ui

Kultūros gyvenimo žurnalas jaunim
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Ričardo Šileikos nuotrauka
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Audronė Daugnorienė

Pašvaistė
2009 / 1

Kultūros gyvenimo žurnalas jaunimui

Charta non erubescit (Ciceronas)
Štai jūsų rankose popierinis žurnalas – kaip popierinis laiškas su rašiusiojo atsikvėpimais, prisilietimais, gal net bučiniu. Šį ilgą laišką dešimt metų
rašo moksleiviai ir studentai, kartais mokytojai ir
profesoriai.
O prasidėjo viskas nuo noro turėti tokį žurnalą
kaip Moksleivis, kurį ilgą laiką redagavo rašytojas
Algimantas Zurba. Jo leidyba po keturiasdešimties
gyvavimo metų 2001-aisiais buvo nutraukta. Užaugusiems su Moksleiviu, pavyzdžiui, man, tokio
žurnalo labai trūko. Tad 2008-aisiais su Naujosios
Romuvos vyriausiuoju redaktoriumi Andriumi Konickiu pradėjome svarstyti tokią galimybę, ypač
turėdami patirties su moksleivių kūryba, publikuojama Naujosios Romuvos skiltyje Mokyklos lan
gai. Parašėme projektą – kaipgi be jo – ir ėmėmės
organizacinių darbų. Pasitelkę į pagalbą ilgametį
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją Kęstutį Subačių, subūrėme moksleivių komandą, kuri ir parengė pirmąjį numerį. Jis išspausdintas 2009-ųjų
sausį. Į pirmuosius numerius rašė Jonas Lekevičius
(jis ir sukūrė žurnalo dizainą), Maksimas Ivanovas,
Viktorija Navickaitė, Skaistė Budrevičiūtė, Urtė
Rusteikaitė, Simas Čelutka, Unė Kaunaitė, Gediminas Jucevičius (jis buvo tas žmogus, kuris ištarė
žodį „pašvaistė“ ir jis tapo pavadinimu – po labai
ilgų diskusijų), Viktorija Vosyliūtė, Marija Antanavičiūtė, Armas Rudaitis, Ugnius Babinskas, Saulius
Vasiliauskas, Kamilė Čelutkaitė, Austėja Mikuckytė... Negaliu visų išvardyti... Labai džiugu, kad metams bėgant atsirasdavo ir vis dar atsiranda naujų
rašančių žmonių. Betgi jie ir negali neatsirasti, nes,
manau, poezija ir proza niekada neišnyks. Ir smagiau, kai ji užrašyta ant popieriaus, nes popierius
nerausta.

Apie Save ir Kitą

Du keliai pagal Arvydą Šliogerį

Aukštutinio miesto panorama
Skaistė Budrevičiūtė apie „dirbk–pirk–mirk”

Lietuviškos muzikos alternatyva
Viktorija Navickaitė kalbina grupės „Sweetsalt” narius

Žmogiškosios tragedijos pojūtis
Simas Čelutka apie filmą „Klasė”
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Pašvaistė
Kultūros gyvenimo žurnalas jaunimui
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Numeris skirtas Czesławui Miłoszui

Pašvaistė
Kultūros gyvenimo žurnalas jaunimui

2012 / 6

Numeris skirtas Vilniui

Šiame numeryje rasite žmonių, lydėjusių Pašvais
tę tą dešimtmetį, prisiminimų, įkvėpimų, įžvalgų,
palinkėjimų, pasižnaibymų... O pradėsime Maksimo Ivanovo 2010 metais parašytu paaiškinimu.
1
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Maksim Ivanov

Kas yra Pašvaistė?
1. Romantinė apibrėžtis: Pašvaistė – tai jaunų
žmonių meilės prisipažinimas jaunatvei, kultūrai
bei visuomenei popierinio leidinio pavidalu. Kiekvienas šviežias Pašvaistės numeris – tai iš naujo suformuluotas prisipažinimas. Gimstantis iš nuoširdaus tikėjimo, jog praėjusio bandymo nepakanka
užčiuopti esmę. Dar daugiau – tas bandymas buvo
nevykęs, reikia naujo. Kiekviena nauja Pašvaistė –
tai naujas būdas pažvelgti į mus supantį pasaulį.
Suprantamas kiekvienam, kuris jaučiasi jaunas, kuris svaiginasi kultūra, kuris nori būti visuomenės
dalimi.
2. Skeptinė apibrėžtis: Pašvaistė – tai periodiškai pasirodantis nedidelio tiražo žurnalas apie kultūrą, kurį kuria jaunimas jaunimui. Žurnalo kūrėjai konstatuoja, kad šiuo metu mūsų valstybėje
nėra kokybiškų kultūrinių leidinių, skirtų būtent
jaunimui. Pašvaistė ne tik kėsinasi užimti šią esą susidariusią nišą, tačiau ir suburti tam tikrą kultūrai
neabejingo jaunimo bendruomenę. Pašvaistė stengiasi ugdyti ir lavinti savo skaitytojus, o svarbiausia
yra tai, kad Pašvaistė suteikia pradedantiesiems kūrėjams galimybę būti skaitomiems ir taip išbandyti
savo jėgas.
3. Šiek tiek objektyvesnė apibrėžtis: Pašvaistė –
tai periodiškai pasirodantis 1000 egzempliorių tiražo žurnalas apie kultūrą jaunimui. Didžiumos
publikuojamų tekstų autoriai yra vyresniųjų klasių moksleiviai arba studentai, kuriems Pašvaistė,
žinoma, yra išskirtinės svarbos leidinys, tačiau jie
nesiekia jo išaukštinti panašaus pobūdžio leidinių
sąskaita. Netgi atvirkščiai, Pašvaistė siekia bendradarbiavimo ir dialogo su kitais kultūros leidiniais.
Dažnas Pašvaistės bendraautorius pats yra „pasi2

švaistęs“ ne viename kultūros leidinyje ir renginyje, kai kurie netgi yra išleidę knygas. Kiekvienoje
Pašvaistėje draugiškai sugyvena samprotaujamieji
straipsniai, poetinė ir prozinė kūryba, kino ir literatūros apžvalgos, garsių šalies kūrėjų tekstai arba
interviu su jais. Be tekstų, dar spausdinamos originalios nuotraukos bei tapybos darbai (bendradarbiaujant su A. Vienožinskio dailės mokykla). Prie
žurnalo kūrimo gali prisidėti visi, kurie rašo, fotografuoja ar tapo ir nori pasidalinti savo kūryba su
kitais.
2010

Pašvaistė
Kultūros gyvenimo žurnalas jaunimui

Marcelijus Martinaitis
apie kūrybą
Arvydas Šliogeris
apie jaunimo auklėjimą

2009 / 7

Pašvaistė

apie vasarą ir tūkstantmečio lietuvį
Kultūros gyvenimo žurnalas jaunimui
1

Ugnius Babinskas apie lietuvišką mentalitetą
Marijušas Antonovičius apie toleranciją
Algirdas Grigaravičius apie skausmą
Regimanto Tamošaičio laiškas jaunam literatui
Maksimas Ivanovas apie sąrantį Vilnių
Vilius Bartninkas apie laisvą valią
Silvestras Polinauskas apie nuomonių įvairovę

2010 / 2
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Andrius Konickis
Filosofijos daktaras

Kęstučio Svėrio nuotrauka

Suformulavęs pagrindinį filosofijos klausimą:
„Ar gyvenimas vertas, kad jį gyventum, ar ne“,
Albert’as Camus, atrodo, nelabai pasirūpino, kad
argumentuotų vieną ar kitą pasirinkimą. Bandyčiau kiek papildyti mąstytoją. Manyčiau, kad yra
bent du dalykai, dėl kurių verta gyventi: meilė ir
kūryba. Visa kita – turtai, valdžia, šlovė ir pan. –
gali būti, bet gali ir nebūti; ir net jeigu jų nėra,
tikrai nėra reikalo žudytis. Nereikia žudytis ir „neturint“ meilės ar kūrybos – jos anaiptol nėra nei
likimo dovana, nei koks stebuklingas laimėjimas:
kad galėtum (mokėtum) mylėti ir kurti, reikia ryškaus noro ir tam tikrų (dažnai nemenkų) pastangų. Paprastai kūryba ir meilė neatskiriamos viena
nuo kitos: mylintis žmogus kuria (nemylintis veikiau linkęs griauti); kuriantis žmogus myli kūrinį
ir kitus kūrėjus (nesugebantis nieko sukurti pyksta
ant kūrinių ir kūrėjų). Iš meilės ir kūrybos sąveikos

tikriausiai gimsta grožis, kuris, kaip žadėjo F. Dostojevskis, kada nors išgelbės pasaulį. Vydūnas savaip papildo tokią sampratą: „Žmogus niekada
nėra toks gražus, koks jis būna kurdamas“; drįsčiau
pridurti: „...arba mylėdamas“.

Gintarė
Adomaitytė

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Rašytoja
Ir malonu, ir šiurpu prisiminti tuos laikus, kai
kūrėsi Pašvaistė. Jaunimo spaudai tais metais tiek
visko buvo žadėta, bet... beveik nieko netęsėta.
Vienaip ar kitaip, dabar jau akivaizdu: Pašvaistė
atlaikė išbandymus. Ji išliko, ji svarbi, ji įdomi, ji
laukiama. Pašvaistė moka atsinaujinti, išsaugodama
tai, kas svarbiausia – auginti, globoti, puoselėti jaunąją kartą.
Sveikinu redakciją, žinoma, ir jaunuosius autorius bei autores... Kas būtume mes, vyresnieji, jei
nemokėtume praskinti kelio jaunesniems?
Daugiau jaunimo kūrybos www.menobangos.lt
3
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Kęstutis Subačius
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas
Žmogaus gyvenime kūryba užima svarbią vietą, kalbu apie kūrybą plačiąja prasme. Žmogus
kažką veikia, kuria, vykdo savo sumanymus kiek
vieną dieną, kiekvieną minutę. Fantazijos, naujų
idėjų kėlimas ir jų įgyvendinimas – tai irgi kūryba. Todėl ypač svarbu paskatinti kurti jauną žmogų, kad jis išmoktų nebijoti savęs, savo net pačių
keisčiausių minčių, kad nebijotų siūlyti iš pirmo
žvilgsnio neįmanomų realizuoti sprendimų, nesigėdytų savo išskirtinumo, nebijotų svajoti – tai irgi
kūryba.
Paskatinti jauną žmogų rašyti arba bent jau pabandyti kurti irgi, manau, labai svarbu. Pastebėti
rašantį arba turintį gabumų jauną žmogų – mūsų,
mokytojų, pareiga. Bet ypač išskirčiau pagalbą
publikuojant pirmuosius (be abejo, tik to vertus)
literatūrinius bandymus. Juk tai – jaunuolio kelialapis į kūrybos pasaulį. Vėliau pats gyvenimas
atsijos, parodys, kuris tas tikrasis kūrėjas. Tad labai svarbu pastebėti, paskatinti ir padėti žengti
pirmuosius žingsnius. Bene didžiausią indėlį, didžiausią pagalbą teikia Pašvaistė, atverdama savo
puslapius jauniesiems. Įsivaizduokime, kas vyksta
jaunuolio sieloje išvydus išspausdintą pirmąjį kūrinėlį. Prisiminkime Liudą Vasarį seminarijos palėpėje iš jaudulio plakančia širdimi skaitantį dar ir
dar kartą savo pirmąjį išspausdintą „eilėraštį, taip,
tarsi tikrai tai būtų ne jo. Ir dabar jam tos eilutės
atrodė visai geros ir gražios. Taip, tai jo...“ Tad padėkime ir mes, literatūros mokytojai, tą patį išgyventi ir šių dienų kuriančiam jaunam žmogui.
Ir net jei tas jaunuolis netaps rašytoju, – o dažniausiai taip ir nutiks, – jo gyvenime ši publikacija
reikš labai labai daug. Tai – atsivėrimas pasauliui,
tai – paskatinimas duoti, o ne tik imti, tai – ir
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Audronė Daugnorienė ir Kęstutis Subačius, 2018, Poezijos pa
vasarėlis. Kęstučio Svėrio nuotrauka

savo gyvenimo įprasminimo maža, bet labai svarbi dalelytė.
Pašvaistei – 10. Jauno žmogaus gyvenime – tai
daug. Su Pašvaiste jau užaugo kelios jaunųjų kartos. Keitėsi autoriai, keitėsi ir Pašvaistė, išlikdama
vieninteliu intelektualiu jaunųjų traukos centru.
Ačiū redaktorei. Ačiū Pašvaistei.
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Ričardo Šileikos proginė kalbelė
(su septyniais šauktukais)

Ričardas Šileika Šniūras (tai slapyvardė) – NTKP (Nacionalinio tupėjimo
kilnojamojo punkto) įkūrėjas, pasileidėlis kada tik užsimano, sniego gniūžčių
spaudėjas, šypsotojas, teležinelininkas, laiko vėjais leidėjas, absoliutus mėgėjas.
Oi, oi, oi! Pavojingas dalykas – jubiliejai, sukaktuvės, minėjimai, dešimtmečiai ir šimtmečiai.
Tai, suprantu, yra nuoroda į tęstinumą, į pastovumą, į disciplinuotumą, patikimumą.
Puiku, puiku! Tačiau laiko matai toli gražu / arti bjauru –
ne patys svarbiausi.
Laikas – šlykšti kategorija, žmonių proto sugalvota skirstyti,
svarstyti, atrinkinėti, įvertinti, nuvertinti, iškelti, sumenkinti.
Jubiliejus absoliučiai netinka leidiniui, skirtam jaunimui.
Jaunimo leidiniui, skirtam senukams (juokauju, bet labai rimtai).
Dešimties metų patirtis, įdirbis, didėjantys dividendai, užkariaujami kontingentai ir edukaciniai prelegentai.
Ak, akademizmą – po suolu!
Iš čia mįslė: šarangė varangė po suolu susirangė?
Atsakymas: įmitęs akademizmas. Tikslinu: akademikas, kuriam pačiam iki gyvo kaulo įgriso čiulpti sausą išmanymo kaulą.
Todėl!
Pašvaistininkai, švytuoklininkai, švaistūnai, švysčiotojai,
svaidytojai, dinderio mušėjai!
Vėjo! Jūsų ir mūsų galvoms. Skersvėjo ir išilgvėjo! Pradulkinančio sukauptas žiniadulkes.

Jonas Lekevičius
Dizaineris
Tris ar keturis kartus taip nutiko. Draugas ar draugė dalinosi savo džiaugsmu, jog publikuos jų pirmą straipsnį. Kartais
kūrybą, kartais apie kūrybą. Paklausdavau, kur rasti, kur perskaityti. Visada atsakymas būdavo tas pats – Pašvaistėje. Ir tada
aš džiaugdavausi dvigubai. Smagu už draugus, kurių mintys pagaliau išeina į pasaulį. Bet, dangau, turbūt dar smagiau už Paš
vaistę, erdvę, kuri paskatina naujus kūrėjus rašyti ir išleidžia jų
žodžius. Jaustis, jog kažkiek prisidėjau prie šio dalyko sukūrimo – tiesiog nuostabu.
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Simas Čelutka
VU filosofijos doktorantas
Džiaugiuosi, kad buvau prie pačių Pašvaistės
susikūrimo ištakų. Tai buvo ypatingas laikas – jaunas, veržlus kūrybiškumas degė mano ir bendraminčių sielose, norėjome sukurti kažką tokio, ko
Lietuvoje tuo metu nebuvo. Mokyklos baigimo ir
bakalauro laikotarpiu kūrybinė laisvė yra vienas
svarbiausių dalykų, tad esu dėkingas Pašvaistei už
tai, kad ji suteikė galimybę ieškoti savęs ir idėjinių
bičiulių. Prisimenu kelis ypatingus teminius numerius: vienas buvo skirtas Vilniui (2012/6), kitas – Czesławui Miłoszui (2011/9). Prisimenu ir
garsųjį pokalbį su Arvydu Šliogeriu, kurio metu
jis ištarė savo kontroversiškąją frazę apie Plutarchą
ir mezgimo vadovėlį (2009/7). Gera buvo prisidėti prie jaunimo kultūrinio gyvenimo brandinimo
ir gyvinimo. Sykiu gera matyti, kaip kartu su šiuo
žurnalu užaugo mano bičiuliai ir pažįstami; įdomu
matyti, kokiais skirtingais keliais visi pasukome,

tačiau tikiu, kad anuomet visus vienijęs kūrybinis polėkis ir žodžio kultūros puoselėjimo siekinys
toliau vienaip ar kitaip liko svarbus visiems. Neabejotinai džiugina, kad pamažu išsiskirstydami
Pašvaistę palikome saugiose rankose – nuostabu
patirti, kad ji toliau sėkmingai gyvuoja ir turi ištikimą skaitytojų ratą. 10 metų – puikus jubiliejus ir
didelis pasiekimas tokio pobūdžio žurnalui. Sveikinu ir linkiu dar ilgai gyvuoti!

Maksim Ivanov
Informacinių technologijų specialistas
Kai prieš dešimt metų pradėjome kurti Paš
vaistę, kultūrinės spaudos statusas buvo kitoks. Tai
buvo svarbi priemonė lavinti kritinį ir analitinį mąstymą, plėsti pasaulio suvokimo horizontus. Be to,
periodika galėjo pakankamai operatyviai reaguoti
į svarbiausius įvykius ir opiausias problemas. Kitų
šaltinių, kurie patenkintų jauno žmogaus kultūros
troškulį neatsiliekant nuo įvykių srauto, nedaug ir
tebuvo. Tačiau per tuos dešimt metų daug kas pasikeitė, kultūrinės spaudos paklausa sumenko. Panašus likimas ištiko ir tradicinio formato paskaitas,
seminarus, prozos ir poezijos skaitymus. Daugelis kultūros reiškinių vertintojų ir tyrinėtojų persikėlė į socialinių tinklų ir kitų skaitmeninių medijų
erdvę, sekdami jų pavyzdžiu, ten įsikūrė ir jaunesniosios kartos atstovai. Žinoma, knygos, periodika,
6

paskaitos, skaitymai niekur nedingo, bet šiandien
jaunam žmogui prieinami tūkstančiai naujų, galbūt
patrauklesnių būdų stimuliuoti mąstymą.
Džiugu, kad Pašvaistė pergyveno šiuos pokyčius
ir, panašu, vis dar atranda savo skaitytoją.
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Unė Kaunaitė
Švietimo studijų magistrė
Daugiausiai manęs Pašvaistėje atsirado tada, kai buvau
toliausiai nuo Lietuvos – studijavau užsienyje, tačiau saugojau visas įmanomas gijas su namais. Dabar, peržvelgusi tekstus Pašvaistėje, matau, kaip jie leido brandinti mintis ir augti
man pačiai kaip asmenybei. Kaskart, artėjant naujam numeriui, aplink žvalgiausi ir mačiau ne tik žmones, bet ir istorijas, kurios būtų prasmingos ir įdomios kitiems. Tai buvo
vertinga mokymosi erdvė.
Ir vis dėlto – po tiek metų – geriausiai pameni žmones.
Tuos, su kuriais suvedė bendras kūrinys, net jei su kai kuriais
niekada neteko susidurti gyvai. Esame pasukę labai skirtingais keliais, tačiau nuostabu matyti, kur šie žmonės pritaiko
savo talentus šiandien, ir prisiminti, kad jus kažkas sieja. Tad
norisi palinkėti Pašvaistei, kad ir dabar, ir ateityje toliau augintų jaunuosius talentus, kurie galėtų vieni iš kitų mokytis.

Marija Antanavičiūtė
Londono Karalienės Marijos universiteto doktorantė. Jungtinės Karalystės Lietuvių jaunimo sąjungos
pirmininkė
Pašvaistėje atsidūriau pačiais pirmais jos gyvenimo metais, rankose laikiau šviežius pirmuosius numerius, tik ką
parvežtus iš spaustuvės. Atsidūriau netikėtai, draugai ir pažįstami lyg aštuonkojo kojos įtraukė: Lietuvos mažumas
tuomet buvo ir tebėra nuostabus, nes rašantys jauni žmonės
kažkaip žinojo vieni apie kitus ir redakcinė kolegija nuolat ieškojo kitų kuriančiųjų. Nuo pat pradžių tai buvo ne
tik žurnalas, tai buvo bendruomenė, kurioje jauni žmonės
buvo laisvi eksperimentuoti ir dalintis savo mintimis bei
nuomonėmis. Tai – unikali vieta, kurioje jaunais žmonėmis
yra pasitikima, kurioje gali gal net ir pirmą kartą gyvenime pasijusti suaugusiu. Kūrybinė laisvė ir galimybė matyti
savo parašytus žodžius fizine forma, kurią galima paliesti,
kuri dar kvepia dažais, – ta laisvė Pašvaistės autoriams užima
kvapą ir įkvepia siekti didesnių dalykų. Pašvaistė man visada
buvo svarbus laiptelis, davęs pasitikėjimo ir tikėjimo: žurnalas tartum sakė – tavo nuomonė svarbi. O jaunam žmogui yra
nepaprastai svarbu, kad juo kas nors tikėtų, kad jo klausy-

tųsi. Žurnalas yra unikalus ir retas reiškinys,
kuris leidžia autoriams augti ir tobulėti padedant vienas kitam. Linkiu dar daug metų
auginti kartų kartas jaunų autorių, skatinti
paauglius ir jaunus suaugusiuosius apmąstyti gyvenimą ir aptartį jį Pašvaistės puslapiuose.
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Saulius
Vasiliauskas
Lietuvių literatūros ir tautosakos
instituto doktorantas

Kai dabar galvoju apie Pašvaistę, manau, kad visų pirma
mums – anuometinės redakcijos nariams – tai buvo mokymosi kurti, reflektuoti, polemizuoti ir komunikuoti erdvė.
Galima pasakyti ir taip – asmenybių brendimo erdvė. Prisimenu ir redakcijų susitikimus, ir diskusijas internetinėje grupėje. Prisimenu Ugnių Babinską, Simą Čelutką, Unę Kaunaitę, Tomą Taškauską, Mariją Antanavičiūtę, Sofiją Melnikaitę,
Kristiną Tamelytę, Vainių Baką, Jorę Janavičiūtę, Maksimą
Ivanovą ir kitus, su kuriais teko garbė puoselėti šio žurnalo
turinį. Su dalimi jų ir toliau bendrauju, kitų darbus (pa)stebiu ir džiaugiuosi, – gal net truputį stebiuosi, – jog Pašvaistė
suvedė išties labai skirtingus, perspektyvius, įdomius žmones.
Be kitų dalykų, man, kaip prozos ir poezijos skilčių
redaktoriui, buvo įdomu diskutuoti su žurnalo autoriais,
skirti dėmesį jų tekstams, bandyti suvokti, ką ir kaip dar
būtų galima patobulinti, kas galbūt neturi didesnės estetinės vertės. Tos tekstų skaitymo ir dialogo su autoriais pratybos buvo ir, tikiuosi, tebėra naudingos dabartiniams redakcijoms nariams, kuriems ir siunčiu linkėjimus iš Dresdeno
Hannah’os Arendt instituto bibliotekos.

Aurimas
Novikovas
1) Tėtis (pagrindinės pareigos) – visas pasaulis vaikui.
2) Vyr. projektų vadovas –
viso pasaulio kalbos tavo
tekstui!
3) Prozininkas – kada nors
įvertins!

Aurimas Novikovas, Vakarė Novikovaitė, Greta Kniežaitė-Novikovienė – visi Pašvaistės
bendradarbiai

Tikrai – nuostabu! Pašvaistė tikrai mano mėgstamiausias kultūrinis leidinys, jame nėra pseudokultūrinio šlamšto, kurio apstu daug kur, taigi
didžiuojuosi, kad prieš 8 metus mano tekstas atsirado Pašvaistės puslapiuose. Paskui lyg ir keli kiti.
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Ir taip, tai buvo pirmoji mano publikacija, jei neskaičiuosim rajoninių leidinių. Pašvaistės publikacija buvo tikrai pirma!
O skaitytojams palinkėsiu matyti ribą tarp gerų
tekstų ir prastų, – amžina problema.
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LMTA režisūros magistras

Ką tik pabudau ir noriu užsirašyti šiandienos sapną, kol neišgaravo kaip dūmas. Sapne šalia manęs
buvo Saulė, o aš buvau Mėnulis. Mes buvom dideliam apvaliam Teatre. Teatras toks didelis, kad net
nematyti jo viršaus. Labai prašmatnus ir įmantrus.
Menu, kad mudu sėdime balkone. Į sceną pradeda
plūsti balerinos, viena už kitą gražesnės. Tokios baltos, nėriniuotos merginos, puantais bėgančios dailiais žingsniukais. Matau, kaip kai kurios iš jų bėga
visai šalia ir tiesiog nušoka į sceną iš balkono – nusileidžia ant žemės lengvai ir minkštai tarsi plunksnos.

Jos tarsi sklendžia ore, verčiasi ir sukasi. Minia aikčioja iš susižavėjimo. Aplink daug žmonių. Matau
linguojančias krypuojančias jų galvas, visi kaip išmanydami stengiasi pamatyti šokančių balerinų grožį.
Užuodžiu aplink tvyrantį kvapą ir jaučiu prakaito
drėgmę. Visi nusisukę stebi kažką priekyje, ten vyksta veiksmas. Viskas paskendę dūmuose. Ten, priekyje, vienintelis apšviestas tarsi koks senovės išminčius,
verdantis gyvybės eliksyrą, stovi Alchemikas. Vos ne
vos jį įžiūriu. Mirksi šviesos. Kala ritmas, jis stiprėja.
Nuo labai žemų dažnių pereina prie aukštų tokiu
ritmu, kad kažkas net sudreba galvoje. Akimirkai
man net pavyksta atsipalaiduot. Tačiau tik akimirkai žavingai. Jaučiuosi sukaustytas savo paties kūno
kalėjime. Mano judesiai tampa laužyti ir mediniai. Jaučiu, kaip mano oda apauga kažkokiu storu
sluoksniu. Aš esu Medis. Visi į mane žiūri su gailesčio kupinom akim. Visur aplink daug akių. Nerangiai traukiuosi iš šios sodogomoriškos menės. Užlieja šaltas oras. Įkvepiu jo visais plaučiais. Danguje
tarp medžių skaidriai šviečia mėnulis. Toks, kuris
ką tik buvo pilnatis, bet jau nebe. Ir tada tolumoje
pamatau tai. Danguje kažkaip net nenatūraliai ryškiai žaidžia daug spalvų. Ryški kaip ant delno Šiaurės pašvaistė. Tokia, kurią matant nieko nebereikia.
Norisi tik į ją žiūrėt ir pranykt toje Pašvaistėje.
P. S. Ačiū Pašvaistei, kad išmokė mane mąstyt
vaizdais ir ačiū draugams Simui, Viliui, Mariušui,
jų dėka dabar esu, kas esu, kad ir kas būčiau.

Greta Kniežaitė-Novikovienė. Šauksmas, 2016

Armas Rudaitis
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Kamilė
Čelutkaitė
University of St Andrews,
Meno istorijos ir vadybos
bakalauro programos studentė
Nors į Pašvaistę neberašau jau keletą metų, vis su šypsena prisimenu
savo paauglystės metus, per kuriuos
buvau smarkiai įsitraukusi į žurnalo
veiklą. Viskas prasidėjo, taip sakant,
nuo pat pradžių, mat mano brolis
prisidėjo prie leidinio gimimo – tai
jis atnešdavo naujų egzempliorių
namo. Tada labai godžiai rydavau visus tuos interviu su jau nusipelniusiais kultūros veikėjais ir tik pradėjusiais kurti jaunaisiais menininkais,
guviai gilindavausi į itin įtraukiančias filmų recenzijas, diskusijas apie
švietimo reformas ir bendresnius filosofinius klausimus bei polemiką
apie kultūrą straipsnių pavidalu.
Prisimindama, kaip dažnai apie
daugelį Pašvaistėje spausdintų minčių
diskutuodavau su artimais žmonėmis
ar kiek daug jų naudodavau savo mokykliniuose rašiniuose, tik dabar suvokiu, kokį svarbų vaidmenį Pašvaistė
vaidino ugdant mano kritinį mąstymą.
Aišku, dabar, pažvelgus į savo pačios anuomet parašytus tekstus, pasidaro kiek juokinga dėl savo jaunatviško naivumo ir nežinojimo (tik

Kamilė Čelutkaitė. Tarpas kaip pauzė, 2015
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šiukštu nesusidarykite įspūdžio, kad dabar jaučiuosi it viską jau
patyrusi ir mačiusi, toli gražu!), bet kartu suprantu, kad visgi per
tuos paaugliškus rašymo bandymus brendo mano gebėjimas struktūruoti mintis bei argumentuoti raštu.
Esu dėkinga už tokią atvirą terpę jaunajai kartai reikštis ir tobulėti svarbiu asmeninio tobulėjimo – brandos – laikotarpiu. O
Pašvaistei linkiu jaunatviškos drąsos, veržlumo ir uždegančių diskusijų raštu skatinimo. Taip pat kukliai kviečiu redakciją surengti
bent vieną teminį numerį per metus, nes bent jau man asmeniškai
vieni iš stipriausią įspūdį palikusių numerių buvo būtent teminiai,
išleisti 2011 ir 2012 metais ir skirti Czesłavui Miłoszui bei Vilniui.
Galiausiai linkiu Pašvaistei toliau šviesuoti kultūringos jaunuomenės padangėje, kad galėtume švęsti dar daug daug žurnalo jubiliejų. Šviesuokit, Pašvaistininkai!
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Viktorija Valinčiūtė
VDU Švietimo akademijos lietuvių filologijos studentė

Pasaka apie kultūrą
Tą rudens vakarą jis ilgai vartėsi lovoje ir niekaip negalėjo užmigti. Jau kelias naktis vaikščiojo iš
vieno kambario į kitą, žiūrėjo į ant sienų kabančius
paveikslus, vieną po kitos traukė iš lentynų knygas
odiniais viršeliais – darė viską, kad tik nereikėtų
miegoti. Lauke pliaupė lietus. Ne, ne lijo, o pylė
kaip iš kibiro. Lietaus lašai barbeno į lango stiklą,
liejosi lietvamzdžiais, tvindė visas miegančio miesto gatves. Tolumoje blykstelėjo žaibas ir nušvietė
visą miegamąjį. Jam užteko vienintelio blyksnio,
kad susigūžtų po apklotu ir imtų krūpčioti išgirdęs
kiekvieną garsą. Kai audra nutilo, jis nedrąsiai iškišo galvą ir nužvelgė tamsoje skendintį kambarį. Šešėliai jau nebeatrodė tokie gąsdinantys, o garsai neskambėjo taip trikdančiai. Jis išsitiesė ir, žiūrėdamas
į lubas, ėmė skaičiuoti avis, vildamasis, kad galbūt
tai jam padės pagaliau užmigti. Lengvais, beveik negirdimais žingsniais į kambarį įsmuko miegas.
Suskambėjo žadintuvas. Jis negrabiai ištiesė
ranką norėdamas jį išjungti, bet, užuot sugriebęs
telefoną, paleido jį žemėn. Suskilo ekranas, o baterija ir dangtelis atsidūrė skirtinguose kambario
kampuose. Neliko nieko kito, kaip tik lipti iš lovos
ir surinkti pažirusias telefono dalis. Kai telefonas
pagaliau jau buvo surinktas ir įjungtas, jis sunkiais
žingsniais patraukė į virtuvę. Pakeliui nužvelgė
miegamąjį, svetainę ir koridorių. Jam pasirodė, kad
visuose namuose kažko trūksta. Prie sienų išrikiuotos spintos, lentynos ir komodos, atrodo, buvo ten,
kur ir visada; ant stalo stovėjo kompiuteris ir puodelis, su pridžiūvusiais vakarykštės kavos likučiais;
už lango čiulbėjo paukščiai. Jis lengviau atsikvėpė –
viskas gerai. Atidarė stalčių, kuriame laikė savo vinilinių plokštelių kolekciją, ir nustėro – stalčius
buvo tuščias. Kiekvieną rytą, ruošdamasis į darbą,
jis išsiimdavo vieną plokštelę, rūpestingai įdėdavo
ją į patefoną ir kambariuose pasklisdavo smuiko,

pianino ar gitaros garsai. Muzika ėmė panašėti į rit
mišką namų kvėpavimą, į širdies plakimą.
Suglumęs jis išvertė visas lentynas ir iškraustė
drabužių spintą. Netgi susimąstė, kad gal tiek laiko nemiegojęs, bus kažką supainiojęs ir perdėjęs
plokšteles kitur. Paieškos buvo nesėkmingos. Nusivylęs nužingsniavo į virtuvę, išsiplovė ant stalo rastą
puodelį ir pasigamino pusryčius. Kadangi namuose
neskambėjo muzika, teko griebtis kažko kito, kas
padėtų ištverti tą nepakeliamą, ausis badančią tylą.
Ramindamas ir guosdamas save, kad plokštelės tik
rai atsiras, jis nuėjo prie lentynos, tikėdamasis išsiimti knygą ir pasinerti į kitą pasaulį, ne tokį keistą
kaip šis. Žvelgdamas į lentyną, jis išbalo dar labiau.
Nerimastingai vaikščiojo nuo vienos lentynos prie
kitos, vieną po kitos atidarė ir uždarė visas spintas ir
komodas. Dingo ne tik plokštelių kolekcija, bet ir
11
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visa namų biblioteka. Ant palangės gulėjo tik vienas
reklaminis laikraštis. Nebeliko tiek metų kaupto literatūros lobyno, pranyko visa dešimtmečiais ėjusi kultūrinė spauda. Tą pačią akimirką jis atsisuko
į sieną, ant kurios turėjo kabėti paveikslai, bet jie
taip pat buvo dingę. Jam nutirpo širdis – nebeliko
nieko, kas padėtų apsiginti nuo išorinio, vartojimo
kultūra springstančio pasaulio.
Dabar jis sėdėjo ant sofos ir mąstė, kaip reikės gyventi toliau. Užsimetęs paltą, išžingsniavo į
jau prabudusio miesto gatves. Dauguma praeivių
neatrodė labai sukrėsti. Eidami gatve, jie gurkšnojo kavą iš popierinių puodelių ir linksmai plepėjo telefonu. Kiti sėdėjo lauko kavinėse ir, sklaidydami žurnalus, mėgavosi geltonaisiais puslapiais.
Dalis miesto gyventojų paprasčiausiai ėjo į darbą,
mokyk
las ir universitetus net nesusimąstydami,
kad šis rytas kitoks nei visi kiti iki šiol buvę rytai. Galiausiai praeiviai ėmė panėšėti vieni į kitus.
Visų tame mieste gyvenusiųjų skirtingų rasių atstovų veidai susiliejo į vieną, išnyko subkultūros ir bet
kokie skiriamieji ženklai. Liko tik minia žmonių,
neturinčių jokių išskirtinių bruožų. Ir tik vienas kitas praeivis atrodė sumišęs, dar neįsiliejęs į snobiškai pilką masę: įtartinai žvalgėsi aplink, įtemptai
klausėsi paukščių čiulbėjimo ir automobilių riaumojimo, lyg bandydamas suprasti, kas ką tik įvyko.
Jis grįžo namo taip ir neradęs atsakymo. Mieste
pastebėjo tik tai, kad be pėdsakų išnyko visos bib
liotekos, teatrai, galerijos ir muziejai. Neliko nė vienos su kultūra susijusios įstaigos. Visi objektai tarsi išsitrynė, išnyko iš žmonijos atminties. Jį apėmė
neviltis, lyg kažkas būtų išplėšęs širdį ir dar kelis
gyvybiškai svarbius organus. Ironiška, bet dar vakar jis dirbo kultūriniame leidinyje ir rašė straipsnį
apie kultūros išnykimą. Prisiminęs tekstą, jis įsijungė
kompiuterį ir atvėrė prieš porą savaičių pradėtą rašyti ir nebaigtą esė. Atmintyje išvydęs visas dingusias
plokšteles ir knygas, nuo žemės paviršiaus išnykusius
teatrus ir muziejus, jis ėmė garsiai skaityti: „O kas, jei
baigtųsi kūryba? Jei vieną dieną poetai nebeeiliuotų,
rašytojai mestų šalin plunksnas, dailininkai sunaikintų savo drobes, o kompozitoriai suplėšytų visus
penklinėmis išmargintus lapus? Iš pirmo žvilgsnio,
12

atrodytų, niekas nepasikeitė. Žmonės ir toliau keltųsi rytais, gertų kavą, eitų į darbą, o grįžę gamintų
vakarienę ir tvarkytų namus. Taip jie elgtųsi diena
iš dienos, kol suvoktų, kad kažko trūksta. Jie žvelgtų pro langą ir mąstytų, kad jų gyvenamoji aplinka
lyg ir nepakito: kaimynų sūnus žaidžia krepšinį kieme, klevas vis labiau gelsta ir barsto lapus, o zylės vis
dar nutūpia ant balkono tvorelės. Bet... Galiausiai jie
suprastų, kad pasaulis nutilo – nebeliko universalios
dailės, muzikos, literatūros ar teatro kalbos. Dalis
imtų jausti tuštumą. Juk pasaulis liovėsi su jais kalbėjęs, kėlęs klausimus, provokavęs. O kitiems tai būtų
visai nesvarbu. Išnyktų spektakliuose patiriamas aristoteliškas katarsis, nebeliktų kam žadinti vaizduotės,
žmonių problemos nebebūtų paverčiamos universaliomis ir pakeliamos virš kasdienybės. Tačiau liūdniausia tai, kad nebeliktų jokio ryšio su anksčiau
gyvenusiais ir kūrusiais žmonėmis. Jei ne kultūra,
žmonės neturėtų savosios tapatybės. Ji dingtų visiems laikams. Visi gyventų lengvai ir nuobodžiai,
nes nebemąstytų, neabejotų kadaise išrašytomis tiesomis ir nebandytų sugriauti linijinės laiko tėkmės.
Kas yra kultūra? C. Kluckhohnas pateikia bent
vienuolika apibrėžimų, tačiau visų jų esmė ta pati –
tai tęstinumas, iš kartos į kartą perduodamas paveldas, kuris išlieka net tada, kai žmonės miršta. Kultūra – tai laiko judėjimas ratu, pradžios ir pabaigos
nebuvimas.“ Staiga balsas nutrūko, ir jis nusprendė
nebeskaityti teksto. Kompiuteris vėl atsidūrė lentynoje, o straipsnio autorius išjungė šviesą ir atsigulė
į lovą. Jis užmigo dar nepadėjęs galvos ant pagalvės.
Nuaidėjo žadintuvas. Jis pasiėmė telefoną. Šį
kartą telefonas buvo sveikas, ekranas nesuskilęs.
Atsikėlęs liūdnai praėjo pro taip netikėtai ištuštėjusius namus ir vos nenugriuvo iš nuostabos: paveikslai, knygos ir plokštelės vėl buvo savo vietose. Prisimindamas vakarykštę dieną, jis apsirengė
striukę ir išėjo pasivaikščioti po miestą. Kaip ir seniau jame stovėjo bibliotekos, galerijos, teatrai ir
muziejai. Sankryžoje, netoli jo namų, švietė stendas, kuriame kabėjo reklaminis plakatas su klausimu: „Kas būtų, jei išnyktų kultūra?“ Jis išsitraukė
iš kišenės juodą žymiklį ir apačioje prirašė: „Jei išnyktų kultūra, mes turėtume ją sukurti iš naujo.“
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Austėja MikuckytėMateikienė
VU žurnalistikos ir VDA menotyros magistrė

Pėdsakų paslaptis: pasaka*
Kadaise kosmoso platybėse skraidžiojo vienišas
Mažasis Princas. Jo kūnas buvo sudarytas iš keistos
materijos. Bet mums, XXI amžiaus Homo sapiens,
jis būtų panašiausias į siūlų kamuolį su aštuonkojo čiuptuvais vietoje rankų ir kojų. Iš kur jis toks
atsirado, niekas nežino. Bet aš spėju, kad jį suvijo
krentančių meteorų palikti šviesos rėžiai. Bet kokiu
atveju meteorų lietus buvo lemtingas mūsų Mažajam Princui.
Mat vieną sykį per meteorų lietų į tą siūlų kamuoliuką įskriejo žvaigždė. Iš jo kaipmat išniro
žmogaus anatomiją atitinkanti galva, išdygo plaukų kuokštas ir atsirado intelektas, ėmė plakti širdis. Kritusi ir jam sielą bei protą suteikusi žvaigždė
paliko jo kaktoje randą, primenantį apie jo, kaip
protaujančios būtybės, gimimo stebuklą. Jo organizmas buvo primityvesnis, o gal tobulesnis, nei
mūsų, žmonių. Jis neturėjo nei burnos, nei akių,
bet turėjo nosį. Jį, vos gimusį, pasitiko intensyvus
kvapų pasaulis.
Jis uodė tuos kvapus ir pastebėjo vis pasikartojantį kvapą. Tai buvo stiklo kvapas. Stiklas atsidavė vienatve. Savo ilgais čiuptuvėliais jis ėmė rinkti
erdvėje skraidžiojančias šukes. Tai buvo, žinoma,
sudužusių žvaigždžių nuolaužos. Prisirinkęs gausybę stiklo šukių, jis ėmė jas čiupinėti ir suprato, kad
šios gali būti sujungtos. Bet, vos jas sujungus tarpusavyje, šios atsiskirdavo ir nuskriedavo į nebūtį.
Tuomet Mažasis Princas iš savo kūno išvyniojo siū*Absurdo pasaką pasekiau pagal savo linoraižinių seriją Homo
sapiens, sukurtą 2010–2011 metais. Ši serija – baigiamasis darbas J. Vienožinskio dailės mokykloje (vadovė – Eglė Vertelkaitė).

lo atkarpą ir ja sutvirtino dvi šukes. Stiklai iš karto nustojo dvokti vienatve. Nudžiugęs jis įnirtingai
ėmėsi darbo ir netrukus sujungė visas sugaudytas
šukes į uždarą stiklo rutulį.
Tačiau jo paties kūno nebeliko. Visą savo siūlinį kūną jis sunaudojo šukėms sutvirtinti. Liko
tik rankos ir kojos bei galva. Galva pasiliko stiklo
rutulio išorėje, o rankos ir kojos įsliuogė į rutulio vidų. Pajutęs kūrybinį džiaugsmą, jis nenorėjo
sustoti. Šiaurės pusrutulyje likusi galva įsakinėjo,
o gyvatėmis šliaužiojančios rankos ir kojos vykdė
galvos paliepimus. Pagal matytą šukių modelį jis
sukūrė žmogų, panašų į dėlionės detalę. Tokiu pačiu būdu kaip sudėjo stiklo pasaulį jis ėmė jungti
ir žmones į poras, šeimas, visuomenes. Vos sukūrusi žmoniją, Mažojo Princo galva pakilo nuo stiklo
paviršiaus ir tapo danguje kybančiu skrituliu. Dieną ji skleidė šviesą ir šilumą žmonėms, o naktį, išnaudojusi visą energiją geriems darbams, virsdavo
blankiu Mėnulio blynu.
Mažojo Princo rankos ir kojos tapo gyvatėmis.
Jos šliaužiojo tarp žmonių ir pavydėjo jiems bendrumo, jautėsi kitokios, vienišos. Laimingi žmonės kūrėsi sau pasaulį. Pamatę krentančią žvaigždę,
jie sugalvodavo norą ir šis išsyk materializuodavosi.
Taip jie sukūrė gamtą ir civilizaciją. Viskas ėmė atrodyti maždaug taip, kaip atrodo dabar. Žmonės,
apdovanoti lakia fantazija, prikūrė įvairiausių gy13
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Skiautinė visuomenė

Nebaigta dėlionė

vių. Gyvatės ėmė niršti, jog jų žmonės bijo dėl gąsdinančių ilčių, nors šios visai nebuvo pavojingos.
Jos suprato, jog nėra tokios elegantiškos kaip katės,
tokios stiprios kaip meškos, tokios mielos kaip šunys. Jų pavydas pavertė jų seiles nuodais.
Neilgai trukus gyvatės pastebėjo, jog žmonės
ir kiti gyviai galingi dėl savo vienybės. Pasitarusios
jos susivienijo, apsivijo apelsinmedį ir jį užnuodijo. Pro šalį keliavęs žmogus staiga pajuto nenumaldomą alkį ir nusiskynė apelsiną. Vos spėjęs vieną
jo skiltelę įsidėti į burną, jis pasijuto lyg nesavas.
Apelsino skiltelei išdygo varlės kojos ir ji apsigyveno jo burnoje. Ant liežuvio salos ji šoko šėtonišką
šokį ir vertė tą žmogų tapti piktu atsiskyrėliu. Visą
pasaulį tas žmogus ėmė regėti kaip priešų ir melancholijos landynę. Krentančių žvaigždžių kūrybinės
galios jam nebepakluso. Jam teko pačiam, savomis
pastangomis, pasistatyti trobą miško glūdumoje.
Gyvatės apsigyveno jo namelyje ir laukė, kada
šis apnuodytas žmogelis imsis veiksmų, ims kiršinti žmones tarpusavyje. Bet jis tebuvo liūdnas, nelaimingas pamišėlis, dienų dienas dejuojantis savo
liūdesio agonijoje. Gyvatės sugalvojo naują planą.
Kol žmogelis miegojo, jos pro burną įšliaužė į jo
skrandį, prišnypštė nuodų ir išsliuogė lauk laukti stebėdamos, kokios cheminės reakcijos prasidės
jo organizme, sąmonėje ir pasąmonėje. Žmogelis
pabudo nuo neapsakomo pėdų maudulio. Atrodė,

kad kažkas švitriniu popieriumi jas trina iš vidaus.
Žmogus ėmė tyrinėti savo skausmo šaltinį. Jo pėdų
odos rievės judėjo.
Kojos kaito, lyg stovėdamos ant saulės įkaitinto
smėlio. Jis nuskuodė prie netoliese esančios jūros ir
įmerkė čia kojas. Kojų kaitimas kaipmat atslūgo. Jis
grįžo prie savo varganos kasdienės dejavimo trobelėje rutinos. Tačiau ant ežero kranto vyko neregėti
reiškiniai. Bėgdamas į jūrą, žmogus drėgname smė-
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Pėdos gyvenimo smėlyje

lyje atspaudė du savo pėdsakus. Tie pėdsakai niekaip nenyko, nors bangų mūša juos plovė ir plovė.
Pėdsakai ėmė keisti pavidalą. Kairysis pėdsakas ėmė
formuotis į kryžiaus pavidalą, o dešinysis į šautuvą.

Tą dieną Mažojo Princo galva nepatekėjo. Visą
dieną pasaulis skendėjo tamsoje. O po nakties,
išaušus įprastai dienai, ėmė dėtis keisti dalykai.
Žmonės, kurie atsistodavo ant minkšto paviršiaus,
palikdavo veidus turinčius pėdsakus. Jei žmogus
palikdavo abiejų kojų atspaudus, jį imdavo draskyti du priešiški jausmai – vieną akimirką jis norėdavo daryti gera, kitą – kenkti. Palikęs tik dešinį atspaudą, kaipmat imdavo smurtauti, kelti intrigas,
tyčiotis. Palikęs tik kairį, norėdavo daryti vien gera,
bet jam buvo baisu ir skaudu gyventi tokiame žiauriame pasaulyje.
Žmonės ėmė avėti batus, prikūrė įstatymų ir
religijų, draudžiančių daryti bloga. Visi pamiršo apie pėdsakų siaubą, atsipalaidavo ir vėl ėmė
vaikščioti basomis. Taip vėl į pasaulį įsliūkino
blogio pradas. Tik pėdsakai nebeturėjo veido ir
niekas nesuprato priežasties, kodėl harmonija ima
svyruoti. Iki šiol niekas to neatsimena. O man tai
papasakojo Mažojo Princo galva, vakar apsilankiusi mano sapne.

Moteriškasis pradas
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Saulė Kubiliūtė
VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentė

Kodėl jaunam žmogui svarbu
regėti Pašvaistę
Rašyti pamėgau veikiausiai kokių aštuonerių ar
devynerių: daugmaž tada, kai pradinėje mokykloje
sužinojau, kad visas tas raideles, kurias išmokome,
galima jungti ne tik į žodžius ar sakinius, bet ir į
visas istorijas. Puikiai prisimenu tą pirmąjį kartą,
kai mokytoja paėmė mano parašytą istorijėlę parodyti kaip pavyzdį klasės draugams: jai patiko, kad
darbelis atrodė tvarkingai. Keli žmonės iš klasės paprašė mokytojos perskaityti ir tekstą. Mokytoja tai
padarė, ir ta istorijėlė apie bitę Onytę visiems labai
patiko. Jaučiausi labai maloniai pastebėta: šiaip buvau linkusi pasislėpti. Vėliau dėl diktantų, rašinėlių sėkmės pamažu tapau ne tik pagrindine fleitų
būrelio mergaite, kuria buvau tapusi nuo pirmos
klasės, bet buvau praminta ir „klasės rašytoja“. Šios
dvi apibūdinimo linijos – muzikuojančios ir rašančios – konkuravo iki pat gimnazijos. Pradėjusi
mokytis gimnazijoje, galutinai paslėpiau muzikuojančiąją pusę ir likau tik „klasės rašytoja“. Mokyklą baigiau gavusi rimtesnį pripažinimą: parašiau
mokyklos dvyliktokų testamentą ir pajaučiau, koks
šiltas jausmas, kai pusantro šimto klausytojų atsistoja, nes tavo kūrinėlis nuoširdžiai juos sujaudino,
todėl vėliau jie net pasiteirauja, ar galėčiau pasidalinti kopijomis. Tad kai kas nors paprašydavo, raštelėdavau, pakurdavau, ir kartais net labai maloniai pasisekdavo. 2016 metais galop nusprendžiau
pradėti rašyti savo tinklaraštį Proto akvarelės (tiesa,
porą metų jis vadinosi kiek kitaip), prisimindama
laikus, kai, būdama trylikos, paslapčia nuo tėvų rašiau bloguose bendraamžėms.
16

Karinos Tylingo nuotrauka

Tačiau visada buvo ta dalis kūrinėlių, kuriuos
išdrįsdavau parodyti tik patikimesniems draugams.
Jie man buvo tarytum patys svarbiausi, brangiausi,
tačiau tuo pat metu aš juos mačiau kaip nepasiekiamą svajonę – kaip tą supresuotą svajonių, fantazijos pusę, kurią turi kiekvienas žmogus ir kuri
kartais tiesiog ramiai gyvena savo ne per daug susaistytą su realybe gyvenimėlį. Manęs ilgai tai neglumino, nors daug žmonių skatino pabandyti
savo tekstukus parodyti ir redakcijoms. Nedrįsau,
net dvejojau, ar tai tikrai man reikalinga. Visgi vieną dieną kažkas atsitiko ir galop užsidegiau noru,
kad šitie tekstukai nebebūtų tik mano – matyt, kad
šmaikštus apibūdinimas „rašytoja“ irgi reikalauja
bent vieno išspausdinto kūrinio. Kažkodėl nebeužteko turėtis tekstus tik sau – juolab, kai dvyliktoje
klasėje, nepatekus į konkursą, lietuvių kalbos mokytoja davė pastabą, kad rašydama nemoku intriguoti, ir aš pradėjau mokytis tai daryti. Vadinasi,
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rašyti taip, kad kitam bent jau „visai patiktų“ pasidarė aktualu? Tuokart, kai sukritikavo, mokytoja
papasakojo, kad yra toks žurnalas Pašvaistė ir kad
galėčiau pabandyti jame publikuotis, bet tada dar
pernelyg nesusiintrigavau. Ir visgi šiemet, kai jau
labai norėjau savo novelę pamatyti išspausdintą,
kreipiausi į Pašvaistę. Pasijutau labai šiltai priimta,
tai mane nudžiugino ir dar labiau džiūgavau laikydama rankose tą pirmąją išspausdintą novelę – tai
buvo kažkoks kitas ryšys su tuo, ką parašiau. Mėnesį iki šių metų trečiojo numerio intrigavau draugus, stengiausi beveik niekam neišsiduoti – man šis
laukimas buvo kažkuo brangus.
Dabar, prisidėjusi prie dviejų Pašvaistės numerių – novelėmis 2050 metai. Iš klasiko perspektyvos
ir Brandenburgo arkliai – jau lyg ir galiu pasakyti,
kuo jaunam žmogui, kuris mėgsta rašyti, fotografuoti ar stebėti kultūrą, yra svarbūs tokie žurnalai
kaip Pašvaistė. Kai pirmąkart rankose laikai žurnalą
su savo tekstu, tu esi nesuvokiamai laimingas dėl
to, kad tavo kūrinys nusipelnė popieriaus. Ne dėl
to, kad pats jį atsispausdinai, o kad ir kitam žmogui jis pasirodė to vertas. Antroji publikacija duoda
brandesnio susivokimo: tada atidžiau pasiskaitai ir
kitų darbus, pradedi prisiminti bendražygių darbelius ankstesnėje publikacijoje, ir tame kontekste
imi aiškiau matyti save. Atsiranda nuojauta, kuo
tavo rašymo stilius kitoks nei kitų, kuo išsiskiria
tavo pasakojimo maniera, įvertini ir kitų sugebėjimus, kitų darbą.
Visi šie išvardyti dalykai iš tikrųjų yra labai
svarbūs asmenybės raidai – tiek individualiai, tiek
bendruomeniškai. Viena vertus, jaunas kuriantis
žmogus gauna progą artimiau susipažinti su savimi, palygindamas savo kūrybą su kitų, o kita vertus – man, kaip politikos mokslų studentei, ypač
svarbios diskusijos – taip vystosi vertinimo kultūra,
kurios, man atrodo, Lietuvoje dar šiek tiek trūksta. Žmogus, suvokdamas tiek savo išskirtinumą,
tiek bendrumą su kitais, mokosi reaguoti į kritiką,
į kitų intencijas kultūringai padiskutuoti ir supran-

ta, kad, pripažinus kito talentą ar indėlį, jis netaps
menkesnis. Būtent tai jaučiu Pašvaistės žurnale.
Toks kultūros žurnalas kaip Pašvaistė reikalingas ir dėl kitų priežasčių. Iš savo patirties žinau:
jaunas kuriantis žmogus nėra labai šiltai priimamas
mažoje mūsų šalyje. Žurnalai taupydami, apskaičiuodami linkę labiau pasitikėti patyrusiais arba
tais, kurie moka rašyti panašiai kaip suaugusieji –
tie asai: kad skaitydamas jaustum didelių išgyvenimų ir patirčių svorį. Jauną žmogų reikia auginti,
brandinti, o jo polinkis į atlapaširdišką, novatoriškumą kartais erzina, nes patyrusiajam yra sudėtinga pasakyti, ar tas nutrūktgalviškas naujų kelių
ieškojimas kur nors veda. Taip išeina, kad, turint
didelę apyvartą, jaunas žmogus tampa per didelė
rizika. Ir tai daugmaž suprantama: daug žmonių
mieliau renkasi pažintą, patikimesnį kelią, o sunkiu ir ilgų metų darbu užsidirbę prestižą, stengiasi
jo neiššvaistyti. Tačiau ir šiek tiek skaudu: mokykloje mokomas apie rašytojus savo brandžiausiose formose, o vėliau nesulaukdamas net neigiamų
atsakymų iš redakcijų, jaunas kuriantis žmogus,
kuris kada nors galbūt pribręs prie kažko naujo,
vertingo Lietuvos literatūrai, gali užgesti ir sustoti. Tai nebūtų kažkas baisaus, jei polinkis į kūrybiškumą nebūtų tarytum prakeiksmas – gali kiek
nori bandyti sau uždrausti tai daryti; vargiai išeina,
anksčiau ar vėliau noras kurti nugalės. Užsidaryti ir
vėl rašyti tik sau skirtus tekstus – tai sukelia regresijos pojūtį, kurio nė vienas sveikas žmogus nė už
ką sau nelinkėtų. Kūrybiškumas ne veltui lietuvių
kalbai giminingoje latvių kalboje skamba panašiai
kaip „rado“ („radošums“). Kūrybingas žmogus iš
tiesų kažką būna atradęs: savyje, kituose, gamtoje, miesto pojūtyje. Nepasidalinus tuo, ką atrandi, – ar gražaus, ar negražaus, – apima neapsakomai šleikštus slogumas, o jaunas žmogus kartais
dar nelabai pasitiki savimi ir nežino, kad gyvenimo
tamsumos nėra tokios aklinos, kokios iš pradžių
gali pasirodyti. Todėl, kai yra toks žurnalas kaip
Pašvaistė, – nedidelio tiražo, tačiau išspausdintas
17
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Ievos Sokolovaitės nuotrauka

ant kokybiško popieriaus, – atsiranda šansas jaunajam kūrėjui patikėti savimi, kad ir profesionalas
perskaitė, įvertino, o štai taip atrodo kitų darbai,
štai taip mano, galiausiai – ne aš vienas toks keistas, kuris mėgsta išlieti mintis raidėmis ar blykste
užfiksuotais vaizdais. Tai labai svarbu ne tik auginant Lietuvai rašančius žmones bei rašymo, skaitymo kultūrą puoselėjančią kartą, bet ir puoselėjant
šalies kultūrą apskritai. Kaip tikėjo tarpukario filosofas Stasys Šalkauskis, demokratija prasideda nuo
kultūringų valstybės piliečių brandinimo, nes tai
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jie užduoda toną savo šalies augimui. Dėl daug ko
su šiuo filosofu net šyptelėdama nesutikčiau, tačiau
su kultūros duokle valstybės būviui – sutinku visomis mintimis, kurias savo galvoje turiu.
Dar Stasys Šalkauskis kalba ir apie jaunosios
kartos sutelkimą kultūrai. Jaunas žmogus, pasak jo,
turi išties daug būdų dykaduoniauti, taigi ir nelavėti, neaugti kaip asmenybė. Todėl jaunuoliai, kurie jaučia potraukį kurti, švęsti kultūrą, turi būti
mylimi tokiais laikais, kai tarpsta savęs žalojimas,
depresija bei ganėtinai lengvabūdiškas švaistymasis
medikamentais, tikro, tvaraus ryšio su kitais stoka, virtualaus pasaulio – turinčio padėti suartėti
su tais, su kuriais dėl fizinių priežasčių būni toli ir
negali susitikti ateidamas į svečius – nasruose pavojingai įsitaisęs realusis... Tas jaunas žmogus, kuris prisėda prie kompiuterio, pasiima telefoną ne
tik tam, kad gautų dienos bendravimo su draugais
dozę ar meilės pakaitalą, įkeldamas dar vieną savo
įvaizdžio detalę ne tik mylintiems ir besigrožintiems draugams, bet ir paslapčia už nugaros nuodais besispjaudantiems brutams, bet ir tam, kad
brūkštelėtų savo mintis, savo fantazijas ar užfiksuotų estetiką pačiu žaviausiu kasdieniu pavidalu, turi
būti kuo labiau skatinamas, nes nuo to priklauso
gal net ir pats rytojus.
Už tai esu dėkinga Pašvaistei: kad šiais išprotėjusiais laikais, kai kasdieniai informacijos srautai
protui duoda tiek daug, kai akla konkurencija skatina nematyti ar nepripažinti kitų, o konspiracijos
teorijų tiek gausu, kad nebežinai, kur yra ta Betliejaus žvaigždė, kuria reikia sekti ieškant aukštesnių
vertybių, kartais nušvinta spalvomis pursluojanti
Pašvaistė, leidžianti pamatyti savo kūrybą kitoje
šviesoje ir patikėti, kad tai, jog tu kuri, iš tiesų yra
graži ir puoselėtina žmogiškumo pusė. Ir kad jokiais būdais neturi sustoti. Negalima!
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Linartas Tuomas
VDU filosofijos ir politinės kritikos
bakalauro programos III kurso studentas

(Ma)kul(a)tūra
Jei spaudos sąvoką apsibrėšime jos tradiciniu
pavidalu, – kaip fiziniu popieriniu formatu atspaudžiamas periodinis leidinys, – tuomet pirštųsi išvada, jog kultūrinės spaudos beveik neskaitau. Eksplikuoti argumentą, kad didelė dalis viso to, ir dar
daugiau, persikėlė į patogesnį ir „lankstesnį“ internetą – nereikalinga; kaip ir man nereikalinga remti tokią kultūrinę spaudą, kokia ji yra dabar – tai
dar viena iš priežasčių, kodėl jos neperku. Ši loginė seka veda prie to, kad aktualiausią dėmesį tam
pagrįsti dera kreipti į turinį ir jį produkuojančias
figūras, o tai ir nusako visus priežastingumo ryšius
nebūti aktyviu to vartotoju ir (nemažai kas teigtų,
jog būtent tai galėtų padėti spręsti esamą padėtį)
veikėju. Taip, nelengva išvengti pesimistinių premisų, bet dar sunkiau yra ignoruoti situacijos nepataisomumą.
Pradėkime nuo vardų, kaip autorystės metonimijos, nes su jais susijusios išimtys dar palaiko
manąją investiciją į partikuliaraus leidinio kopiją – pažįstama persona, nesanti etatinė to dalis, subarbena (ne poezijos ir ne prozos) tekstą, jis patenkinantis ir publikuojamas, tuomet, ganėtinai
iracionalaus sentimento vedinas, įsigyju numerį su
tuo tekstu, šiuo gestu dėdamas indėlį į man rūpimas idėjas, įsiterpiančias tarp kaskartinių rubrikų
kolumnistų, inertiškai pakibusių savo pačių nebepasukamuose ratuose.
Teigiamos pastarosios pastraipos dalies pavyzdį
įkūnija Šiaurės Atėnai ir jų Polio skirsnis, vis dažniau degantis ganėtinai bekompromisinės kairiosios minties straipsniais – materialistinis (filosofine, ne popkultūrine, prasme) feminizmas, streikų
ir darbo kovų organizavimo istorijos, profsąjungų veikla, kontrolės/galios institucijų sąveika ir

kiti klausimai, artimai besigiminiuojantys su bene
pajėgiausia šio diskurso platforma Gyvenimas per
brangus. Kadangi man nesvetimas selektyvus to
„skautavimo“ ir atrankos procesas, galiu dar labiau
tuo pasidžiaugti, tačiau rezultatas neišvengia ir
prieštaros: pats Šiaurės Atėnų pavadinimas yra konotuotas inkliuzyviu elitizmu, o ir pats tokia įkrova
pasižymintis kultūrinio leidinio statusas kairiosios
ideologijos sklaidai gali būti kliuvinys, pasireiškiantis atribojančiu semantiniu lauku.
Kad ir kaip ten būtų, iš visų čiupinėtų kultūrinių leidinių, būtent šis turi kokybiškiausią politinį
angažuotumą, o į to antipodą laisvai galėtų pretenduoti Literatūra ir menas, koncentruojantis kokčiausią įmanomą politizuotą turinį – prisiminkime
dar vieną pramuštą dugną su Gitanu Nausėda ant
viršelio ir po to klejojusią skęstančią komunikaciją,
tai teisinusią plataus nuomonių diapazono atvertimi ir implikuotu prieštaringumu, išreikštu desperatiškais eufemizmais.
Politika formuoja kultūrą, todėl tai akcentuoti
privalu. Patys Šiaurės Atėnai savo santykiu su auditorija visad išlieka problemiški: apimamos te19
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tuose egzaltuotai padėkoja už nūdienai svarbų
tekstą, voilà, sapioseksualiniai mainai įvyksta ir tai
tęsiasi nuolatos cirkuliuojančioje reprodukcijoje,
užsiauginusioje savo sluoksnį, kurį juosia pakankamai aukštos polio sienos.
Poezijos publikacijose patiriamas neką malonesnis bergždžios konkurencijos principas: neseniai teko išgirsti atvejį, kai tam pačiam dvisavaitiniam spaudiniui buvo norima nusiųsti eilių,
žinoma, su intencija, kad ir kokia nereiklia ir nepretenzinga, po to jas ten išvysti. Iš redaktorės susilaukta arogantiško atsakymo, maždaug „gali siųsti,
bet šansų nedaug, nes esi pradedančioji“ – klasikinė meritokratija, preferatyviai pabrėžianti kūrėjo
pozicionavimą kultūriniame lauke, o jau kokį produktą jis siūlo – antraeilis reikalas. Kada gi Lietuvos kultūrinė spauda nužudys autorių ir su juo susijusias prielaidas, m? Galiausiai buvo atrašyta, kad
eilėraščiai neblogi, bet honoraro nebus ir palaukti
teks tris mėnesius.

Indrė Ercmonaitė. Herbas tapybai, 2017; drobė, aliejus, 150x130 cm

mos ir joms pasitelkiama leksika dažnai suponuoja
įžvalgą, kad įvyksta uždarų rašančiojo ir skaitančiojo subjektų fiksacija – rašoma „saviems“, kurie
ir taip jau daugiau ar mažiau susipažinę su diskursu ir reikalingu žargonu. Tad jei tam tikros idėjos
veikia kaip teorizuota propaganda ir siekia apeliacijos į mases, tuomet Šiaurės Atėnai nėra tam
patarnausiantis kanalas, tačiau viskas suprantama
nepamirštant, kad leidiniui reikia išlaikyti „prestižą“, „statusą“, „intelektualumą/inteligenciją“ ir
kitus trivialumus – kompleksinių temų simplifikacija ir sąvokų redukcija suveiktų kone kaip pro
vincializacija ir nuolydis ligi Ūkininko patarėjo.
Tad akademizmas bei kognityvinės ir epistemologinės privilegijos padeda išlaikyti Šiaurės Atėnams
savo kredencialus. Diskusija dėl diskusijos, polemika dėl polemikos, nuomonė dėl nuomonės – nuolatinė šio laikraščio metapozicija. Distancija tarp
rašančiojo ir skaitančiojo yra per trumpa – vienas
parašo, kitas supranta, pritaria, palinksi, interne-
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Pastebėtina, kad (užsitarnauta, pelnyta) pub
likacija keliuose iš aptartų leidinių vyrauja kaip
etalonas, siekiamybė ir įsirašymas į savo kaupiamą kultūrinio/akademinio kapitalo CV, į ką vėliau tampa atsižvelgtina šiame žaidime. Tada nenoromis prisimenu visokius aprūpintus dėdžius,
kuriems durys tokioje spaudoje yra visuomet plačiai ir svetingai atvertos, nes štai jie mat nusipelnę
viešieji visuomenės veikėjai. Sykį, per vieną nepakeliamai nuobodžią paskaitą, dar nuobodesnis jos
dėstytojas, vienas tų reakcingesnių-konservatyvesnių, po visko sučepsėjo, neva „aš jūsų šitą paskaitą
paversiu tekstu ir atspausiu kokiuose Kultūros ba
ruose. Viskas sklandžiai koreliuojasi: klaiki medžiaga – klaikiam leidiniui.
Opiausia sfera man išlieka poezija – nebeįstengiu
regėti jos svarbos, reikalingumo ir prasmės, turbūt
neperspektyviausia literatūros kryptis ir atšipusiomis
žirklėmis skaudžiausiai pakirptas kultūros sparnas,
kuris man yra paprasčiausiai neprikeliamai miręs: ir
kaip socialus reiškinys, ir kaip kūrybos/saviraiškos
instrumentas, nuo kurio dabartinio vyksmo ramia
galva atsiriboju, nesijaučiantis kažką prarandąs.
Daug straipsnių neišvengiamai atlieka (savi)
reklaminę, kad ir kokią kartais neakivaizdžią, funkciją. Menka paslaptis, kad išvardintieji leidiniai yra
glaudžiai susižiedavę su „laisvosios idėjų rinkos“
kūrybine klase – gan atomizuota ir individualizuota visuomenės grupe, savo ekonominį vaidmenį atliekančia kuriant meninę vertę ir kurios veikimo
zona vadinama kūrybinėmis industrijomis, sudarančiomis apie 10% visos rinkos. Mažiau žinomas leidinys Baltas kambarys save taip ir pristato:
„kūrybinės klasės žurnalas“, ir tolesniu savireprezentacijos dėmeniu parodo, kad niekuo nesiskiria
nuo panašaus plauko, tik stambesnių, žurnalų/
laikraščių, kurių šešėlyje mimetiškai patupdo save
pats – „apie filosofiją, meną, mokslą, kultūrą, religiją, ekonomiką“ – visi reikalingi (?) raktažodžiai.
Nuolatinis poreikis, siekiant pabrėžti įvairovę ir
atvirumą, kaskart numeryje atstovauti visą kultūrinį
spektrą pagimdo nužemintų turinio standartų ve-

diną inerciją, kuri atveda prie to, jog kartais tenka
spausdinti „bet ką“, kad tik eteris būtų užpildytas.
Panaši išlikimo sąlyga yra ir intelektualesnės bei labiau nišinės, siauresniam ratui nutaikytos ir pasiekiamos medžiagos plakimas su populiaresnėmis,
lengviau skaitomomis materijomis – taip tęsiant
miražą, kad leidinys turi savo diversifikuotą publiką. Štai tas pats Litmenis yra atradęs poliarizuotą,
bet sinchronišką balansą tarp priplėkusios tautinės/
istorinės/patriarchalinės kultūros ir jauniems skaitytojams aktualizuotų „progresyvesnių“ naujienų,
kaip kad šiuolaikinės muzikos renginiai ir patosiškas įvairių abejotinų iniciatyvų anonsavimas, pavyzdžiui, naujasis privatus MO muziejus, o jei trūksta
vietinio autentiško turinio, tas dažnai kaišoma vertimais iš užsienio spaudos (tas pats pastebėta ir Šiaurės
Atėnuose, akimis permetus pastaruosius numerius),
bet pastarojo toli gražu nepateikiu derogatyviai, nes
importas neretai geresnis už „savą“ prekę.
Po poezijos skyriaus, į manąją „Ne“ zoną slysta apsilankymų parodose (arba jų atidarymo) įspūdžių, dailės kūrinių ir fotografijos aprašymas (todėl niekada neatsiverčiu 7 meno dienų ir kitų jų
klonų, tačiau čia jau pinasi mano meno vartojimo
preferencijos), greta kurių rikiuojasi spektaklių,
performansų ir kitų „vienkartinių“ meno šakų keverzonės. Dažniausiai tai atliekama dienoraštinės
refleksijos pagrindu – „apsilankiau, patyriau, aprašiau“, o tai galutinėje išeigoje asmeniškai nesužadina noro ten nueiti, nes, banaliai tariant, kiek
vienas spektaklis/performansas yra unikalus, o tai
devalvuoja reginį aprašiusio autoriaus ryšio kokybę
su skaitytoju. Rašant apie efemeriškus renginius,
tame atspindinčiame tekste efemeriškumas taip
pat neišvengiamas ir jo galiojimo trukmė sutrumpėja iki ekstremalaus minimumo. Logika veda prie
muzikinių koncertų apžvalgų, tačiau šį absurdišką
disonansą tarp subjektyvių patirčių iš dalies gali
kompensuoti kone kiekvienąkart internete prieinama atlikėjų kūryba, kuri nuolaidžiai suveiktų kaip
„na, nebuvau koncerte, tačiau bent albumo paklausysiu, idant susidaryčiau kažkokią nuomonę“.
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ku pavadinimu Šuntantis Trigrašis, mesianistiškai
apsiskelbusį siekiamybe tarpdiscipliniškai suteikti muzikiniam (ap)rašymui aštrius dantis, kritinį
mąstymą, intelekto įdarbinimą ir tinkamai išartikuliuotą samprotį, o savo humoristiniais bei ironijos tropais primenantį įvairias recenzijas kultūrinėje spaudoje rašantį Kreivarankį. Per lengva
būtų teigti, kad šalies kultūriniams leidiniams
trūksta kritikos elemento – to yra, bet tai dar netapę atskiru smogiamosios jėgos žanru, galinčiu
daryti sveikai destruktyvią įtaką.
Tai tiek. Pasidžiaugti kuo atsiranda todėl, kad
nieko pernelyg pranašiško ir išganingo iš lietuviškos kultūrinės spaudos ne(be)sitikiu, bet tai labiau susiję su manęs netenkinančia kultūra kaip
tokia. Spauda – tik tai medijuojantis reprezentas,
o už viso to yra darbuotojai, ne taip seniai rengę
protestą dėl gana apverktinos savo padėties, o kur
dar biudžetinis finansavimas, dėl kurio Literatūra
ir menas šių metų vasarį išleido gedulingąjį tuščią
numerį. Galbūt nuo to ir vertėtų pradėti – Aristotelio principo: negali būti poetu, kai esi alkanas.
Kad jau referuoju į nemėgstamus filosofus, finalinis kirtis suūš kartu su itin nemėgstamo atlikėjo,
kurio įvardijimo pašykštėsiu, nenorėdamas pratęsti
„bloga reklama – vis tiek reklama“ dėsnio, eilute:
tos pačios naujienos, tik keičias vardai.
Kristina Kurilionok. Be pavadinimo, 2018; drobė, aliejus, 9x13 cm

Prisikasus iki dar vieno niežulingo skaudulio –
muzikinių apžvalgų, kaip tik neseniai viename iš
tų aprašytų leidinių perskaičiau pritinkančius žodžius: apžvalginė kritika, siūlanti tam tikrą knygų
gamybos ir vartojimo sistemos metapoziciją, dažnai
atrodo esanti bergždžia. Taip mūsų akyse jau mirė
muzikos kritika. Po filosofijos ir literatūros muzika
man rūpi bene labiausiai iš visų kultūrinių sektorių ir sunku tikėti rašymo apie muziką tikslingumu
bei perspektyva, kai Lietuvoje su patenkinamais
pavyzdžiais susidurti netenka.
Daugiausiai tuo užsiima pavieniai vidutinybės ir indiferentiškumo pritvinkę tinklaraščiai
(Gintariniai Akiniai, Ore.lt, Daina Dubauskaitė ir t. t.), ir negaliu besipiktindamas atsistebėti
jų gelminiu ir tūriniu skurdu bei kompetencijos
stoka, kai rašant apie muziką jiems ne tik stinga
elementarių teorinių (nekeliant reikalavimo jiems
akademiškai išmanyti technines muzikos subtilybes), istorinių, estetinių, kontekstinių žinių, bet
ir pačių literatūrinių/lingvistinių/kalbinių rašymo įgūdžių. Muzikinė kritika ir analitika, kaip
darinys ir tradicija, neįtraukiant filosofinių tekstų periferijos, šioje šalyje apskritai neegzistuoja
kaip viešas ir populiarus reiškinys. Tiesa, galima
išskirti ganėtinai naują (ir dėl to dar sunku spręsti apie jo svorį) anoniminį tinklaraštį ekscentriš-
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Simonas Bernotas
VU lietuvių filologijos ir ispanų kalbos
bakalauras

Viskas įskaičiuota

Lauros Kromalcaitės nuotrauka

susitinkame pačiose netikėčiausiose vietose
saulės spinduliai glosto pamesto švarko kišenę
kurioje glūdi visas žodžių arsenalas

Mokslinė fantastika
čia juk nieko nėra tik šaltos uolienos
erdvėlaivis atsikabina nuo mėnulio
sliuogia kosmoso paviršiumi
mygtukų švieselių simfonija
kas gali būti gražesnio šį rytą
mano buvusių namų rytą
sprendžiant iš skaitmeninio laikrodžio
ieškau pasiteisinimo ir patvirtinimo
dėl to čia ir atsidūriau
metaliniame kūne
bet viskas gerai
viskas visata gerai
visada abejinga
signalas trūkčioja
grįžta
metalinio paukščio giedančio ūką pavidalu
kaip manai ar atrasime kokią nors naują gyvybę
kokį dumblą ar moliuską
kuris atsakys į paslaptis
kurį galėsime kaip nors pavadinti
meteoritų lietus visatos centras
visatos pakraštys rytojus

mane apima baimė
ji įkalina kaip kokią supistą princesę babelio bokšte
užkariautos valdos nesibaigia čia
jos plečiasi
baimės akys didelės
kokios didelės meilės akys
tavo akys atmerkia mano sapną
lieka vienas noras iš trijų norų sąrašo
fontano seklumoje plakasi žuvelė
balų veidrodžiai matuojas kurorto gatvelę
raibuliuose regiu ateitį šilta šilčiau
karšta tiršto prakaito srovės
nuplukdo į negyvenamą salą
negaliu per daug atitolti
per daug priartėti nedrįstu
tavo kūno žemėlapiuos
įsirėžusios praeities spiralės
sudaužiu viskio stiklą su savo atspindžiu
geriu iki dugno už drąsą
šilta šilčiau karšta puolu į atlapus
smarkiai pasipurtęs atsiplėšiu
nuo ekskursijos po kitų žmonių gyvenimus
mano akys judina smėlį
rūšiuoja po smiltelę
sunkios pagirios suteikia
telekinetinių galių
sudėlioja idealią oazę
kurią suardo tavo jūros atodūsis
sąmonės masažas
ar galiu pasekti dar vieną pasaką
sublyksi auksinis žvynas
kondicionierių miražuos
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Monika
Staugaitytė
VDU lietuvių filologijos ir leidybos studentė

***
šitas vakaras bus tik vakaras
jokių mėnulių ir žiogų čirpimo
nebus daugiau kur nukristi
dvigubo dugno nebus
sėdėsime ramūs
lyg jau žinotume viską iš anksto
lyg galėtume šiandien numirti
kai karščiuojantis vakaras iš lėto varsto duris
–––
mano širdis pasiverčia į širšę
nuskrenda
link gėlynų

***

***
bitės negrįžta į avilius
iš lėto apanka vanduo
daiktai ir kūnas jau moka
mane mintinai
atmintis mus palieka
kam tau akys
(pilnos medaus)
ir šitas veidas
(nėra kam žiūrėti)
mes grįžtam atgal
paskui bites save nubalnoję
į vandenį aklą ir juodą
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Krantas, vanduo ir meldų tankymė
Šiandien čia radome upę
Čia radom paviršių ir dugną šiame vandeny
Iškalbėtam per tūkstančius metų sėdim
Tarp dumblo ir smėlio, plaunam save
Saujom žodžių įtrinam jais savo kūnus
–
Visada yra tai, ko nepasiekia žodžiai
Kas bijo kalbos mūsų išvirkščios pusės
Tavo priešpilnis veidas priešais mano
Priešpilnį veidą
Upėj nėra kur laikytis čia esam
Savo pačių atspindžiai, jokio raibumo
Akių nenusuk – stos pilnatis
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Juta Zinkevičiūtė
VU medicinos studentė

Optimistiškas
Miege pabudau,
Lietuj prisidegiau,
Ant sienos
Ne Berlyno prisėdau,
Vąšeliu filosofijos nunėriau
Į Nerį.
Drauguži,
Pažvelgiau Visatai akin,
Sielos kambarin dirstelėjau,
Praėjusio amžiaus
Vazą
Įskėliau droviai.
Ir išraudau susijaudinus.

MMo
Spališkas
Trilinkas susilenkė
Lapas,
Laikas
Nubėgo, nutekėjo
Akmeniniu grindiniu,
Krykia žuvėdra
Virš
Rotušės.
Kvaile,
Čia žuvys kitokio
Slidumo.

Įmanoma
Krislą
Išrakt iš
Pikaso akies,
Užveisti Gerniką
Rožėm,
Vienodybe,
Atsisveikinimais.
Pakaušiui praplikusiam (tai paveldima) –
Paukščio
Kūrybinės išraiškos.
Modernizmas –
Dar vienas
Drambliukas
Ant Viešpaties namų
Židinio atbrailos.
O gal
Pakuroms
Jau padėjo.
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Viltė Jonynaitė
VU medicinos studentė
Tai kas, kad žydi,
Ir mintis, kad jau, kad laikas
Kasmetiniam žydėjimų ritualui,
Kasmetiniam išrašymo seansui.

Oazė
Dangus baltą trupina debesį –
leidžiasi šaltis ir aštriai
gilsteli šiurpstančią odą gilsteli
per stygą mano balso,
gilsteli per voką ir sulaiko
sūrymą baltoj it sniegas akyje –
gelia dvidešimt antrą mano
vasarį, vienuolika dienų
kurio pramigau, dar tris
bandžiau atmerkti tais baltais
trupinėliais apibertas akis,
pajudinti gerai atmirkytą
sniego traiškanose savo kūną –

***
Rytas, lyja. Vidurys gegužės.
Įtrūkis erdvėj tarp manęs ir lango,
Priartėja vandens tėkmės, ir jų ritmas,
Jo ir kvėpsnių mano rezonansas –
Tarpsnis didelis mažam laike, kai susiliejam –
Išsilieju
Atsimerkiu, stojuos:
Metas toks, ir vėl tvarkausi –
Skinu kvepiančius saldžiai,
Tik tik išsiskleidusius, netvirtus dar
Žiedus – baimes savo it kokias vaistažoles,
Atminties melagysčių įrodymus,
Iškvaišimo simbolėlius.
Kitąsyk laikas bus skinti
Laukimą tokio įtrūkio,
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–––
Kai tau pasakoju visa tai,
aš vaikystėj ir nieko daugiau
tik rugpjūčio kvapas, žvyro
žėručiai į pėdas, liežuvyje
agrasto akutės, gal braškės,
žemuogių karoliai tarp dantų,
arba tirštas viso to skystimas,
o taip svirpia
net pravirkstu pienu, jis teka
žemyn, dabar viskas ant mano
odos, pačiam paviršiuje,
žiūrėk –
kur gulėjau sniege,
angelėlis
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Kotryna Kraptavičiūtė
VU filosofijos bakalauro programos studentė

kas yra ramybė
jūra
nebūna rami —
po švelnia
banga giliai
paskendę
deimantai minos
ir cunamio hipocentras

ir kito veidas man
niekada ramus —
abu negalim
pagauti
kas po tekančia oda
pasilieka
paprasta
medžiais tabaku ir vėsa
raštuotas vakaras
tylūs kvepalai
įsipina pušų glėbin
miške retai aplanko
keistos mintys
mes – prisimėlyniavę
pavargę laimingi

Arvydo Gudo nuotrauka

eglynas žiemą
nėra ramus —
įžengus pavojus
širdį kilsteli
kaip lūpos
pirmą kartą
kaltos

ar toliau dar
meldai vėjy
nežemiškos
asiūklių pievos
ateikit
ir dūkit many
neprisimenu
savo vaikystės
ar esu?

nematau ir ateities
kartais tik girdžiu
monotonišką
švelnų balsą –
skaito
lyg manim
bet vis nekalba
laukia
nesugalvosiu ką pasakyti
rūkota žemė jaučia

gal visa būsiu
kai nuoga
ir apsvaigusi
žengiu į rūką
jame – upė
nematuota
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Ieva Sokolovaitė
VU Gyvybės mokslų centro studentė

Nr. 16
Pirštai – virpantis vabzdys.
Pirštai – vikrus ir kartu gremėzdiškas nariuotakojis, su kiekvienu judesiu keičiantis atspindžius
sidabrinių žiedų, kuriais inkrustuotas kiekvienas
narelis, akyse.
Pirštai – teptukas. Tobula simbiozė, nė menkiausio tarpelio, įtrūkimo, suaižėjimo. Pirštai –
drobė.
Drobė – veidas.
Viskas vyksta labai greitai, plėviasparniai gyvena trumpai, todėl jau įpratę prie kasdienio skubėjimo į niekur. Drobės baltumas (drobė didelė,
o kambarys mažas, prigrūstas paveikslų, vinilinių
plokštelių, cigaro, smilkstančio tarp žieduotų pirštų, dūmų, dažų ir vyno kvapo, už nugaros natūralaus dydžio juodas plastikinis žirgas su Chaplino
skrybėle, – pasigėrėtinas eksponatas, – priešais ant
kitos drobės nugarėlės užrašas „etruskiškas motyvas, 2018“ ir visada, visur, visame – žvilgsnis pro
apvalių užtamsintų akinių viršų, akys žybčioja taip
pat kaip žiedai, kryžiaus formos auskaras kairėje ausyje, indiškos apyrankės ant riešų kaip vyno
paviršius, kai ranka protarpiais siekteli taurės nuo
raudonmedžio staliuko, ranka-teptukas, šis ryšys
neyrantis), taigi – nekaltas drobės baltumas sudrisko akimirksniu, vienas rankos-teptuko prisilietimas, vienas brūkštelėjimas iš viršaus žemyn,
drūūkšt, ir tuo iš pirmapradžio baltumo pasigvieštu akimirksniu buvo išplėštas dar gabalas transo,
katarsio, sapno – kaip tik pavadinsi.
Žvilgsnis pro akinių viršų stabteli, bet trumpai.
Ranka-teptukas veda išlenktą liniją, drobėje nusėda mano lūpų forma. Ir mano akys ten, ir nosis,
ir liemens linija, ir plaštakos. Laikas man nepaklūsta, juntu vėsų laiko tekėjimą kažkur už kaklo;
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aš – tikroji aš – beveik neegzistuoju, yra tik mano
akys, lūpos, nosis, liemens linija, plaštakos – atskiros dalys, iš kurių dažais vedžiojama nemirtingoji,
nepažeidžiama, įtikinamesnė manęs forma. Laikas
priklauso tik rankai-teptukui, tik drobei, kuri jau
nebėra drobė, tuoj bus jau visiškai nebe drobė, tik
žvilgsniui ir žvilgėjimui.
Ausyse vaikšto rokenrolas, sklinda iš patefono
man prie kojų. Siluetas už drobės siūbuoja į taktą,
teliūskuoja vynas ir tyliai dzingsi sidabras.
Figūra žmogaus, besistengiančio išsinerti iš
įprastų regėjimų, o gal jau seniai visai pasinėrusio į
šviesiai violetinį būvį, tarsi tai būtų lervinė stadija,
natūralus vystymosi procesas.
Figūra pasilenkia arčiau drobės, nosimi beveik
įsibeda į dažus. Atsitraukia, pakreipia galvą. Vėl
metasi artyn (vėl sudzingsi žiedai), staigiai papurto
ranką-teptuką. Rokenrolas šildo ausis, figūra ima
ritmiškai kraipyti užpakalį, dar vienas šliūkštelėjimas, bet kažkas ne taip, kairioji ranka griebiasi
dažų purkštuvo ir paleidžia geltoną pliūpsnį į drobę, koks malonus tirpstančio baltumo garsas. Visu
kūnu žmogus (pagal ritmą, žinoma) linksta ir tie-
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siasi, braunasi artyn, traukiasi tolyn, tarsi
norėtų įvirsti į drobę, bet nematomas apsauginis laukas sulaikytų kūną. Atakuoja,
palieka dažų pėdsaką ir gūžiasi, vėl atakuoja. Rituališkai sukiojasi klubai, rankateptukas.
Ir visas tas tūpčiojimas aplink drobę,
visi mostai, visas veržimasis ir kniubimas,
klubų krutinimas pagal taktą – nepajudinamai apeiginis. Pagoniškas šokis aplink
tiksliai drobės dydžio totemines duris, už
kurių violetinis būvis įgautų tikrąją formą, ploni vabzdiški sparneliai nenušaltų,
nesibaigtų vasara, dažai, cigarai, ir laikas,
ir rokenrolas, ir šešėliai, ir. Ranka-teptukas brėžia mano tarpupirščio linkį greitai, nesismulkindama, ir tampa aišku, jog
vienintelis būdas duris atverti – išmarginti visą plotą ir šokti ritualinį šokį, ir veržtis–kniubti–veržtis. Viskas vien dėl to.
Aš – nejudrus kokonas, nes diduma manęs jau perkelta už durų, jis – šokantis šamanas, savaip astrališkas, nors galėtų būti
ir atvirkščiai – aš galėčiau judėti, o jis sustingęs stebėti, tai nieko nepakeistų. Mes
skubame, nes bijome. Mes sapnuojame
ir klausomės garsų iš po kojų, ir skendime šešėliuose, ir alsuojame dažų kvapu,
nes bijome. Atakuojame duris energingai,
metamės pirmyn, atsitrenkiame, atsitraukiame, vėl metamės, nes turime nedaug
laiko, nes bijome, kad nespėsime. Todėl
ir reikia vyno, drobių, siauručio šviesos
ruožo. Mes laukiame savotiško erdvėlaivio pakilimo, štai čia, iš dulkių ir dukslaus oro, ir paskubomis – visada paskubomis – vyksta įlaipinimas, mano lūpos,
nosis, liemens linija jau sulaipinti, ir palengvėja tai suvokus, nes kiekvienas rankos-teptuko judesys, kiekvienas drūūkšt –
tarsi pažadas, kad kas nors iš mūsų liks,
kai pasmerkta planeta išlėks velniop.

Kas nors.
Plėviasparniška buitis įtikina – nėra laiko, nėra laiko,
nėra nieko, kas nesprogs, bet jei siūbuosi užpakaliu į taktą,
jei marginsi kasdien vis tas pačias, vis sandariai užvertas –
bet argi tai svarbu? – duris, galbūt išsigelbėsi, nors greičiausiai ne, ko gero, ne, bet tai vis tiek vienintelis būdas, vienintelė išeitis. Todėl ir yra nevėdintas, bet jaukus mažulytis
kambarys, prigrūstas paveikslų, todėl ir esame mes, todėl ir
aš mintyse rašau šitą paistalą, po galais. Todėl – iš skubėjimo, iš beviltiško, bet gražaus pasmerktumo.
Beviltiškas, bet gražus išeis mano portretas, nes tokia pat
beviltiška, bet graži yra ranka-teptukas.
Ranka – vabzdys, gyvenantis trumpai.
Ranka – drobė, vienintelis regėjimas, kuriuo galima pasitikėti.

Ievos Sokolovaitės nuotrauka
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Benediktas
Januševičius

Vilmos Fioklos Kiurė nuotrauka

Poetas, fotografas

1) Trumpiausias
Benedikto Januševičiaus
eilėraštis

2) Pusė trumpiausio
Benedikto Januševičiaus
eilėraščio

4) Trumpiausias
Benedikto Januševičiaus
eilėraštis, surinktas
kursyvu

3) Trumpiausio
Benedikto Januševičiaus
eilėraščio negatyvas

5) Trumpiausias
Benedikto Januševičiaus
eilėraštis, kurį parėmė
Kultūros taryba
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6) Trumpiausio
Benedikto Januševičiaus
eilėraščio santrauka

11) Trumpiausias
Benedikto Januševičiaus
eilėraštis su grioveliu per
vidurį

7) Trumpiausio
Benedikto Januševičiaus
eilėraščio ištrauka

12 ) Trumpiausias
Benedikto Januševičiaus
eilėraštis su užtrauktuku
per vidurį

8) Du trumpiausio
Benedikto Januševičiaus
eilėraščio egzemplioriai

14) Trumpiausias
Benedikto Januševičiaus
eilėraštis apsimeta sūriu

9) Trumpiausias
Benedikto Januševičiaus
eilėraštis su skylute

15) Trumpiausias
Benedikto Januševičiaus
eilėraštis norėtų būti saga
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Tomas Taškauskas
Poetas ir vertėjas

Odė Šv. Kristoforui
Šiandien niekas – beveik – neberašo odžių,
Nes per storos mūsų odos liaupsėms
Ir džiaugsmui, kurį kadaise išreikšdavo dainiai.
O aš nusižengsiu, pažeisdamas šią taisyklę,
Žinau, užsitrauksiu nešlovę, bet kam rūpi
Ši dėmė laikina, kam rūpi šis niūrus laikas,
Kai prieš akis šviesa amžinybės:

Netiesa, kad į tą pačią upę du sykius neįbrisi –
Šv. Kristoforas srovėje, saulėkaitoj švytinčioj,
Stovi ir tave, Vilniau, laiko lyg kūdikį,
Kurio rankose visa visata – palaidota, prisikėlusi, budinti.
P. S. Ir aš truputį pasišvaisčiau Pašvaistėj...

Vilniau, mieste puikusis, tarsi iš vario žalio nulietas,
Niekas – beveik – į tave nebesikreipia, niekas,
Nes tavo didybė palaidota, po stiklo griuvėsiais,
Kuriuose neramiai ilsisi didžiosios giminės,
Kadaise gyvenusios tavo šlovingam pavėsy.
Mūrai, šarvai kariūno, Regina Pacis, dvarų bibliotekos –
Nieko neliko, nieko, tik švari, kasmet besikartojanti
Sniego ir lietaus evangelija, kuri klausia tarytum:
Kam mes meldžiamės ir kokias aukas kas dieną aukojam, Vilniau?
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Vainius Bakas
Poetas, literatūrologas, kritikas,
redaktorius

Mini
–––
ištarus sezamai sezamai
momenėlis atsiveria
langu į kitą visatą
–––
kaip dažai nuo freskos
lupasi
raudonai įdegę

dabok nedabojęs

–––

nė plyšio
pralįsti

žvilgsnis baigia apžlibt
žiūrėdamas

pro rudenį

į niekur

–––

jau ir į ten spoksant
be akinių

kaštono pečiai
–––
ar tai šalikas megztas
ar ant kaklo raštuota angis
vis galvoju

tarp senų ir
sukriošusių kryžių
diedulis pirmiau pasimels
tuo pačiu prisipjaus

Nieko
neįžiūrėsi

užgis
neužgis

kaupiną
maišą kelmučių

–––

–––

spalį susiglaudžia
šaltieji lietaus kalavijai

taip vieniša tuščia
belieka stebėt
kaip
pelėsio melsva dėmė

kaip džeržgiantys
vartai
ing viečnasti

–––
tykiai guliu
ir nelyg amžinybė
katė susirango prie kojų
–––
spragsi liepsnojanti lapų krūva

plečiasi lubų kamputy
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pra garo prieš o angis
pats pragaro priešangis
o vis tiek nesvietiškai
šalta
–––
neimkite mano žodžių
už gryną pinigą
tik patys
prisidarysit skolos
balose sutirpsta
žvaigždžių atspindėliai
klevų guldenai glotnus
po lietaus
vis tiek variu nurūdija
–––
laikas traukiasi
sraigės greičiu
per ašmenis
dalgio
–––
kaštonas
pamirštas
vidinėje palto kišenėje
žalias daigas
kiaurai per širdį

34

*trūksta teksto dalies*

Kvapas

Aš per sausas – galiu užsidegti
jei mane tavo žvilgsnis palies –
o tada jau abu visą naktį
žolėje... *trūksta teksto dalies*

Lango rėmai dar kvepia dažais
dar ir vasaros ilgesiu kvepia
kambary kada gatvėse šlapia
vien tik dulkės sau įsauly žais

kaip praėjusį gelsvą rugpjūtį
juk ruduo visuomet nugalės
šią tvirtovę pradėjusią griūti
kai išties *trūksta teksto dalies*

šoks aplink piruetais mažais
pagal muziką lengvą ir trapią
apie mažąjį princą ir lapę
kurią alkanas žvilgsnis sužeis

ir tyla ims skambėti taip garsiai
o žmogus pamažu vabalės
iš toli jį pamačius ištarsi
kad ir jam *trūksta teksto dalies*

ji pranyks kaip šviesa kambary
kur toliau drėgną tamsą geri
ir taurė sklidina vis tuštėja

juk ir vėl bobų vasara bus čia
dar lietus gausiai žemę palies
nežinau ko šį vakarą tuščia
gal ir man *trūksta teksto dalies*
kada gervės nelyg esemesai
virš laukų virš modemų praskries
kaip gerai kad gyvi kad dar esam
kad ir mums *trūksta teksto dalies*
ir virš žemės garuojančio kupsto
báltų kaulai toliau čia dūlės
mes laimingi mums nieko netrūksta
o galbūt *trūksta teksto dalies*
lošim kortom seniai pažymėtom
suvokimas kaip raukšlės gilės
nes pačioj įdomiausioje vietoj
supranti *trūksta teksto dalies*

ima tilti garsai sakiny
atsistoji ir vėl nueini
man palikusi spalį ir vėją.
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Mūza Svetickaitė
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos
8a klasės moksleivė

kraujo balutės
pirštais per vandenį eina ruduo iš kitapus upės:
besapniais miego dienovidžiais išskrenda paukščiai,
patalus medžiai apleidžia, o langus užneša lapai,
pirštais per vandenį tavo delnuos nugrimzta visų valstybių kontūrai,
žemynai sugrįžta į vieną duonos kriaukšlelę,
krantus palikusios jūros girgžda parketo pelėsiais,
pirštais per vandenį naktiniai alavo pustoniai
šalčiu užspaudžia maudžiančius sąnarius,
kliokiantis kraujas gerklėj iš riksmų atima balsą,
o visa, kas lieka – tylūs košmarai atmerktomis akimis,
užmirštos katės, baksnojančios kulkšnis
ir mes – vieniši sušalę kariūnai, priglaudę
karščiuojančias savo kaktas abipus dvigubo stiklo,
nes šitaip pirštais per vandenį švinas prispaudžia sielas prie žemės,
nes ruduo – tai tokia dvasinės plokščiapadystės rūšis,
nes šitaip išsukiotais vasaros pirštais per drumzliną vandenį
ateina ruduo, šitaip pajuodusiu vandeniu per laiko sudžiovintus pirštus,
plonais plonais ašmenim per pabalusią odą ateina senatvė, ir lieka žaizda,
nes šitaip saulės durklu per blizgantį ledą,
šitaip nuplikusia galva per pirmąjį sniegą,
nusvidintais kaulais per atvirą žemę
išeina ir lieka tik kraujo balutė
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visuotinio rudavimo formulė

pabėgėliai iš edeno

1.

1.

šis ruduo vien kraujo krešulys
vien barškantys griaučių karoliai odos maišuose
žiurkės, užtvindžiusios gatvę, nuodų buteliukų išvarymas
buteliukų išganymas tamsiais vakarais
namai suskilusiais veidrodžiais, mūsų
suskilę veidai, pilnėjančios formos
tuštėjantys kaulai, neišplaukiantys guotai
iš liguistų kūnų užutėkių

paklausyk:
jau tirpsta žodžių spygliai
tavo smėlio bažnyčioj
ir rūgpienis virsta į vyną

tai toks sausakimšas ratas –
nekontroliuojamos ribos

2.

2.
mes vedam už rankų savo vaikus
per degančius miestus, mus veda bambagyslės
mes mokam rudenio sintaksę – lapai ruduoja
ir krenta žemyn, žemyn termometro stulpelis
ir laikas yra saulei leistis ir kilti, kasdien
laikas tas raibuliuoja, yra
ta diena, kai paukščiai visi iškeliauja
ir kirmėlės sulenda žemėn, tada
mes žinom, jau metas pakuotis
į savo daugiabučių vienatvę, į savo
šuns kailius blusų ieškoti
žinoti – vėliau bus žiema, vėliau
visos kitos juostos pasaulį tarkuos
o dabar metas dėti pirštą prie lūpų –
tokia tat rudens matematika
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bet perskrodžia naktį pusiaujas:
kryžiai ima trupėti
ir išskrenda varna iš byrančios navos

liekam tik mudu ant nesančio
miesto beždžiontilčio:
suraižytais erškėčių delnais
raižoma oda, dykumoj
nužiūrėti žvaigždžių
3.
tik mirksnis ir mūsų
delnai paleidžia raktus
mirksnis ir neriam
į smėlį šiapus vagos
nes šiąnakt vanduo
kitoj žemės pusėj –
mes jį surasim
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Eglė Poškevičiūtė
***
aš tikiuosi kad jūs
negalvojate apie mane
taip kaip aš apie save
vilkinčią tetutės megztinį
aš tikiuosi kad jūs
neįsivaizduojate manęs
geriančios alų ir šaukiančios
savo vaikui aš išeisiu
aš tikiuosi kad jūs
kalbatės apie mane likę dviese
aptarinėjate mano per aukštą
per garsų balso tembrą
aš tikiuosi kad jūs
egzistuojate savo realybės plotmėj
kaip ir mano aš tikiuosi
kad jūs dėkojate už mano buvimą
tikiuosi kad meldžiate atleidimo
manęs skiedžiančios senelio spiritą
manęs egzistuojančios veidrodžio principu
manęs nesirinkusios būti
aš tikiuosi atgimti jūsų portretuose
tikiuosi rasti savo pavardę jūsų autobiografijose
aš tikiuosi išlikti metaforomis jūsų dainose
aš tikiuosi nuodėmių išrišimo
tikiuosi man suprantamos meilės mantros
tikiuosi suvenyrų magnetiškai limpančių
prie neproporcingos krūtinės
tikiuosi jūsų

***
būkite atsargūs durys
užsidaro ir atsidaro
būkite budrūs kepenys
greitai suserga
būkite dabar žmonės
ateina ir išeina
būkite
//
atsidaro

***
daugiau nesiteisinsiu kodėl
nenoriu važiuoti prie ežero
mylėsiu save nenorinčią
daugiau nebandysiu įtikti
rašysiu kaip jaučiasi
praustis saulėlydžio pursluos
neseksiu smėly išmintom
pėdom į tiesą plauksiu
vėjo išvagotom upėm
į save
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Gaja Lapinskaitė

***

***

man dovanoja
daiktus:
nučiupinėtus,
palamdytus,
branginamus.
dovanoja
daiktus,
tarsi meilę.

Būna, žodžiai
Mažomis kojelėmis praveria
Mano lūpas
Išskrenda plasnodami
Kaip laumžirgiai
Pulkais
Kliuvinėdami vieni už kitų

***
***
Šimtai
Pašėlusių balkonų
Smunka žemyn,
Kaip kelnės.

***
Tuščias kvepalų buteliukas
Tamsioje lentynoje
Prisimena
Buvusias moteris.
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Mūsų tylintis rytas
Kloja saulėtus atsakymus
Ant trupiniuoto stalo,
Čiobreliais glosto
Sunaktėjusias rankas,
Sapnais sotina
Alkaną burną.
Vienintelė
Grėsmė –
Durų rankena
Šmėkšo horizonte.

***
Paukščių čiulbesiai,
Vaikų balsai,
Saulės spinduliai,
Margi medžių šešėliai,
Dangus,
Takai sauso smėlio,
Vaniliniai ledai,
Basos kojos,
Kvapai,
Išmėtyti batai pievoje,
Pirmieji žolės daigai,
Siautulinga ramybė,
Drugelis,
Spalvos,
Skinamos pirmosios gėlės,
Drabužių šnarėjimas,
Vėjas žydinčiuose medžiuose
– Srūva pro plyšius iš lauko vidun.

LYJA
Plaukia šaligatviai
Ir gatvės,
Žiopčiojantys troleibusai...
Ir jūsų sausos frazės,
Ir jūsų sausas juokas
Prigėrę
Grimzta į dugną.
Ir plūduriuoja lengvi betono gabalai...
Ir viskas plaukia ir grimzta...
Ir tik dangus lieka sausas.
Glosto man akis.
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Jorė Janavičiūtė
Kino režisierė, žurnalistė
Pašvaistė buvo seniai, vėliau nuėjau kitais keliais, bet iš dalies, man atrodo, kad tai tam tikra
prasme buvo vienas pamatinių dalykų mano gyvenime.
Pamenu pirmą Pašvaistės autorių susitikimą,
apie kurį ir noriu jums papasakoti. Buvo, švelniai tariant, įsimintina diena. Ėjau sau į baseiną,
kurį lankiau ties Žvėryno ir Viršuliškių riba, pakeliui mane pasitiko du treninguoti vaikinai ir pademonstravo savo peiliuko ašmenis. Taip jie nusavino mano telefoną. Ir pabėgo. Tai buvo gruodžio
pradžia, asfaltą dengė pirmasis ledas. Ėmiau slidinėdama su išdraskyta rankine ant peties bėgti baseino pastato link, kad galėčiau išsikviesti policiją,
tačiau tai buvo į tą pačią pusę kaip ir tiems dviem
herojams. Jie nesuprato, todėl pagrasino man dar
kartą, tuomet ėmiau brautis per krūmus. Galiausiai šakų subraižytu veidu siaubingai išsigandusi atbėgau į baseiną, išsikviečiau policiją, kuri surengė
man nedidelę ekskursiją po Viršuliškes. Neturėdama, kur dėtis, dar nuėjau paplaukioti. Iki pirmojo
Pašvaistės susitikimo dar buvo likę šiek tiek laiko.
Paplaukiojusi neleidau šiam nutikimui (nors
po to kurį laiką bijojau viena vaikščioti tamsoje)
stabdyti savo gyvenimo tėkmės. Dar šiek tiek drebančiomis rankomis pasukau centro link – į Rašytojų sąjungos rūmus. Čia buvo susibūrusi grupelė
intelektualių paauglių. Aš buvau paprasta paprastos Vilniaus gimnazijos vienuoliktokė, visiškai
nesuprantanti savo vertės, intelektualinių ir kūrybinių gebėjimų ir kuri galbūt svajojo studijuoti
žurnalistiką, nors nemananti, kad tai yra įmanoma,
nes visi rašiniai apsiribojo rašinėliais mokykloje, už
kuriuos tikrai ne visada gaudavau 10, be abejo, nebuvau ir lepinama mokytojų. Man išvis labiau patiko eiti į roko koncertus ir gerti alų draugų repeticijų salių prieigose. Taigi tų politines ir filosofines
temas siūlančių, žurnalo viziją bandančių sufor-

muoti paauglių klausiau išplėtusi akis savo subraižytame veide. (Tačiau, patikėsite ar ne, čia sutikau
dar vieną merginą, kuriai ką tik pavogė telefoną!)
Galbūt ne į pirmą, bet į antrą numerį aš pagaliau susikaupiau ir parašiau tekstą. Dabar jį skaitydama, raudonuočiau. Man atrodo, tai buvo interviu su grupe. Tačiau žurnalų krūvelė kaupėsi,
su kiekvienu tekstu mano rašymas vis gerėjo, augo
mane dominančių temų skaičius, pradėjau domėtis rašymu apie kiną, taigi pradėjau rašyti ir apie
tai, taip pat kuravau fotografijos skiltį.
Apie tolesnę savo gyvenimo istoriją ir kaip Paš
vaistė ją paveikė, nesiplėsiu. Tačiau mano gyvenime šis etapas buvo svarbus ir už jį esu dėkinga, nes
jis padėjo man perlipti savo baimes ir suteikė erdvę
išmokti mokytis rašyti, mąstyti, pažinti amžinąsias
vertybes ir atrasti savo talentus. Taigi linkiu, kad
Pašvaistė tokia liktų ir dabartiniams vienuoliktokams (arba panašiai, esmę suprantate), o jūs, vienuoliktokai, nebijokite, ateikite į tą susitikimą ar
atsiųskite Pašvaistei tekstą, net jei manote, kad nemokate pasakoti istorijų. Užtenka, kad jas aplink
save matote. O jei nematote – išmoksite ir to. Tik
reikia norėti. Ir kad kažkas viduje kirbėtų.
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Vytenis Juozas
Deimantas
Bocconi universito socialinių ir politikos
mokslų departamentas

Dešimtmetis – pakankamai ilgas laikas įvertinti, ką kolektyvinės Pašvaistės kūrėjų pastangos ir
žurnalo sklaida suteikė skaitytojams bei autoriams.
Akivaizdu, Pašvaistė užima svarbią vietą Lietuvos
kultūrinės periodikos peizaže. Tam yra bent keletas rimtų priežasčių, kurios, tikiu, išlaikys Pašvaistę
priešaky.
Pirmiausia – tai gyvybingumas. Ankstesnės, atgautos nepriklausomybės laikų, iniciatyvos skleisti
jaunimo kultūrą užteko neilgai. Pavyzdžiui, žurnalas Pravda gyvavo nuo 2004 iki 2010 metų. O
2010-aisiais pradėtas leisti 370 yra jaunesnis ir
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orientuotas į platesnę amžiaus grupę. Apskritai gebėjimas išlikti leido Pašvaistei tapti stabilia kultūros
periodikos jaunimui žaidėja ir, nors ne be praeities
iššūkių, užtikrinti savo tęstinumą.
Antra – atsinaujinimas. Pašvaistė išliko glaudžiai susijusi su jaunimu. Per dešimtmetį tuzinas
ar daugiau redakcijos kolegijos narių ir kur kas
daugiau skaitytojų perėjo iš paauglystės į suaugusiųjų gretas. Tačiau, užuot pavertus Pašvaistę kultūros žurnalu suaugusiesiems, žurnalo kūrėjų gretos
atsinaujino įsiliejus naujiems jauniesiems. Natūrali
straipsnių bei kūrinių autorių kaita padeda išlikti
žurnalui artimam ir aktualiam savo skaitytojams.
Leidžia kelti ir diskutuoti temomis, aktualiomis
kultūros srityse ir amžiaus grupėse, suteikti erdvę
laikui jautriems klausimams ir saviraiškai.
Trečia – atvirumas. Išties, remiantis asmenine patirtimi, pagrindinis Pašvaistės darbų atrankos
kriterijus buvo idėjos ir raiškos kokybė. Šis reikalavimas atveria duris pradedantiesiems, sudaro erdvę saviraiškai pažengusiesiems ir taip pat svetingai
priima brandžius darbus. Tai ne tik suteikia minties turinio skaitytojams, bet moko kūrėjus būti išgirstiems ir išgirsti kolegą. Juk galiausiai gebėjimas
aktualizuoti savo kūrinį bendraminčiams ir kitaip
manantiems prisideda prie dialogo kūrimo ir įsiklausymo, kurių iš pažiūros šiandien trūksta.
Per dešimtmetį Pašvaistė išliko gyvu kolektyviniu organizmu, kuris atsinaujina ir išlieka artimas
savo skaitytojui. Nepaisant iššūkių, Pašvaistė yra
subalansuotas ir konkurencingas leidinys, kuris,
laikydamasis savo principų, taps neatsiejama Lietuvos kultūrinės leidybos dalimi. Ir ne tik jaunimui.
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Domantas
Milius
KTU menotyros programos
doktorantas

Venecija, Šv. Morkaus aikštė, 2018, lapkričio 1

Jau dešimtmetį gyvuojantis dinamiškas ir aktualus žurnalas Pašvaistė, šviečiantis Lietuvos jaunimą originaliais kūrėjų pamąstymais ir retai gvildenamomis temomis, suteikė man galimybę plačiau
pažvelgti į kino bei kino muzikos raidą. Baigus
muzikos atlikimo meno mokslus ir dabar juos tęsiant menotyros doktorantūroje, savo kukliuose
moksliniuose tyrinėjimuose apie kino muziką, suprantu, kad kino menas be tam tikro lygio/kiekio
filosofijos yra neįsivaizduojamas.
Vieni garsiausių XX a. kino meno filosofai Gilles’is Deleuze’as ir Felixas Guattari savo bendroje
knygoje Kas yra filosofija? teigė, kad mintį (kuri
gali įgyti tris skirtingas formas – meno, mokslo
ir filosofijos) mes galime apibrėžti remdamiesi jos
nuolatiniu susidūrimu su chaosu bei siekimu tam
tikrą „planą“ pateikti virš chaoso. Pasak autorių,
filosofijos tikslas – išsaugoti begalybę, suteikiant
jai pastovumo bei logiškumo. Mokslas, priešingai,
išsižada begalybės tam, kad įgytų jam taip reikiamų užuominų. O meno pagrindinis siekis yra sukurti kažką baigtinio, kas gebėtų atkurti, gyvybei
prikelti pačią begalybę. Apibūdinus šias tris minties formas, man kyla klausimas: kuriai iš jų priklauso kino menas?

1916 m. kino manifeste italas futurizmo pradininkas F. T. Marinetti pavadino kiną „nauju, gerokai
gyvesniu ir kur kas daugiau aprėpiančiu menu nei
kuris kitas, tačiau, be kai kurių filmų apie keliones,
medžioklę bei karus, kino kūrėjai menkai ką ir tepasakė, tik bruko mums didesnes ar menkesnes senamadiškas dramas. Kinas – autonomiškas menas.“
Kai kuriems režisieriams kinas yra menas, todėl jie tampa savotiškais menininkais. Kai kuriems
filosofams kinas – transcendentinė erdvė, kurioje
filosofija gali ir – galbūt – turi atrasti savo vietą.
Kai kuriems žiūrovams, kritikams kinas – tiesiog
mašinos išjudinti vaizdai, neturintys didelės prasmės, juo labiau – paslėptos minties. Tačiau galbūt
kinas apima visas tris paminėtas minties formas:
jis atsirado ir funkcionuoja mokslo bei technikos
dėka, kartais, stulbindamas tobulai nufilmuotais
vaizdais, jis primena mums meno formą, kartais,
talpindamas savyje tam tikras istorijas, kurios yra
kino juostoje užrakintas gyvenimas, tampa filosofija. Kas kinas yra Jums?
Klausdamas to skaitytojų iš Pašvaistės puslapių, pačiam žurnalui jubiliejaus proga linkiu išlikti
ir toliau atviram kitokioms mintis ir originaliems
tekstams bei autoriams.
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Miglė
Daugnoraitė
Kopenhagos universiteto
gamtos vadybos magistrantūros
programos studentė

Pagalvojus apie tikrą pašvaistę, sukyla labai
daug gražių prisiminimų iš Grenlandijos. Danguje išvydusi pirmąją tikrą pašvaistę, sustingau,
ir tik vienintelė mintis kirbėjo galvoje – neišnyk
ir lik, dar bent truputėlį. To linkiu ir žurnalui
Pašvaistė – dar pabūk ilgiau, dar nustebink ir atnešk kūrybiško gėrio, pasidalink juo su kuo daugiau jaunimo.

Justyna Vansovič
VU filosofijos ir lietuvių literatūros
bakalaurė
Maloniai nustebau paskaičiavusi, kad rašau į
Pašvaistę nuo 2016 metų! Net jauku širdyje pasidaro prisiminus visus paruoštus straipsnius... Rašymas man tapo savotiška kelione, nes vos apsilankiusi renginyje ar susitarusi dėl pokalbio su meno
pasaulio atstovais, dar nežinau, kokių nuotykių patirsiu ir ką naujo sužinosiu kelionėje. Šis švelniai
kutenantis nežinomybės jauduliukas tapo mano
kūrybos Pašvaistei šaltiniu.
Linkiu rašytojams neišsenkamo užsidegimo
pažindinti savo skaitytojus su išgyventomis patirtimis ir apmąstymais, o skaitytojams – nuolat ieškoti, domėtis bei atrasti ką nors naujo su šviežiausiu
Pašvaistės numeriu ir puodeliu skanios kavos!
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Žurnalas Pašvaistė per visą savo gyvavimo laikotarpį atnešė labai daug atradimų atsidūrus neįtikimiausiose gyvenimiškose situacijose – lyg išsineriu
iš kūno ir į viską pažvelgiu kitaip, kitu kampu, iš šalies, lyg būčiau tik stebėtojas, o ne situacijos dalyvis.
Už tai ir noriu padėkoti: daugelį situacijų pamačiau
kitaip, sustiprėjo įžvalga ir požiūris į daugelį nutikimų. Ačiū. Gyvuok ir šviesk dar ilgai ilgai.
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Valentinas
Kulevičius
Klaipėdos universiteto
Baltijos regiono istorijos
ir archeologijos instituto
Baltijos šalių istorijos
magistrantūros programos
II kurso studentas

Tenka pagalvoti, norint atsakyti į klausimą:
„Kas paskatino mano susidomėjimą istorija?“ Neturiu labai aiškaus arba įspūdingo atsakymo į šį
klausimą, – tiesiog taip nutiko. Tiesiog sekiau pagal savo pašaukimą, nors turiu pasakyti, kad neturėjau nė menkiausio supratimo, kur mane šis
kelias nuves. Ši kelionė vis dar nesiliauja stebinti.
Belieka pritarti minčiai, kad reikia elgtis taip, kaip
liepia širdis/intuicija, o ne vaikytis „prestižo“, taikytis prie „darbo rinkos poreikių“ ar kitų šiuolaikinių ideologemų. Kai žmogus eina tuo konkrečiai jam skirtu keliu, kurį jam paskyrė Dievas, jis
tampa laimingas ir sėkmingas visomis prasmėmis.
Negaliu pasakyti, kad mano susidomėjimą istorija
paskatino koks nors konkretus nutikimas, sukėlęs
„nušvitimą“ – nuo dabar domėsiuosi istorija. Kita
vertus, nors pasirinkimas studijuoti istoriją ir toliau ja domėtis galbūt ir nebuvo suplanuotas, bet
nebuvo ir visiškai atsitiktinis – tikslieji mokslai nesisekė, o be istorijos, manęs (beveik) niekas nedomino. Kiti dalykai, kurie domino mane, taip pat
vienaip ar kitaip yra susiję su istorija (filosofija,
geografija ir t. t.). Kai mokiausi mokykloje, isto-

rija papildomai nesidomėjau. Lūžis įvyko studijų
metu, kai pamačiau, kad istorija yra universalus,
daug kur pritaikomas, įdomus ir neišsemiamas dalykas. Man tiesiog pasisekė, kad tinkamu metu atsidūriau tinkamoje vietoje – patekau ten, kur man
labiausiai patiko ir gerai sekėsi visi dalykai, su kuriais susidūriau.
Maždaug antrame kurse atsidūriau Pašvaistės
autorių gretose. Bendradarbiavimas su Pašvaiste
man yra itin reikšmingas, nes būtent šiame leidinyje pirmą kartą buvo publikuoti mano straipsniai
apie istoriją bei kelios esė. Atsimenu, kaip 2014
metų gruodį išsiunčiau Pašvaistei pirmąjį savo
straipsnį. Labai nustebau ir apsidžiaugiau, kai sužinojau, kad mano straipsnis bus publikuojamas!
Labiausiai džiaugiuosi tuo, kad galiu rašyti ką tik
noriu ir apie tai, kas man yra įdomu ar aktualu.
Bendradarbiavimas su Pašvaiste man yra įrodymas,
kad studijų metu įgytos žinios ir įgūdžiai gali būti
naudingi ne tik universitete, bet ir kitose gyvenimo
srityse. Rašymas yra viena svarbiausių ir maloniausių veiklų mano gyvenime. Džiaugiuosi, kad Paš
vaistėje galiu realizuoti šį savo sugebėjimą.
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Viktorija
Miliauskaitė
LMTA Klaipėdos fakulteto režisūros
bakalauro programos studentė
Vienas mano gyvenimo mokytojas kartą man
pasakė, kad rašyčiau dienoraštį, tai padeda. Aš pusmetį nesupratau, kas ten padeda, kodėl man to reikia... Skaitydama Julios Cameron knygą Kūrėjo ke
lias, aptikau Ryto puslapius: autorės idėja – parašyti
minčių srautą kiekvieną rytą, bent tris puslapius, ir
po mėnesio padaryti reziumė to, ką parašei.
Ryto puslapius paverčiau į laiką, kada noriu rašyti, kiek noriu. Neįstačiau į rėmus, ir tai veikia.
Kol kas galėčiau įvardyti tai kaip kelionę, nuostabą, paslaptį, atradimą ir gryniausią atsivertimą.
Tai kam reikia to dienoraščio? Rašymo? Man.
Mums. Jums. Jiems. Raštui gerinti, pasikalbėti su
savimi.
Ir dėl ko labai pykstu, – kad nepasiimu iš namų
savo užrašų knygelės (na, jau retas atvejis). Tada
tenka užsirašyti telefone, o po to dažniausiai nepersirašau į užrašų knygelę...
O kartais gimsta ir eilutės, posmai...

***
Dabar tiek daug.
Ir mažai nieko.
Dabar tiek mažai.
Ir daug Daug.

Ten

Kelias

galbūt ten – už langų kvepia keptais obuoliais...
Klevais... Kaštonais... Lietum...

Šleivi posūkiai,
nukirstos krūtys.
Už nuodėmę dar ir pusė smegenų.

Šoksiu į geltoną jūrą,
Skrisiu nuo kalno link medžių gausos!
Tik pasikalbėt akimirkai...
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Dabar naudojasi šventu tikėjimu
Atgailauja ne sau. Niekam.
Jai nereikia.
Ji ten pat, nėra kelio.

MIELI PAŠVAISTĖS SKAITYTOJAI!
Kviečiame įsilieti į mūsų bendruomenę: siųskite mums savo rašinius, piešinius, nuotraukas.
Siūlykite temas, klauskite ir komentuokite straipsnius. Kurkime Pašvaistę kartu!

Roko Gelažiaus nuotrauka

Ieškokite Pašvaistės miestų bibliotekose arba knygynuose.
Vilniuje Pašvaistę rasite Mint Vinetu knygyne,
Menų spaustuvės infotekoje
bei Skalvijos kino centre.
Kaune – Centriniame knygyne ir Vaižganto muziejuje.

Dėkojame, kad buvote ir esate kartu. Linkime baltų Šventų Kalėdų!
Tegu baltas popieriaus lapas ant jūsų stalo niekada nerausta!
2018 m. projekto
Juvenes dum sumus skiltis
Esė, Dailė, Impresijos, Muzika remia

2018 m. parama – 6000 eurų.

Tinklalapis – www.pasvaiste.lt
Facebook puslapis – www.facebook.com/pasvaiste
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Pirmame ir ketvirtame viršelio puslapiuose –
Kristina Mažeikaitė. Ten mes susitiksim, 2017;
drobė, aliejus, statybiniai, poligrafiniai dažai,
240x420 cm. V. Ilčiuko nuotrauka
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