonę įdiegti 
poreikį vartoti net tokius dalykus, kurie skatina 

žmones lėtai „žudytis“ rūkant ar vartojant alkoho-
lį. Tai visuomenei tapo taip įprasta ir suprantama, 
kad smerkiami žmonės, kurie tam nepasiduoda. 
Naudojant šį principą ir įteigiant visuomenei 
sveiką mąstyseną, rezultatas būtų pasiektas daug 
greičiau. Todėl labai svarbu į aplinkos tausojimo 
programą įtraukti didžiąsias kompanijas ir kel-
ti žmonių sąmoningumo lygį. Žinoma, teigiami 
aspektai pastebimi ir dabar, nes, jei žmonės neat-
siverstų į žaliąjį požiūrį siekdami paversti pasaulį 
švaresniu ir geresniu, rinkodaros priemonės būtų 
ne taip greitai įdiegiamos. Teigiama žmonijos re-
akcija į naujoves ir švaresnę ateitį verčia pramo-
nės atstovus į apyvartą leisti vis naujoviškesnius 
produktus bei paslaugas, kurie vis mažiau kenkia 
aplinkai. Žinoma, gražesnės ateities pagrindas yra 
vartotojiškumo mažinimas, ir nuo to prasideda 
visi sudėtingumai. Vartotojiškumas išlaiko didžią-
sias kompanijas ir turčius daro dar turtingesnius, 
todėl jiems nėra naudinga, kad žmonės taptų są-
moningesni. Priversti juos mąstyti kitaip – svarbus 
Europos Parlamento darbas, nes be jo priimamų 
įstatymų pasiekti tikslą neįmanoma. Dabar, no-
rint plėsti gamybą ir pritraukti vis naujus varto-
tojus, reikia gaminti ekologiškesnę produkciją ir 
reklamuoti ją per visus informacinius kanalus. 
Taip kuriama rinkodara, sėjanti žalesnę mąstyseną 

Europos Parlamento rūmai Strasbūre Spaudos konferencija
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ir nejučiomis vedanti į švaresnę ateitį. Uždaras cik-
las – kaip ir žiedinė ekonomika. 

Per šią sesiją Europos Parlamente pirmą sykį 
buvo prabilta ir apie miškų tvarumą, iškelta sam-
prata, jog tai – vienas svarbiausių objektų žemė-
je, vis dar galintis absorbuoti išmetamąsias dujas 
ir paversti mums gyvybiškai svarbiu deguonimi. 
Taip pat buvo paminėta ir maisto pramonės tar-
ša ir poreikis tą taršą mažinti, o tai reikštų: reikia 
keisti maitinimosi įpročius. Truputį keista, kad abu 
mums gyvybiškai svarbūs dalykai buvo apsvarstyti 
tik dabar, 2018 metais, ir nebuvo įtraukti į Pary-
žiaus konvenciją, priimtą 2016-aisiais. Argi nekeis-
ta, kad pirmiausia buvo apsvarstyta, ką mes palik-
sime savo atžaloms šioje žemėje, o ne galimybės tų 
atžalų apskritai turėti? 

Labai įdomu buvo stebėti procesą, kaip skati-
nama diegti tokias naujoves ir nubrėžiami tikslūs 
rėmai, iki kada ir kaip valstybės narės turi pasiekti 
numatytus rezultatus. Dalyvaujant begalėje debatų 

ir diskusijų ir bandant perprasti balsavimo sistemą, 
nustebino didelė dėmesio koncentracija į šią dieną, 
tik parlamentaras Bogdanas Andrzejus Zdrojewski 
bei Pranzūcijos prezidentas Emmanuelis Macronas, 
pasisakęs per sesiją, užsiminė apie poreikį įtraukti 
į gamtos saugojimo programą jaunimą. Preziden-
tas savo kalboje Europos Parlamente balandžio 17 
dieną net kelis sykius pabrėžė programos Erasmus 
svarbą bei ragino kurti vieningą universitetų siste-
mą. Skatino įtraukti jaunimą svarstant skaudžias 
problemas ir kurti ateitį kartu, remiantis jaunosios 
kartos poreikiais. 

Tarp tokių svarbių kalbų man įstrigo parla-
mentaro João Ferreiros balandžio 16 dieną ištarti 
žodžiai: viskas tėra koncentruota į verslą ir kaip 
apginti galingųjų interesus, o ne gamtą. Išgirdau 
ir daugiau frazių apie tai, kad viskas, kas svarsto-
ma Europos Parlamente, labiau skambūs žodžiai, 
nevirstantys darbais, idėjos nepaskleidžiamos gim-
tosiose šalyse. Man pasirodė, kad net patys parla-
mentarai supranta, jog ši institucija per ilgai už-
trunka svarstydama ir ruošdama popierius. 

Man buvo skaudu stebėti europinės reikšmės 
pokalbius apie klimato kaitos problemą, apie sie-
kį mažinti šiukšlių gabenimą į sąvartynus, o svar-
biausia – jog pakuotės turi būti optimizuojamos ir 
perdirbamos kiek įmanoma daugiau, kai tuo tarpu 
ant pranešėjų stalų išrikiuoti vienkartiniai plastiki-
niai vandens buteliukai... Taip, jie gali būti grąžinti 
gamintojams perdirbti ir grįžti atgal į parduotuvių 
lentynas. Vis dėlto būtų smagiau ant kalbančiųjų 
tokiomis svarbiomis temomis stalo matyti stikli-
nius ar molinius vandens ąsočius. Juk iškeltas prio-
ritetas – mažinti vartotojiškumą, perdirbimas – tik 
antra pakopa. Negaminti jokių šiukšlių – tai yra 
visų tikslas. Kiek tai kainuotų pastangų? Žinoma, 
čia kuriami įstatymai pramonės gigantams ir didie-
siems šiukšlintojams, tačiau kaip galima daryti įta-
ką nerodant pavyzdžio? Nuo mažų dalykų einama 
prie didelių tikslų. 

Aplink Europos Parlamento pastatą Strasbūre 
zuja daug prabangių automobilių, bet, deja, ne-

Mink, kad galėtum pasitikrinti feisbuką
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pastebėjau nė vieno, varomo elektra ar bent jau 
hibridinio. Tuo tarpu tarp šio svarbaus pastato sie-
nų aptariami bauginantys skaičiai: keturiasdešimt 
procentų į aplinką išmetamo anglies dvideginio 
sudaro automobilių išmetamosios dujos. Norima 
atsisakyti 40 milijonų automobilių Europoje, tad 
kodėl neparodžius pavyzdžio? Vadovavimas nėra 
efektyvus, jei tai nėra lyderystė demokratinėse 
šalyse. 

Vykstant į tokias svarbias vietas ir susitinkant 
su asmenimis, kurie iš tiesų gali daryti poveikį 
pasaulio vystymuisi, visada virpa širdis, atrodo, 
kad tie žmonės yra daug geresni, kažkokie kitokie 
nei mes. Tačiau tiesa yra viena: tik aš ir tu, mes, 
paprasti mirtingieji, darome poveikį pokyčiams 
pasaulyje. Taip, europarlamentarai geriau išmano 
įstatymus, direktyvas, moka surikiuoti jas ant po-

pieriaus, tačiau tik mes patys turime nuspręsti, ar 
verta pirkti į plėvelę įpakuotą baklažaną, ar geriau 
pasirinkti Lietuvoje išaugintą cukiniją. Ar tikrai 
reikia pirkti supjaustytą ir net į kelių plastiko rū-
šių pakuotę sudėtą mangą? Argi evoliucija mums 
nedavė išvystytų smegenų lengvai valdomų rankų 
ir pirštų, neįdavė į juos protėvių išrasto peilio, kad 
mes lengvai galėtume tą mangą susipjaustyti? Ar 
tikrai reikia vykti automobiliu iki parduotuvės? Ar 
nevertėtų pasivaikščioti ir apžiūrėti savo rajoną, 
kas naujo jame užaugo ir pražydo? Kiekvienas iš 
pažiūros mažas sprendimas sudaro visumą. Puiku, 
kad Europos Parlamentas priima sprendimus, su-
rašo juos juodu ant balto ir gali pagrūmoti, jei kuri 
šalis nuorodų nesilaiko. Tačiau pradėkime nuo sa-
vęs – tik tuomet pasieksime gerų rezultatų niekam 
negrūmojant. 

 

Proto bokštas – skulptūra Strasbūro universiteto kiemelyje Strasbūro pasididžiavimas – katedra
Miglės Daugnoraitės nuotraukos
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Prieš porą metų su šeima kraustėmės iš vien-
kiemio ir, ieškodami potencialaus sodybos pirkėjo, 
vos neužkibome ant potencialaus apgaviko kabliu-
ko. Verslininku prisistatęs žmogus kiekvieno ap-
silankymo metu vis planuodavo kitą kartą atvežti 
rankpinigius ir keisdavo ūkio paskirties planus: 
nuo nutrijų auginimo iki kanapėmis apsodintų 
laukų... Atsispyrę jo pažadams, vienkiemį vis dėl-
to pardavėme tradiciniu ūkininkavimu norinčiai 
užsiimti jaunai šeimai, bet po kurio laiko nustė-
rome aptikę mūsų pažįstamo verslininko pavardę 
straipsnyje apie Norvegijoje su pavogtų drabužių 
sunkvežimiu pagautus tautiečius. Tai štai kur būtų 

Rosana Lukauskaitė

Kitokia drabužių (gyvenimo) linija
Martos Vosyliūtės paroda Second hand kultūra Lietuvoje

buvę panaudoti mūsų atokioje vietoje, prie miško 
įsikūrusio ūkio pastatai – sunkvežimių, pripildytų 
vogtų prekių, slėptuvėms. Kažkurioje paralelinėje 
realybėje taip ir nutiko, ir mūsų pačių rankomis 
pasistatyti namai, naiviai užleisti kriminaliniam 
elementui, būtų krovęsi sau blogą karmą. Žmogus 
yra atsakingas ne tik už save, bet ir už savo daiktų 
likimą. Šią istoriją prisiminiau gegužės 4 dieną ap-
silankiusi Martos Vosyliūtės parodos Second hand 
kultūra Lietuvoje atidaryme nekomercinėje gale-
rijoje si:said. Buvusios mokyklos patalpose įkurta 
kamerinė erdvė puikiai tiko šiai parodai ir leido įsi-
jausti į paveikslų pasakojamas istorijas, užsimiršti 

Marta Vosyliūtė. Nutapytas elnias iššoko ir nubėgo pas Miunhauzeną
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ir kartais net pabandyti slapta pačiupinėti čia suka-
bintus drabužius-meno kūrinius, lyg vaikščiotum 
tikroje drabužių parduotuvėje. Aišku, paliesti dra-
bužį, net jei visiškai neturi jokių ketinimų jį įsigyti, 
yra tarsi mandagumo (ir madingumo) gestas – tarsi 
paspausti ką tik sutiktam žmogui ranką. Pirmu tai-
kymu pripuoli prie pirkėjus labiausiai masinančio 
geltonos ir raudonos spalvų derinio su procento 
simboliu – kvepia pavasariu ir išpardavimais.

Menininkė, daugiau nei dešimt metų rinkusi 
motyvus ir medžiagą parodai, kūriniuose įvairiais 
požiūrio kampais analizuoja dėvėtų rūbų įspaudą 
mūsų kultūroje ir mentalitete. Tapybos darbus 
lydi tekstai – iš pradžių lietuviškas pavadinimas, 
o tada kūrinio mintį papildantis, dažnai ironiškas 
sakinys anglų kalba: kaip pati autorė sakė per pa-
rodos atidarymą, kūrinių pavadinimai nesutampa, 
jie konkuruoja, mušasi, koketuoja, prašo nupirkti 
už šimtą eurų arba užsimena apie suicidines lietu-
vių populiacijos tendencijas. Tai nenustebina, ži-
nant, kad M. Vosyliūtė taip pat piešia ir komiksus, 
kur vaizdas susilieja su tekstu. Ši tarpdisciplininė 
paroda ties galerijos durimis nesibaigia – namuo-
se lankytojai dar gali praplėsti ekspozicijos patirtį 
pasižiūrėdami trumpus Martos Vosyliūtės filmus 
second hand tematika Youtube svetainėje. Tik paieš-

kos laukelyje suveskite pavardę be diakritinių žen-
klų, nes etiketės jau nukirptos.

Kas būna pirmiau: fantazija ar realus tikrovės 
atitikmuo? Viena yra nuolatos turtinti savo ištęs-
tinę vaizduotės istoriją, kad ir, tarkim, važiuojant 
autobusu ar klausantis muzikos, bet visai kas kita – 
sužinoti, kad tavo fantazijos pasaulis iš tikrųjų turi 
labai realų pavidalą šiame žemiškajame lygmenyje. 
Tai beveik tas pat kaip iš M. Vosyliūtės paveikslo 
Kai neišsirenki sužinoti, kad vieno mėgstamiausių 
fikcinių tavo personažų – Tonio Soprano – skulp-
tūra stovi Vilniuje (autorius – Donatas Jankaus-
kas). Kažkokia kosminė peristaltika! Tai – meno 
medžiaga, kuri save perdirba jau iš trečio ar ket-
virto karto. Net parodos anotacijoje rašoma, kad 
„viskas yra second handas: VISKAS JAU BUVO“.

Viktorijos ir Alberto muziejuje Londone, mies-
te, iš kurio į Lietuvą atkeliauja, ko gero, daugiau-
siai dėvėtų drabužių, neseniai atidaryta paroda 
Fashioned from Nature (Sumodeliuota iš gamtos), 
kurioje lankytojai gali pamatyti, kokių idėjų ma-
dos, drabužių kūrėjai pasisemia iš gamtos bei kaip 
drabužių pramonė prisideda prie taršos. Drabužių 
pramonė yra laikoma taršiausia po naftos pramo-
nės ir vien drabužių gamyklų išmetamas anglies 
dvideginio kiekis sudaro dešimt procentų visų 

Marta Vosyliūtė. Kai neišsirenki (fragmentas) Marta Vosyliūtė. Veidrodiniai balvonai (fragmentas)
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anglies dvideginio išmetimų. Vienai porai džinsų 
pagaminti vidutiniškai prireikia dešimties tūkstan-
čių litrų vandens, kurio reikia medvilnei užauginti. 
Tačiau nevaikščiosi gi nuogas, kaip tada atrodysi? 
Ir kas nutiktų, jeigu patys londoniečiai staiga tap-
tų taupūs „drabužių pernešiotojai“ ir naujus dra-
bužius pirktų rečiau ir mažiau? Turbūt nuskurstų 
mūsų skudurynų kultūra...

Kaip knygoje Spalio tylėjimas rašė danų rašyto-
jas Jensas Christianas Grondahlis: „Permainos yra 
pasikartojimų vaisiai.“ Ir vis pasikartojantys drabu-
žiai, nugyvenę savo estetišką gyvenimą pirmajame 
pasaulyje, antra tiek dar kaip vaiduokliai praslan-
kioja besivystančiose postsovietinėse šalyse. Ironiš-
ka, kad šį perteklinį pasaulį iliustruoja ne tik paro-
dos darbai, bet ir pro galerijos langus atsiveriantis 
kilnojamų statinių, likusių po pernykštės vasaros 
meninio projekto Menų zona vaizdas. Įvairiaspal-
viai konteineriai dabar čia laukia, kol bus naujai 
įveiklinti, o nepatenkintieji sako, kad Klaipėdos 
senamiestis tampa nebereikalingo turto sandėliavi-
mo vieta. Pati Marta Vosyliūtė ateityje žada savo 
paveikslus „perdirbti“, suteikti jiems naują formą ir 
kitą gyvenimą. Gal ir mes kaip tos meninės insta-
liacijos ar padėvėti drabužiai laukiame naujo savęs 
įveiklinimo – reinkarnacijos be mirties? 

Marta Vosyliūtė. Ai čia iš tokio projektėlio (fragmentas; tekstilė, drabužis)Vaizdas pro galerijos si:said langą

Marta Vosyliūtė. Žuvėdros
Rosanos Lukauskaitės nuotraukos
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Rūta Matulevičiūtė. Kiautas, 140x155 cm, drobė, aliejus, 2017
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