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Indrė Ercmonaitė. 
Raudonas mėnulis, 
2016; drobė, aliejus, 
110x130 cm

Kitaip ir būti negalėjo. Pašvaistės numerių stir-
toje, žurnalų puslapiuose – daugybė ką tik atrastų 
ir jau pripažintų, jaunų ir jau kiek patyrusių meni-
ninkų. Tačiau euristinė asociacija rėkia – neatsie-
jamomis Pašvaistės bendruomenės narėmis, mano 
supratimu, yra tapusios dvi jaunosios kartos tapy-
tojos – Krista Kurilionok ir Indrė Ercmonaitė. 

Dar 2011 metais žurnale išspausdintas Indrės 
pokalbis su Krista ir kitomis parodos Moonchild 
dalyvėmis. Kartu su žurnalu augo ir menininkės, 
kristalizavosi, gryninosi jų kūrybiniai pasauliai. 
2015 metais, aprašinėdama grupinę daugybės jau-
nų talentų parodą, vieną po kitos aptariau būtent 
šias dvi autores. Tikriausiai užčiuopiau latentinį 
jųdviejų ryšį, nors šių menininkių tapybos – ža-

vios, savitos, įdomios, patraukliai keistos, bet labai 
skirtingos planetos. O jodvi, pasirodo, tarpusavy-
je pažįstamos dar nuo paruošiamųjų kursų stoja-
miesiems į VDA tapybos bakalauro studijas laikų, 
puoselėja šią draugystę, yra nutapiusios viena kitą. 

Parodos pavadinimas atveria tarsi kelis koncep-
tualiuosius klodus. Viena vertus, menininkės savo 
paveikslais kuriasi savo kūrybinį autoportretą. Ta-
pydamos įvairius objektus ir subjektus, situacijas, 
kompozicijas, jos vienaip ar kitaip prisistato, su-
sikuria savo tapybinį veidą. Žiūrovas sąmoningai 
arba ne „skaito“ vizualius autorių dienoraščius ir 
kuriasi hipotetines jų biografijas bei charakteristi-
kas. Tad vizualinė ir tekstinė (kitaip – interpreta-
cinė) menininkų veiklos reprezentacija žurnale yra 

Austėja Mikuckytė-Mateikienė

Autoportretas pašvaistėje
Sausio 22–vasario 8 dienomis Lietuvos rašytojų sąjungos rūmuose  
(K. Sirvydo g. 6, Vilnius) vyksta mano kuruojama tapytojų Indrės Ercmonaitės  
ir Kristos Kurilionok paroda Autoportretas pašvaistėje.
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tiesioginiai (sukurti menininkų) ir antriniai (per-
kurti menotyrininkų) autoportretai Pašvaistėje.

Kita vertus, žodis „autoportretas“ ir papras-
čiausiai tiesiogiai įvardija parodoje dominuojantį 
žanrą. Kone kiekviename paveiksle akivaizdžiau ar 
užslėpčiau aptiksime autorių veidus ir kūnus. Kris-
tos kūryboje autoportretas – nuolatinė konstan-
ta, atspirties taškas egzistenciniams, filosofiniams 
apmąstymams. Ji nesibodi nuogo kūno, geba juo 
grožėtis. Paklausta, kodėl jos kūryboje dominuoja 
sunkios temos, sudėtingų, nemalonių būsenų ana-
lizė, Krista nepaprastai taikliai paaiškina: „Matyt, 
turiu pakankamai daug vidinės šviesos, kad galė-
čiau imtis vadinamųjų sunkių temų.“ Tas priva-
lo būti tiesa. Juk jos kūriniai taip nejaukiai mus 
varsto žvilgsniais, kviečia į pasąmonės gelmes ir vis 
dėlto apvalo, veikia katarsio principu.

Indrės Ercmonaitės kūryboje žmogus – retas 
svečias. Pastaraisiais metais autorė nutapė vieną 
autoportretą, o per visą kūrybinį kelią jų nutapė 
tiek, kad suskaičiuoti pakaktų vienos rankos pirš-
tų. Nebent skaičiuotume miniatiūrinėse kanojose 
sėdinčią kompaniją – per žiūronus žvalgosi Indrė. 
O kanoja tapo kone jos tapybinio identiteto dali-
mi. Ji plaukioja Jėzaus spinduliuose, mėnulio kra-
teriuose, dažo potvyniuose. Krista yra pasinėrusi 
į psichikos peripetijas, o Indrė yra nuolatos „ap-
sėdama“ kokio nors motyvo. Tačiau visus Indrės 
motyvus, visą jos ikonografiją tarsi persmelkia, 
apjungia organiška, originali dažo, paveikslo, kaip 
gyvos būtybės, amplua. Indrė darosi asmenukes su 
paveikslais kaip su savo bičiuliais, vakarėlių ben-
drakeleiviais arba net apsikeičia su paveikslais vie-
tomis ir vaidmenimis.

Autorės skirtingos ne tik žanrų pasirinkimu, te-
miniu lauku, bet ir plastine kalba. Kristos figūraty-
vas yra alegoriškas, koncentruotas, stambiaplanis. 
Pagrindinis dėmesys skiriamas figūrai ir vidinėms 
jos aktualijoms perteikti, iš fono išvalomas komu-
nikacinis triukšmas. Indrės paveiksluose tarsi kons-
truojami tam tikri džiazuojantys rebusai, sudaryti 
iš daug preciziškai ištapytų komponentų, atkelia-
vusių iš skirtingų vizualiųjų kodų ir skirtingų kul-
tūrinių kontekstų. Kaip taikliai pastebi pati autorė, 
jos paveiksluose esama tam tikro sąmojo, humoro, 
besiremiančio absurdo logika.  

Menininkių autoportretai atsiduria pašvaistėje, 
šį sykį jau kaip gamtos reiškinyje, ir metaforiškai, 
poetiškai. Indrės paveiksluose iš klubinės kultūros 
ir filmų industrijos atkeliavęs neoninis švytėjimas 
tamsaus dažo fone primena poliarinius stebuklus. 
Abiejų merginų teptukas žvalgosi į dangaus kūnus. 
Šiuo metu Italijoje gyvenanti Krista savo tapybo-
je pasinėrė į Lietuvos ir Italijos šviesos skirtumų 
nagrinėjimą. Mėnulis nuolatos pateka ir Indrės, ir 
Kristos drobėse. Jų autoportretai drąsūs ir ryškūs, 
draugiškai provokuojantys ir neobarokiškai tam-
sūs, bet kupini vidinės šviesos. 

Krista Kurilionok. Олли, 2018; drobė, aliejus, 220x160 cm
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Pokalbis, anketa – dar vienas būdas tapyti autopor-
tretą. Parodos „Autoportretas pašvaistėje“ autores – 
Kristą Kurilionok ir Indrę Ercmonaitę – paraginau 
papildyti savo vizualinius CV ir verbaliniu. Šį kartą 
sau leidau užduoti šventiškai linksmus (o gal kaip tik 
labai rimtus) klausimus. Atsakymai dar sykį įrodė – 
šios menininkės ne tik puikios tapytojos, bet ir tvirtos, 
įdomios, nuostabios asmenybės. Kalbino menotyri-
ninkė Austėja  Mikuckytė-Mateikienė.

Baigėte VDA tapybos bakalauro ir magistro studijas, 
ar ne? Kaip jūsų gyvenime atsirado tapyba?

Krista Kurilionok: Taip, baigiau tapybos bakalau-
ro ir magistro studijas 2010 metais Vilniaus dailės 
akademijoje. Taip pat baigiau J. Vienožinskio dai-
lės mokyklą – 2001 metais. Tapiau nuo mažens. 
Mano pirmas būrelis dar pradinėje mokykloje man 
paliko didelį įspūdį. Jau per pirmą užsiėmimą  mo-
kėmės piešti ramunėlę perspektyvoje! Buvau suža-
vėta galimybės piešiniu perteikti gėlės apimtis. Po 
vidurinės mokyklos porą metų studijavau verslo 
vadybą, tačiau greitai supratau, kad turiu grįžti į 
menus ir stojau į tapybą – rimčiausią iš specialybių 
Akademijoje. Apie kitas net nebuvau pagalvojusi, 
taip mane traukė spalvos.

Indrė Ercmonaitė: Mano šeimai menas nėra sve-
timas. Turėjau absoliučią laisvę rinktis, ką noriu 
studijuoti. Žinojimas, kad mano tėtis į tapybą neį-
stojo, matyt, ir buvo pagrindinis iššūkis.

Didžiausias džiaugsmas kūryboje?

K. K.: O! Jų yra be galo daug! Man labai patin-
ka pradėti naują darbą. Pagauna tokia euforija! 

Verbaliniai autoportretai

Komponavimo džiaugsmas labai stiprus, tuomet 
pasineriu į minties perteikimą. Mąstau, ką noriu 
sustiprinti, kaip tą darbą atlikti ir pasineriu į ma-
tematišką formų, šviesos ir šešėlių galvosūkį. Jame 
galiu paskęsti, žaisti spalvomis ir formomis, atras-
ti naujus sau derinius, eksperimentuoti. Taip pat 
labai patinka darbą kontempliuoti. Tiesiog su juo 
būti. Žiūrėti, prisijaukinti. Sugalvoti, kaip prie jo 
prieiti. Taip pat labai malonu darbą pabaigti, malo-
nu, kai jau pajunti stipriai, kad jis pats sau ir nieko 
negali jame liesti, netgi tų vietų, kurios tau lyg ir 
negražios, o jam, matyt, taip reikia. Ir, be abejo, 
didelį džiaugsmą kūryboje teikia dalinimasis savo 
džiaugsmu, smagu pristatyti savo darbus, kalbėtis 
rūpimomis temomis ir bendrauti su žmonėmis po 
ilgos kelionės per vidinį savo pasaulį.

I. E.: Prisipirkti naujų priemonių tapybai ir svajoti, 
kaip dabar pulsiu dirbti.

Tau šiuo metu aktualiausias, įdomiausias, sėkmin-
giausias Tavo nutapytas paveikslas? Kodėl jis?

K. K.: Negaliu vienareikšmiškai išskirti vieno kū-
rinio. Tapyba man yra nenutrūkstanti kelionė – 
procesas. Visi darbai tarpusavyje susiję ir susiję su 
manimi, mano mintimis, tikslais, norais. Kartu 
formuojantys vientisą mano vaizdą. Man įdomus 
kiekvienas mano darbas ir man asmeniškai kiekvie-
nas yra sėkmingas. 

I. E.: Aš – Fantomas. Nes jis įkvėpė visą seriją naujų 
kūrinių bei parodą AMEN. Paveikslas irgi žmogus.

Tau šiuo metu labiausiai imponuojantis vizualusis 
menininkas? Kodėl? Mėgstamiausias (šį kartą jau ne 
Tavo sukurtas) darbas? Kodėl?
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K. K.: Kiekviename savo kūrybos etape domiuosi 
tam tikrais menininkais. Yra asmenybių, kurio-
mis nenustoju žavėtis. Nuo neatmenamų laikų 
esu įsimylėjusi Lucianą Freudą ir visą tapytojų 
kartą, kurie kartu studijavo Karališkojoje menų 
akademijoje Londone: Francisą Baconą, Franką 
Auerbachą, Paulą Rego. Be galo mėgstu Anselmą 
Kieferį! Mėgstu jį skaityti ir žiūrėti į jo paveikslus. 
Jis svarstė, ką rinktis: ar būti rašytoju ar tapytoju, 
pasirinko tapybą, bet visą laiką rašė dienoraštį. Be 
galo patinka Leonardo da Vinci! Iš jo rašytų vei-
kalų galime daug ko pasimokyti! Kaip ir iš tapy-
bos. Iš jaunesnių šiuolaikinių menininkų patinka 
rumunas Adrianas Ghenie. Menotyrininkai išski-
ria rumunų tapybą ir jos mokyklą kaip stipriausią 
mūsų dienomis. Manau, mes Vilniuje taip pat turi-
me puikų pagrindą. Taip pat žaviuosi šiuolaikiniais 
instaliacijų kūrėjais. Japonų menininkės Chiharu 
Shiota kūriniai nepalieka abejingų. Mano matyta 
jos instaliacija Raktų ir verpalų labirintas, pristatyta 
2015 metais Venecijos bienalėje, panardino mane į 
fantastinę pasaką, sudarytą iš atminties talpyklų – 
įtaigus vizualus ir intelektinis kūrinys, perpintas 
japonišku jautrumu.

I. E.: Menininkas – Henrique Oliveira. Reikia pa-
matyti. Man labai patinka skulptūros. Kaip mėgs-
tamiausią įvardyčiau kurį nors iš Anthony Craggo 
darbų.

Koks mėgstamiausias rašytojas, mėgstamiausia knyga? 
Kodėl?

K. K.: Mano mėgstamiausi rašytojai nuolat kei-
čiasi. Matyt, priklausomai nuo brandos. Ilgą laiką 
mylimiausia knyga buvo Žaidžiame klases ir rašy-
tojas Julio Cortazaras. Iki jo labai žavėjausi Dosto-
jevskiu ir visa jo kūryba, ir apskritai rusų klasikais. 
Iki šiol Čechovo apsakymai paliečia kažką giliai 
širdyje. Paskutinis rašytojas, kurį buvau karštai pa-
milusi, – ekscentriškasis prancūzas sunkia pavarde 
Michelis Houellebecqas. Jo futuristiniai romanai 
labai ciniški, bet persmelkti intelektualiu sąmoju. 
Šiuo metu skaitau ir žaviuosi Carlosu Castaneda! 

Galimybė pasinerti į gilų mistišką pasaulį suteikia 
vaikiško džiaugsmo! 

I. E.: Kol kas išskirčiau K. Vonneguto Titano sire-
nas arba Joelo Dickerio The truth about the Harry 
Quebert affair.

Mėgstamiausias režisierius, mėgstamiausias filmas? 
Kodėl?

K. K.: Man atrodo neįmanoma atsakyti į šiuos 
klausimus kategoriškai, išskiriant po vieną kūrėją 
iš kiekvienos srities, teigiant, kad jis mėgstamiau-
sias. Talentingų žmonių yra tiek daug! Ir mūsų is-
torija skaičiuoja juos šimtais. Taip ir kine ar teatre. 
Kiekvienoje kartoje ir šalyje yra bent jau po keletą 
savo srityje geriausių. Mano dėmesys, priklauso-
mai nuo gyvenimo aplinkybių, mano amžiaus, po-
mėgių, krypsta į skirtingus režisierius. Pavyzdžiui, 
po mamos netekties peržiūrėjau visą Ingmaro Ber-
gmano filmografiją. Jo filmai suteikė taip tuo metu 
man reikalingo palaikymo. Studijuodama be galo 
mėgau Federico Fellini ir Bernardo Bertolucci fil-
mus. Dar vėliau Michaelį Haneke. Iš šiuolaikinių 
labiausiai patinka Gasparas Noe. Nors tikriausiai 
visų laikų mylimiausias mano režisierius buvo ir 
bus Andrejus Tarkovskis. Periodiškai peržiūrinėju 
visus jo sukurtus filmus, pradedant Ivano vaikyste 
ir baigiant Aukojimu. Pastarasis turbūt daugiausia 
kartų mano žiūrėtas Tarkovskio filmas. Įkvėpta šio 
filmo istorijos, net buvau nutapiusi paveikslą tuo 
pačiu pavadinimu. 

I. E.: Luco Bessono Leon. Gal dėl pieno, gal dėl 
gėlės…

Kokios muzikos klausaisi? Kokių muzikos grupių?

K. K.: Labiausiai mėgstu King Crimson. Robertą 
Frippą ir jo The League of Crafty Guitarists bei Trey 
Gunno Sozzle – kiečiausias man kūrinys! Pink Flo-
yd’ų muzikos klausiausi dar būdama mažytė, ne-
žinodama net grupės pavadinimo. Ji man įstrigo 
visam gyvenimui. O iš klasikų man šviežia nau-
jiena Olegas Karavaičiukas! Jo valsas Jekaterinai 
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verčia iš koto! Iš elektroninių muzikantų žaviuosi 
Nicolasu Jaaru ir jo asmenine kūryba, ne coveriais. 
Jaaras – garsaus instaliacijų menininko iš Čilės Alf-
redo Jaaro ir prancūzės Evelyne Meynard sūnus, 
užaugęs Amerikoje. Nuostabus talentas, išgarsėjo 
būdamas septyniolikos. Labai rekomenduoju pasi-
klausyti. Dar dažnai klausausi Piotro Mamonovo 
Zvuki Mu, o pastaraisiais metais tapydama klausau 
Davido Lango kūrybos.

I. E.: Muzika... Įvairi patinka, daugiausia sunkes-
nė. Taip abstrakčiau: metalas, reivas, repas ir dau-
gybė jų niuansų.

Į kokią šalį norėtum nukeliauti? Kodėl?

K. K.: O! Aš labai mėgstu keliauti. Be galo! Mano 
tėvams net pavyko mane įkalbėti pakeisti mokyklą 
tik pasakius, kad naujoje turėsiu galimybę daug ke-
liauti, ir tai buvo tiesa. Mačiau nemažai pasaulio, 
esu gyvenusi ir gyvenu užsienyje, tačiau niekada 
nesu buvusi Azijoje. Labai norėčiau pamatyti To-
kiją, tokį futuristinį, ir visą Pietryčių Aziją, tokią 
turtingą savo gamta. Taip pat norėčiau nuvykti į 
Jakutiją, didžiausią Rusijos regioną Sakhos res-
publikoje. Ten, kaip sako, žiemą būna didžiausi 
šalčiai, labai traukia gyvai išgirsti ten gyvenančių 
žmonių gerklinį dainavimą. Labai mėgstu klausy-
tis Sainkho Namtchylak. Būtų nuostabu pamatyti 
tą laukinę aplinką, kurioje išsivysto tokia unikali 
kultūra.

I. E.: Į bet kokią, nors dabar ėmė traukti Tolimieji 
Rytai, pavyzdžiui, Japonija. Įdomu, kodėl?..

Kokia buvo Tavo svajonių profesija vaikystėje? Kodėl?

K. K.: Gal pasirodys keista, tačiau niekada sau ne-
kėliau tokio klausimo. Man visada patiko piešti. 
Ankstyvoje vaikystėje – spalvinti. Patiko skaityti 
ir bendrauti, pasakyčiau, tiesiog gyventi. Kažkodėl 
man niekada nekilo klausimas, ką turėčiau dirb-
ti. Turėjau puikų pavyzdį namuose, kad profesija 
gali būti pašaukimas – mano mama buvo nuosta-
bi rusų kalbos filologė, puiki, įkvepianti mokyto-

ja, kuri visus mokinius sužavėdavo savo žiniomis. 
Mūsų namuose ypatingas dėmesys buvo teikiamas 
mokymuisi apskritai. Išsilavinimo svarba diegia-
ma nuo prosenelių laikų. Senelių pokarinė karta 
buvo išalkusi žinių, sunkiuoju karo laikotarpiu jie 
neturėjo prabangos ramiai studijuoti. Matyt, spon-
taniškai, veikdama tai, kas man patinka, ir pasirin-
kau savo profesiją.

I. E.: Neprisimenu.

Kokį gyvūną augintum, jei galėtumei auginti bet 
ką – naminį ar laukinį, tikrą ar išgalvotą?

K. K.: Smagus klausimas :) Aš labai mėgstu ka-
tes! Turiu be galo gražią juodą katę Shivą. Ją daž-
nai tapau ir fotografuoju. Kartais pagalvoju, kad 

Krista Kurilionok. Puolimas, 2018; drobė, aliejus, 110x70 cm
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būtų smagu auginti didelę katę – pavyzdžiui, liū-
tą! Tačiau man patinka gyvūnai savo natūralioje 
aplinkoje, patinka žiūrėti į juos ir jų gyvenimą 
per televizorių ar stebėti draustiniuose. Man net 
sunku lankytis zoologijos soduose, užjaučiu ten 
esančius gyvūnus dėl jų nelaisvės. Iš išgalvotų man 
visuomet patiko bildukas! Vaikystėje visi tikėjome 
namų dvasiomis, tokiomis išdykusiomis, nešan-
čiomis laimę ir turtus, jeigu juos gerbi ir atitinka-
mai elgsiesi...

I. E.: Būtų smagu turėti mažą nykštuką, kuris tilp-
tų delne. Bet tokį protingą, savarankišką.

Ko palinkėtum žurnalui „Pašvaistė“ dešimtmečio 
proga?

K. K.: Pirma, norėčiau pasveikinti Pašvaistę tokia 
gražia proga! Ir pasidžiaugti jūsų darbu! Nuo mano 
veiklos pradžios kultūros srityje Pašvaistė lydėjo ir 
aprašydavo kiekvieną mūsų, jaunųjų kūrėjų, orga-
nizuotą parodą! Jūsų indėlis šiuolaikinio kultūrinio 
Lietuvos gyvenimo pristatyme palieka ryškų pėd-
saką mūsų meno istorijoje. Linkėčiau nepasiduoti 
sunkumams ir toliau sėkmingai vystyti šią puikią 
iniciatyvą, vienijant ir pristatant daug talentingų 
žmonių, kurių Lietuvoje yra nemažai. 

I. E.: Didinti formatą!

O aš „Pašvaistei“ linkiu pasiekti kuo platesnę audito-
riją, nes šis estetiškas ir prasmingas žurnalas to tikrai 
vertas! 

Indrė Ercmonaitė. Žemė, 2016; drobė, aliejus, 110x130 cm
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Kaip aš galėčiau kitaip nei Tavimi išversti 
save? Dažais man lemta viešai tepti savas žaizdas 
ir atgailauti juodomis spalvomis svetimiems žvilgs-
niams… Tave kūriau taip įdėmiai apmąstydama 
kitų klaidas, slegiančias sunkiau nei savos. Man 
gėda už tai, ko nepadariau. Bet kaip jie drįsta ver-
tini Tave savo patirtimis… Žinai, aš elgiuosi lygiai 
taip pat kitų tapybų akivaizdoje. Apsimetu, kad 
nepastebiu, ar nusikeikiu nusivylusi praleistam 
laikui kenkiant manam, kurį būčiau galėjusi skirti 
Tau. Kitos tapybos atrodo tokios svetimos… Ne-
galiu suvokti žalingo potėpio, purvino, be tikslo. 
Netiki? Tavo trapumas mane graudina. Nepaken-
čiu paviršutiniškumo. Patinka man dar kelios kitos 
tapybos, bet tik kelios. Ne, jos nėra gražesnės už 
Tave, aš ne ten žiūriu… Tai nepalyginami dalykai, 
nepyk, jų dėka aš tobulinu Tave, save. Netapau 
kitų tapybų. Tu – mano minties atgaiva, Tavo pa-
slaptingą žodžio galią juntu akyse tų, kurie drįs-
ta atsipalaiduoti ir laimėti akimirką. Srovė tavais 
dažais tvenkiasi akyse. Kodėl man duota būtent 
Tu? Ir kodėl taip nekenčiu, kai išeini sužavėjusi, 
parsiduodi, padėdama man iššvaistyti klampiu 
dažų tepimu uždirbtą gyvenimą.  Stačiakampyje 
Tu telpi… O mano kaulai visai negabūs išsikloti 
tavam ekrane. Visa tai, visa Tu – tokia abstrakti, 
išgalvota, sukomponuota, sudėliota visame šitame 
bejėgiškame chaose. Problemų bedugnės geroji 
teisėja, prakaitą verčianti visa jungiančiais klijais. 
Didžiuojuosi, kai pavyksta. Gaila, kai būni nevy-
kusi… Pykstu ant savęs. Krentu tavo gėdos savo 
veide. Tu – tobula. Gal ir per daug iš tavęs reika-

lauju. O gal nesitikiu ir net nesistengiu suprasti. 
Atleisk man už tuos paveikslus, kuriuos kruvinai 
gėda rodyti tavęs nepažinusiam praeiviui. Esu ide-
alistiškai reikli Tavo išvaizdai. Jie tai įtaria. Patikėk, 
galiu vietoje tavęs kaboti ant vinies. Norėčiau bent 
vienoje poroje akių įžiūrėti stačiakampio atspin-
dį… Pabūti Tavimi.

Nėra lengva, neįžeidžiant žiūrovo pasitikėji-
mo, slapstyti rakštis, dažų dėmes, baisius nagus 
bei nusivylimus, kuriuos man skiri. Man skauda, 
o tu tyli, smirdi iki galvos skausmo ir smelkiesi į 
odą rankų, kurios Tave kuria. Dar vis tos pačios 
dainos… Jau dešimt metų tos pačios dainos mane 
ramina, kai ateinu pas Tave. Tai vienintelis pasto-
vus dalykas. Su tavimi nelengva. Tapyti leidiesi tik 
man esant keistoje azartiškos ramybės būsenoje ir 
visai ne tada, kai turiu laiko. Man bloga… Tu gi 
žinai, kaip yra sunku pas tave sugrįžti ir leisti Tau 
vėl brautis į save, tam nepamainomam aliejinių 
dažų tvaikui, paragavus gryno oro. Tyčia nelepinu 
tavęs bekvapiu terpentinu, kad dar apsukriau už-
migdytum mane savo nuodais. Bekvapis blogis yra 
vis tiek blogis, smirdėk, bent pajuntu, kada išeiti. 
Nebijau tavo nuodų. Negaliu netapyti. Noriu Tave 
kurti, matyti tave storą ir ploną, kabančią ant vi-
nies svetimoms akims nužiūrinėjant. Tu – mano. Ir 
nors Tu tyli, šauki mane be perstojo. Tikiuosi, kad 
tau ne gėda mano rankų. 

Tapysiu visada,
amžinai Tavo

Indrė

Gerb. Tapyba,
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...paaiškink man, kodėl aš jaučiu rūpestį tave 
narplioti visokeriopai skirtingais būdais? Kitos 
tapybos pilnos žydėjimo, gyvūnų, saulėlydžių… 
Kokia tvirta valia turi būti kūrėjo paskyrusio sa-
vajai raiškai tiek gėlių ir vazonų. Prašau, atkerėk 
mane, būtų daug paprasčiau, apipilčiau tave pakal-
nutėmis ir neužmirštuolėmis, nesukčiau galvos dėl 
pragyvenimo. Sėstume į Chrysler ir lėktume kalnų 
link. Ir iki grabo lentos tapyčiau vien juos. Neno-

rėtum pasipuošti krūmų šešėliais ar upių vingiais? 
Nekankink manęs. Ar tau dar negana kanojų, jėzų 
ar mėnulių? Kodėl pasirenki būtent juos? Kita ver-
tus, velniai nematė, Tu atlaikai. Nežinau, kaip, bet 
tau pavyksta. Pameni, kai, 2014 bekabinant tave 
ant vinių Pamėnkalnio galerijoje, užėjo solidus vy-
riškos lyties žmogus su šlepetėmis ir greitu žingsniu 
įvertinęs Tave pasakė, kad Tu – nesąmonė. Žinai, 
nuo tada aš tavimi žaviuosi.

Indrė Ercmonaitė. 
Kabink tapytoją, ne 
tapybą, 2016
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Viltė Zaveckaitė

I

Pilnatis išvaikė kurmius. 
Baltųjų lazdelių vedami  
jie braidžiojo po naktį 
Užlopyti, bejusliai. 
 
Pilnatis nubraižė nesikertančius kelius. 
Nesusidūrė su kolibriais, lėkusiais atbulomis, 
Prasilenkė su gegutėmis,  
Pamiršusiomis lizdus. 
 
Pilnatis nugrimzdo. 
Ir štai, instinktyviai 
Panirome į dramblio kailį 
Ir pribaigėme gulinčias skruzdes.

II

Nustumi 
Į aklinus tunelius 
Suglamžytus 
Įsčių vaisius 
 
Ir jų sodininkes 
Atkąstas ir pamestas 
Į purvinus šulinius 
Nugramzdini 
 
Po tiltais 
Tu brėži paraštes 
Sučiupęs ranka aidus 
Tu patieki 
 
Kodėl 
Tiek metų 
Tylėjo

III

Auginami dykumose
Jie laidojami pražydus

Į cinko karstus
Guldomos jų galvos

Jau trupina
Sotaus alkį

IV

Apsiausta rūko bastausi
Tarp berniukų, mėtančių kamuolį.

Aklinos nakties gūdumoj
Voratinkliai parklupdo.

Ir vis tiek,
Mana avis kažkur čia

V

Vyras iš penkto buto
Jaukino žalčius.

Prieš sugrįždamas namo,
Persirengdavo automobilyje.

Vyras iš penkto buto
Buvo glamonėjamas virvių.

Jis ardė bičių avilius
Ir laistė medų. 

Vidurvasario rytą,
Kai varpų gaudesys,
Užgimė jo ausyse,

Sirenų dainos nutilo. 
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VI

Kai varnai bučiuoja pečius
Ir pelenai glosto akis,

Jauniausioji duktė
Basomis kojomis
Lydima jonvabalių liepsnų

Kyla ant taburetės
Paliesti dangų.

VII

Leisk sugerti šešėlius
Ir permirkti kaktusų miškuos.

Leisk išpurtyti kupranugario naštą
Ir išdžiovinti strazdo giesmę.

Leisk išlyginti pagalvėles, susiglamžyti
Ir įlįsti į stebuklingą ratą.

Mergaitė baksnoja kitapus stiklo.
Šiandien vilkės mūsų nepenės. 

VIII

Pagal Yuri Eremin, Silver Print, 1920

Išgirsti žolės alsavimą
Ir pajusti virpantį orą.

Išleisti lokius pasiganyti
Ir liesti spurdančias viršūnes.

Klausyti nutrūkusių kasečių
Ir įsiurbti stirnos žvilgsnį. 

Susistabdyti.
 

IX

Pagal Chris Steele-Perkins, Wolverhampton, 1970

Pentesilajos globotinės šokių aikštelėje
Pamiršta Orfėjo giesmę.

Prožektorių šviesos apnuogina
Kaminkrėčių pirštus. 

Jos išspardo randus,
Ir įsisiūna gervių sparnus.

Strėlės jų nelies.
 

X

Pagyvenusi moteris,
Drabstanti paskui save duonos trupinius. 

Rami avis, tylinti pjaunama. 

Kojotams ji – 
Dar viena išplaikstyta aguona. 

XI 

Eiti atbulomis.

Tik tiek užtenka, kad
Jaunasis Parsifalis
Perleistų kepurę su varpeliais.

XII

Dėl tavęs einu skęsti
Dvylikos aukurų dūmuose,

Bet vis tiek,
Viduriuose įsitaisiusių
Vapsvų geluonys nenuraškyti. 
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XIII

Septynios plaukų garbanos
Krenta tau nuo galvos. 

Apkaltas vario mazgais
Netenki savitvardos. 

Nutrūksta pančiai,
Sėlinančio liūto žingsniai
Persmelkia tave.  

XIV

Ketinau išnešioti neadresuotus laiškus
Ir pasiųsti savų avių ganyt vilkus,

Ketinau į vagonus sustumti nuščiuvusį orą
Ir sukarpyti baltinius.

Mane sulesė spengianti tyla. 

XV

Lūpomis srūva deguonies gurkšnis.
Sučiaupiu jį tau.

Akiduobėse įsivėlę drugiai,
Reikalaujantys vis didesnės vatų dozės. 

Lūpomis srūva deguonies gurkšnis.
Sučiaupi jį man.

XVI

                                     Sesei

Basnirčia pasitinki 
Ir batraiščius užriši.

Adatų kilpose sukinėjiesi
Ir kedrų vystoma leidiesi.

Driekiasi baltųjų povų plunksnos.
Jos kutena tave. 

XVII

Dar kartą įsižnybiu,
Bet vardo savo neskaitau.

Perplėšiu rūbus,
Skutuosi galvą.

Sausomis akimis nuaudžiu 
Išvirkščią megztinį. 

Rauda Leukadės uola.

XVIII

Jų dešimt pagalvėlių
Remezų lizdus užkaišo. 

Ir akacijų plantacijas kutena
Vos dešimt jų pagalvėlių.

Vis dešimt pagalvėlių jų,
Kai kupranugariai pravirksta,

Kairiaisiais skruostais srūva. 

XIX

Dar nors šią dieną turiu
Nutylėti apie jūrą, virtusią dykuma
Ir išsirauti iltinį dantį.

Turiu dar šią dieną
Popierinėms gėlėms numegzti,
Sužaisti šešėlių teatrą. 

Vokams panardinti. 

XX 

Antilopės ragais apsistumdo,
Bizonai puola galynėtis,
Šikšnosparniai apsikandžioja. 

Atsitraukia.
Nepasiveja.
Nepribaigia. 



Proza

12

Vaikščiojau šaligatvio borteliu pirmyn atgal ir 
laukiau taksi. Mintyse girdėjau Čaikovskį ir regė-
jau save, pasipuošusią naujuoju kostiumu. Spin-
dinčioje scenoje tiesiau rankas į viršų ir lėtai lėtai 
sukausi ant pirštų galiukų. Įsivaizdavau, kaip po to 
man ploja minia žmonių, o aš juokiuosi ir dėkoju 
visiems susirinkusiems, šaukiantiems „Bravo!“ 

– Mergaite, nū kiek galima laukt? Sėskit! – nu-
traukė mano svajas duslus balsas.

– Jūs į Šeškinę? 
– Nugi taaaaip… Laukiu jau penkias minutes, 

nu. Lipat arba ne?
– Bet man rašė, kad atvažiuos raudona Toyota 

Prius.
– Taigi čia ir yra Toyota… Ką aš žinau, gal 

suklydo, nu. Sėdat ar nesėdat? – vairuotojas ne-
rimo, o aš labai norėjau namo. Po treniruotės 
mano pėdos degė, tad aš svajojau, kaip ištiesiu 
pavargusias kojas lovoje ir dorosiu puodą sriu-
bos. Pagalvojus apie vakarienę, skrandis susi-
traukė, o burnoje susikaupė seilės, todėl nuta-
riau, jog visiškai nesvarbu, raudona ta Toyota 
ar juoda, svarbu, kad namo. Vis dar galvodama 
apie vakarienę, atsidariau dureles, klestelėjau 
ant užpakalinės automobilio sėdynės, pasakiau 
vairuotojui adresą ir išgirdau net blakstienas pa-
šiurpti privertusį arklišką juoką.

JUOKĖSI NE VAIRUOTOJAS.
Mano galvoje burbuliavo košė. Į mane atsisu-

ko vyras raudonu veidu su didele kreiva nosimi. Jis 
plačiai išsišiepė apnuogindamas priekyje spindintį 
auksinį dantį ir apsilaižęs lūpą tarė:

– Na, o dabar važiuosime pasilinksmin-
ti, –  mirktelėjo man ir pareikalavo telefono.

– Ką čia nusišnekat? – pyktelėjau. Negalėjau 
patikėti savo ausimis ir ketinau lipti iš automobilio, 
bet jis pradėjo važiuoti. – Ė, sustokit, gal tada... – 
dar nesupratau, kas vyksta, todėl ėmiau muistytis 
ir priešintis tokiems absurdiškiems reikalavimams.

– Telefoną duok! – užriaumojo vyras. 
– Ne!
– Koks dar ne, blemba? –  raudonveidis neke-

tino su manimi terliotis, todėl po akimirkos man 
prieš nosį jau styrojo grėsmingai atrodantis peilis. 
Krūptelėjau ir iš tos nuostabos įsikandau liežuvį. 
Burnoje pajutau kraujo skonį ir ėmiau ieškoti te-
lefono. Ištraukiau jį iš kišenės ir padaviau vyrui. 
Matydama, kaip mobilusis skrenda pro langą, pa-
galvojau, kad reikėjo laukti raudono automobilio.

– Vežam pas Traną? – paklausė vairuotojas to kito.
– Kak vsegda, – nesupratau, ką pasakė, tačiau 

kaip tik tuo metu sustojome prie sankryžos. Vyrai 
šnekėjosi tarpusavyje, tad aš prisislinkau prie dure-
lių ir pabandžiau jas tylutėliai atidaryti. „Krunkt!“

– Norėtum!.. –  nė neatsisukęs pasakė šalia vai-
ruotojo sėdėjęs vyras, o šviesofore užsidegė žalia. 

Norėjau kažką daryti. Norėjau spirti jiems į 
veidus, svarsčiau galimybę išdaužti langą ir bėgti, 
bet automobilis važiavo ir nė vienas iš galvoje be-
sisukančių pabėgimo planų nebuvo tinkamas. Žiū-
rėdama veiksmo trilerius, visada įsivaizduodavau, 
kad kritinėje situacijoje būčiau būtent ta supermo-
teris, duodanti visiems į kaulus, bet... Bet dabar aš 
sėdėjau paklaikusiom akim ir nežinojau, kaip elg-
tis. Ką jie ketina man daryti? Kodėl čia ne taksi? 
Kas dabar bus? Ar manęs kas nors pasiges? Kodėl aš 
lipau į šitą automobilį?.. Nežinia ir klausimai vedė 
mane iš proto. Atrodė, kad per tas kelias minutes 

Viktorija Zapalskytė

Bijok tų, kurie nieko nebijo 
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pasenau dešimtmečiu – sulinkau, pajuodau, atša-
lau, o štai priekyje sėdėję vyrai siurbė mano ener-
giją ir guvėjo tiesiog akyse. Šalia vairuotojo sėdėjęs 
vyras gėrė degtinę tiesiai iš kakliuko ir vis kartojo, 
kad šiandien bus labai linksma.

– Tu svarbiausia klausyk mūsų, ir viskas bus 
gerai, – atsisuko raudonveidis ir paglostė man koją.

– Kodėl aš? – išsprūdo.
– Nes įlipai į automobilį, – apnuogino dantis 

raudonveidis.
– Manęs pasiges.
– Nu ir ką, blemba? – sarkastiškai tarstelėjo 

vairuotojas. 
„Bijok tų, kurie nebijo nieko“, – kažkada man 

yra sakiusi mama. Dar kartelį pažiūrėjau į tuos du 
priekyje sėdinčius vyrus ir papilvėje pajutau juodo 
skausmo verpetą, aiškiai sakantį „bijok jų“. 

– Ko čia žliumbi, nuuuu. Jeigu žliumbsi, gau-
si į snukį, supratai? – pasakė automobilį sustabdęs 
vairuotojas. Atsisuko į mane ir lėtai pakartojo klau-
simą: – Ar su-pra-tai?

– Supratau… – sumurmėjau ir rankove nusi-
braukiau snarglį. 

Vyrai išlipo iš automobilio ir atidarė dureles 
man.

– Lipi lauk, – sumaurojo vairuotojas ir pasikasė 
tarpkojį.

Nė neketinau to daryti. Įsikibau į automobi-
lio sėdynę taip stipriai, kad rankose nustojo tekėti 
kraujas. Pamatęs, kad nelipu, vairuotojo draugas 
pačiupo mane už plaukų ir ištempė iš automobilio.

Vedė mane į juodą trobą. Bijojau sukiotis, 
todėl mačiau tik ją. Kažkur už namo pastebėjau 
mišką, kuris tą akimirką atrodė toks saugus. Staiga 
panūdau būti ten. Tyliai ramiai vaikščioti ir klausy-
ti pelėdos ūbavimo. Neskubėti, neverkti. Nebijoti. 
Norėjau bėgti... Kaip kieme, kai su vaikais žaisda-
vom gaudynių. Pasitryniau į kelnes suprakaitavu-
sius delnus ir jau ketinau dėti į padus, bet mano 
mintis nutraukė raudonveidis:

– Nė negalvok, – užbaubė jis ir stumtelėjo 
mane priekį. 

Mūza Svetickaitė. Nenamai, 2018
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Nuleidusi nosį, nusekiau paskui vairuotoją ir 
pirmą kartą gyvenime kreipiausi į JĮ. „Tėve mūsų, 
kuris esi danguje, teesie šventas Tavo vardas, teatei-
nie Tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, 
taip ir žemėje...“ Neprisiminiau maldos iki galo, 
todėl vis kartojau ir kartojau tuos žodžius, kol įė-
jome į trobą. 

Man iš burnos virto garas. Langai buvo truputį 
apšerkšniję. Vyrai jautėsi lyg namie. Jie pakūrė ži-
dinį ir liepė man įsitaisyti fotelyje. Akis užkliuvo 
už voratinklio ir jame įstrigusių musių. Viena dar 
plakė sparneliais, tačiau buvo akivaizdu, kad jos 
laikas suskaičiuotas. Ar ir man taip bus? Ar ir aš 
amžiams liksiu ant šio fotelio? Nenorėjau sėsti į tą 
purviną krėslą, todėl pritūpiau tik ant jo kraštelio 
ir laukiau, kas bus.

– Žiūrėk, mes čia susirinkom pasilinksmint, – 
pradėjo man aiškinti raudonveidis. – Išgerk, atsi-
palaiduok ir pamatysi, bus linksma.

Jis įbruko man į drebančią ranką pilną stikli-
nę skaidraus skysčio ir liepė gerti. Pauosčiau man 
paduotą gėrimą. Dvokė spiritu. Išgėriau jį vienu 
mauku, o vyras apsidžiaugė ir paklausė vardo.

– Aš. Ur...Ur.. Uršulė. 
– Nesąmonė. Kas čia per vardas, blemba, – su-

siraukė, – būsi... koška, – ir jis vėl apnuogino juo-
dus dantis.

Vyrai įjungė muziką ir liepė man įsijausti į 
atmosferą. Jie buvo atsipalaidavę tarsi kokiame  
vakarėlyje. Spoksojau į ant porankio sumegztą vo-
ratinklį ir kartkartėmis sparneliais sumosuojančią 
musę. Vilčių išsikapstyti jai buvo nedaug, tačiau 
ji vis dar bandė. Jeigu jai pavyks, tai gal ir man?.. 
Suėmiau ją dviem pirštais ir palinkėjusi sėkmės nu-
mečiau ant žemės.

Vyrai neskubėjo, o mano mintys šėlo. Dar 
kartelį nužiūrėjau mane pagrobusius vyrus. Rau-
donveidis buvo su randu ant skruosto, jo akys degė 
aistra ir kažkokiu nepaaiškinamu pykčiu. Atrodė, 
kad jis nekenčia visų žeme vaikščiojančių žmonių 
ir priminė... velnią. Jei manęs būtų kas nors kada 
nors paklausęs, kaip atrodo velnias, būčiau pasa-
kiusi, kad taip. Vairuotojas atrodė geresnis, tačiau 
ir jame buvo kažkas tokio, kas vertė nusukti akis. 
Kodėl aš to nepastebėjau prieš įlipdama į automo-
bilį? Kodėl aš įlipau į tą automobilį?! Tuo metu 

Mūza Svetickaitė. Požeminės perėjos, 2018



Proza

15

raudonveidis prisėdo šalia manęs. Bandžiau trauk-
tis, bet nebuvo kur. 

– Atsipalaiduoooooook, bus linksma, – murkė 
jis man į ausį.

–  Maukis kelnes, – paliepė kitas ir gurkštelėjo 
iš savo stiklinės. 

Negrabiai ėmiau rištis batus ir drebančiom 
rankom bandžiau nusimauti kelnes. Visą tą laiką 
raudonveidis bandė mane paliesti.

– Fū kokios baisios kojos, blemba. Kas tau yra? 
Žie, ant mazochistės šį kartą užsirovėm, – nusi-
žvengė velnias, o aš riečiau pirštus mėgindama pa-
slėpti nuospaudas. – Sergi kažkuom?

– Ne. Nesergu. A-aš šokėja.
– Šlykštu, – pasibjaurėjimo kupinu veidu pasa-

kė velnias ir ištuštino savo stiklinę.
Pamaniau, kad gal jie nieko man nedarys, bet... 

Bet aš labai klydau. 
Gulėjau ant nugaros ir jaučiausi suparalyžiuo-

ta. „Atsipalaiduok, Uršule. Atsipalaiduok.“ Tačiau 
neįstengiau. Pasukau galvą į lango pusę ir pama-

čiau savo lytį suėmusį vairuotoją. Pasukau galvą į 
kitą pusę ir ant žemės išvydau besivoliojantį aus-
karą. Dešiniau gulėjo sutraiškyta musė. Kiek toliau 
nuo musės likučių mėtėsi moteriškas batas, o dar 
toliau švietė raudona dėmė… Kol mane čiupinėjo, 
aš dairiausi toliau. Čia besimėtantys daiktai išdavė, 
kad aš ne pirmoji, atsidūrusi troboje. O tos raudo-
nos dėmės? Kas yra tos raudonos dėmės? 

Kraujas? 
Tą akimirką supratau, kad jie manęs gyvos ne-

paliks.
Pagalvojau apie mamą. Žinojau, kad ji dar 

treniruotėje ir grįš tik prieš vidurnaktį. Žinojau, 
kad neras manęs namuose ir išsigąs, bet dabar ji 
tikriausiai rėkia ant kokios nors mergaitės, norin-
čios mesti baletą. Aš irgi buvau tokia mergaitė. Ir 
baletą mesti norėjau ne kartą, tačiau, kaskart man 
suklupus ir apsiliejus ašaromis, mama man karto-
davo tą pat, ką ir kitoms mergaitėms: „Skausmas 
praeis, bet kartėlis, jog nekovojai, niekada tavęs 
nepaleis. Kovok. Bėk, eik, ropok, šliaužk, riden-

Mūza Svetickaitė. Šniukštinėti, 2018
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kis… Nesvarbu, kokiais būdais, bet judėk į priekį 
ir nepasiduok. Tik tavo protas sako, jog negali, bet 
tavo kūnas gali. Stokis ir eik! Girdi? Stokis ir eik, 
nes tu gali viską!“

– Aš galiu viską, aš galiu viską, aš galiu viską, aš 
galiu viską... –  murmėjau panosėje.

Staiga tarp kojų pajutau šiurkščią ranką. Rik-
telėjau ir pajutau deginantį skausmą veide. Jis man 
trenkė, kad nutilčiau. Supykau. Pasukau galvą ir vėl 
pamačiau musės lavonėlį. Nenorėjau, kad mano 
diena šiandien baigtųsi kaip jos. Negalėjau pasi-
duoti, todėl tą akimirką tapau stipri. Supratau, jog 
geriau mirsiu kovodama, o ne nuolankiai pasidavu-
si. Ėmiau muistytis. Man reikėjo tik mažytės gali-
mybės. Tik plyšelio, tarpelio, kažkokios vilties… Po 
akimirkos ją pastebėjau – kiek dešiniau nuo vairuo-
tojo nugaros buvo langas. Praviras langas! „Uršule, 
susikaupk“, – padrąsinau save. Giliai įkvėpiau. Iš-
kvėpiau, Įkvėpiau. Spyriau mane užgulusiam vyrui 
į kiaušus, stumtelėjau jį ir atsistojau. Netikėtumo 
sutrikdytas vairuotojas pakilo su rankose styrančiu 
daiktu. Mečiausi į kairę, po to į dešinę, o tada iš 
visų jėgų puoliau prie lango ir lipau pro jį. Pajutau, 
kaip vinis perrėžė man šlaunį, o kažkas tempė mane 
už kitos kojos, tačiau man tai buvo nė motais. Aš 
turėjau judėti į priekį, todėl spardžiausi ir sprau-
džiausi pro siaurą langą. Išlindusi jaučiau šlaunimi 
tekantį kraują, tačiau vis vien bėgau. Jaučiau, jog 
prie manęs artėja iš pykčio urzgiantis velnias ir su-
pratau, kad, jei pagaus, man galas. Netoliese išvy-
dau automobilį. Kur rakteliai? Šnopuojantis vyras 
artėjo prie manęs, o aš artėjau prie automobilio. 
Girdėjau, kaip jis keikiasi. Girdėjau jo alsavimą ir 
jutau, kad jis tuoj mane pačiups. Nespėsiu… Tą pat 
akimirką pamačiau į kelmą įsmeigtą kirvį. Sekundę 
pagalvojau, kad man sekasi. „Jei reiks – užkapo-
siu“, – dar pagalvojau, tačiau aš klydau. Kirvis buvo 
per sunkus ir aš nepajėgiau ištraukti jo iš kelmo… 
Dar blogiau, sudeginau per daug laiko ir pajutau 
ant manęs virstantį raudonveidį.

– O dabar tai tau pizdiec, blemba, – arkliškai 
nusižvengė jis. 

Vyras užgulė mane, rovė plaukus, graibstė ir 
mušė. Aš muisčiausi ir bandžiau išsivaduoti, tačiau 
jis buvo per sunkus. Kęsdama smūgius, užsimer-
kiau ir atsisveikinau su visais, kuriuos myliu. Gal-
voje ir vėl ėmė skambėti malda, tik šį kartą atsimi-
niau visus žodžius. „...atleisk mums mūsų kaltes, 
kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir ne-
leisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto… 
Amen.“

Pramerkusi akis, netoliese pamačiau drožinė-
jimo peiliuką primenantį įrankį. Bandžiau siekti, 
bet nepasiekiau. Vis dėlto supratau, jog tai – pas-
kutinė mano viltis. Aš negalėjau būti taip arti gin-
klo ir jo nepanaudoti. Nežymiai slinkausi arčiau 
įrankio. Vyras buvo toks įsiutęs, kad net nesuprato, 
ką aš darau, todėl judant jam, judėjau ir aš. Jutau, 
kad mano veidu teka kraujas, jaučiau, kaip kūnas 
stingsta nuo šaltos žemės, tačiau žinojau, jog nelei-
siu šiam žmogui ištrūkti sveikam. Aš nieko nebe-
bijojau, todėl pačiupau įrankį ir iš visų jėgų dūriau 
jam į šoną. Jis subaubė, o mano pirštais ėmė tekėti 
kažkas karšto. Jis norėjo trenkti man vėl, bet aš ne-
laukiau ir dūriau dar kartą. Kaip tik tada atbėgo 
vairuotojas ir nukėlė aimanuojantį raudonveidį 
nuo manęs. Mačiau, kad jo rankomis srūva juodas 
kraujas. Mačiau akyse sumišusį pyktį ir nežinojimą, 
kaip elgtis.  Maniau, puls mane, tačiau, pažiūrėjęs 
į kruviną peilį mano rankoje, jis sustingo. Koks jis 
jaunas… Kiek jam metų? Dvidešimt? Vyras išbalo 
ir ėmė drebėti. Dar kartelį pažvelgė į savo garga-
liuojantį draugą, mane ir peilį. Nusikeikė. Atrodė, 
kad vairuotojas manęs bijo. Jis žengė kelis žings-
nius atgal, lyg dvejodamas, o po to nubėgo tiesiai 
į automobilį. Po akimirkos išgirdau užvedamo ir 
nuvažiuojančio automobilio garsą. Nuleidau akis į 
sužeistą vyrą ir stebėjau, kaip jo krūtinė skaudžiai 
kilnojasi. Minutę. Dvi. Tyla.

Ant nosies nukrito pirmosios žiemos snaigės ir 
aš pajutau, kad man šalta. Basom, mėlynom ko-
jom stovėjau ant žemės ir jutau, kaip ašaros šąla ant 
skruostų. Numečiau peiliuką ir žengiau namo link. 

Aš nieko nebebijojau. 
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Praėjusių metų lapkritį pristatei naują albumą 
„Kur toliau?“. Pirmas – „Mano miestas“ – pasiro-
dė 2016-aisiais. Papasakok, koks buvo šio albumo 
atsiradimo stimulas. Galbūt kurią nors dainą gali 
įvardyti kaip pirmą, kaip albumo ašį? Kaip galėtum 
paaiškinti pavadinimą: ar toliau atstumo, krypties 
prasme, ar toliau jau nebeįmanoma...

Pagrindiniu albumo stimulu galima laikyti susikau-
pusį neįrašytų dainų bagažą – jų visiškai pakako 
antrajam albumui, be to, ir laikas buvo tinkamas – 
praėjo lygiai dveji metai nuo pirmojo išleidimo. Kal-
bant apie albumo ašį, gali kilti nuojauta, jog tai turė-
tų būti daina Tai kur toliau?, tačiau taip nėra. Tiesiog 
ieškojom tinkamiausio pavadinimo varianto ir Gru-
pės muzikantai nubalsavo už jį, aš, tiesa, turėjau ki-
tokią nuomonę, o atsakyti į klausimą „Kur toliau?“, 
kaip ir visos kitos gyvos būtybės, aš negalėčiau.

O jeigu atsisuktume į tavo kūrybos pradžią – kas 
paskatino eiti muzikanto keliu? Kas įkvepia jauną 
žmogų kurti?

Jau nebežinau, kas paskatino. Esu nebe tas pats, 
kuris visa tai pradėjo, nes, sako, per septynerius 
metus pasikeičia visos kūno ląstelės. 

Kokią vietą savo gyvenime skirtum Mokytojui? Kas 
jis, koks jis? Galbūt kas nors iš muzikantų? Klasikų? 
Bardų?

Šis žodis man asocijuojasi su formaliajame švieti-
me dirbančiais žmonėmis. Mažokai teko susidurti 
su mokytojais, kuriuos rašyčiau didžiąja M, bet 
būtent jie sudomino savo mokomais dalykais ir iš 
dalies jų dėka esu ten, kur esu dabar.

Muzikinis autoportretas
Dainų autorių ir atlikėją Gytį Ambrazevičių kalbina Audrė Karaliūnaitė

Ar galėtum šiek tiek „pafilosofuoti“ apie muziką aps-
kritai. Ar girdi muziką kasdienybėje: gatvėje, par-
duotuvėje, oro uoste...

Taip, girdžiu. Norėčiau tik vieno dalyko – kad jos 
būtų mažiau. Visur, kur tik nueisi, ji skamba. Kar-
tais vaikštau su išjungtom aklinai ausis apgaubian-
čiom ausinėm vien tik dėl to, kad negirdėčiau paša-
linės muzikos. Ji sujaukia mintis, erzina ir trukdo, 
o kai kuriose vietose taip plyšauja, kad net sunku 
susikalbėti.

Ar kuriantis žmogus turi pasirodyti publikai, ar gali 
kurti tik sau? Kokia komunikavimo su žiūrovu, klau-
sytoju svarba ir reikšmė?



Muzika

18

Ar turi? Ne, neturi. Ar nori? Taip, nori. Ar nori 
būti suprastas ir išgirstas? Manau, kad taip. Mano 
nuomone, menas yra komunikavimo priemonė. 
Netikiu kuriančiais į stalčių. Visada norisi gauti 
atgalinį ryšį, išgirsti, jog, kaip dainavo Vytautas 
Kernagis, „taip yra ne tau vienam“.

Ar galėtum žodžiais nutapyti savo autoportretą. O jei-
gu tai būtų paveikslas: kokio dydžio būtų, kokias spal-
vas rinktumeisi, kokias detales paryškintum, kokių ak-
sesuarų pridėtum?.. Koks mėgstamiausias dailininkas?

Vizualiojo meno visiškai nesuprantu ir jisai manęs 
nedomina, tad mėgstamo tapytojo neturiu. Tiesa, 
visai neseniai buvau MO muziejuje, tai patiko Aud-
riaus Puipos darbai. Save patį žodžiais tapau dai-
nomis, visos jos yra apie mane. Imkit ir klausykit.

Ar matei kada nors pašvaistę? Ką pasakytum žmogui, 
kuris vyksta jos ieškoti?..

Ne, nemačiau. O tokiam žmogui palinkėčiau ne-
sušalti.

Haroldas Liumparas, Tomas 
Usovas, Gytis Ambrazevičius, 
Lukas Norkūnas, Martynas 
Nugaras. Pauliaus Mielinio 
nuotraukos
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Justė Rinkevičiūtė

***

Nežiemiškas šiandienos oras –
Pro sunkią baltą užuolaidą
Skverbiasi saulė,
Susigeria klostėse,
Aplieja kambarį pienių medum –
Įsisupusi į žydrą dangų,
Kuriame nė vieno debesies –
Tik vėjo išdraikyti lapai
Tyliai sklando –
Pasiklydę Dievo vaikai
Kaip rojaus paveikslai bažnyčioje.
Nežemiškai šventa tyla ore.

***

Pasitik mane
Su kava atšalusia
Ir visai nesvarbu
Kad cukrus netirpsta
Jau spėjau apsalti
Nuo liepų žiedų
Ir tavęs.

***

Sekundę prieš tau pabundant
Giliai įkvepiu –
Rytas nusirita,
Smilkalus dalindamas –
Purpurine mantija
Karaliai dangų užklojo.

***

Grimztu
Rytinio pieno
Stiklinėj –
Balti lašai
Batukus apsėmė,
Ant skruostukų
Šokinėja –
Kregždučių ieškodami.

***

Betono kiemuos
Žmonės susilieja
Su balkonais
Maža šokėja
Skubiai surištos kasytės
Nubrozdinti keliai
Ištįsta šešėliais
Užkaukia šunys
O ji vis laukia
Pamiršusi
Kad laikas
Čia sustojęs.

***

Nelaukta žiema
Pumpurus brinkina –
Lūžta medžiai –
Išauga sparnai
Stipresni.
Kurtinys, suviliotas
Kadagio uogos,
Į ledo nelaisvę
Papuola.
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***

dangų supjaustė
lėktuvai
ir sunkėsi vakaro
kraujas
mus puldamas
ištirpom
raudonuose
atspalviuose

***

ant ledinio tvenkinio
akmenukus mėtau
jie čiuožia skambėdami
ploni balseliai
adatom šilkinę tylą
bado –
gulbės pametė savo jauniklius

***

Aliejiniais dažais
Suteptas veidas
Vaiskios lemputės šviesoje
Taip ir išnyksta nepastebėtas –
Tik blyškius kontūrus
Palikdamas.

***

Tyla namuos – visai ne tyla.
Vėjas skverbias
Pro neizoliuotus langus,
Trys laikrodžiai tiksi,
Sunkias vanduo per lubas,
Kapsi sunkiais lašais
Išverktas žiemos vanduo.

***

Antro aukšto valytoja
Sunkiais žingsniais –
Kaip dunda būgnai per maršus –
Žygiuoja,
Skambina raktais
Tarsi cimbolų varpeliais,
Didingai dūsauja
Lyg trimituojantis pūstažandis
Orkestro muzikantas,
Šoka valsą
Pagal susikurtus savo akordus.

***

Porcelianiniam gyvenime
Ant išpurentų plunksnų
Grafaitės mosuoja rankutėm
Išpaikintų lūpų nevargindamos
Vėduoklėm nudailintom kalbina
Perlamutriniu karkasu
Smaragdais
Imperatorių paveikslais
Atsiduoda.Audrės Karaliūnaitės nuotrauka
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2018 metų Lietuvos rašytojų sąjungos organi-
zuojamą Pirmosios knygos konkursą laimėjusi Greta 
Ambrazaitė lietuvių literatūros lauke debiutavo su 
poezijos knyga Trapūs daiktai. Poetės vardas vi-
siems, kurie domisi šiuolaikine lietuvių poezija, tu-
rėtų būti girdėtas. Ir nauji, ir kultūrinėje spaudoje 
jau publikuoti tekstai rado savo vietą knygoje, ku-
rios skyriai porcelianas, l’appele de vide ir trečiasis, 
pažymėtas gėlės žiedu, darniai juos „įrėmina“. Ant 
viršelio nutūpė trapumą taikliai reprezentuojantis 
spalvotas vabzdžio piešinys. 

Jeigu reikėtų surengti autorės eilėraščių skaity-
mus, tai erdvė, kurioje jie neabejotinai suskambėtų 
tinkamai, būtų tamsus gotikinės bažnyčios pusrū-
sis. Knygos tekstai anaiptol ne trapūs, o greičiau 
monumentalūs, ornamentiški daiktai, tačiau jie 
parašyti iš trapaus, konfliktiško buvimo mecha-
niškame pasaulyje („rodos, visas praėjęs laikas – / 
kairiarankio rašymas dešine, gitaros skirsniai prie-
šingoj plaštakoj, / pasamdytos raudotojos apsime-
timas“, p. 51). Tikriausiai poetės tekstams monu-
mentalumo prideda ne tik stilius – tirštas metaforų, 
spalvų, formų, tekstūrų („pumpuojančiu karštį per 
smilkinius“, p. 11, „kambarių katafalkų tamsa“, 
p. 13, „metų laikų kraujomaiša“, p. 56 ir t. t.), bet 
ir pasirinktos temos. Autorė daug mąsto apie mir-
tį, Dievą, žmogaus laikinumą, ypač ryškūs pavyz-
džiai – „ne arba šiandien“, „aš per mažai galvoju 
apie Dievą“, „sąstingis“. Dėl tokių temų ir nelabai 
kuo nustebinančio jų perteikimo skaitant kartais 
kyla abejonė, ar eilėraštis nėra tik mėgavimasis iš-
taigingomis ir nudailintomis, bet tuščiomis formo-
mis, primirštant turinį – tai gana dažna tendencija 
jaunųjų kūryboje. Tiesa, jaunųjų autorių apibrė-

Monika Staugaitytė

Monumentalus trapumas

žimas čia vartojamas gana plačia prasme, tai nėra 
nuoroda į konkretų amžiaus intervalą, o greičiau į 
tam tikrą žmogaus tipą, kai kūryboje poetinės „po-
zos“ yra dar šiek tiek daugiau nei pačios poezijos.

Vis dėlto noras vartoti apibrėžimą „jaunų-
jų kūryba“ kyla dėl dviejų dalykų. Pirma, poetė 
neretai vartoja banalokus įvaizdžius tam, kad su-
kurtų mistišką, netgi, sakyčiau, tvinpyksišką pa-
saulėvaizdį (matyt, ne veltui viename iš eilėraščių 
minimas D. Lynchas), pavyzdžiui, kraujas, vynas, 
cigaretės, gedulo juostos, šukės, rūkas ir t. t. Jie ne 
visada pasiteisina, nes dažnai pernelyg besikarto-
jantys, tirštai vartojami niūrūs, tamsūs vaizdiniai 
sukelia atvirkštinį efektą, o ne tokį, kokio iš jų 
tikimasi. Antra, esu pastebėjusi, kad įvardis „mes“ 

Greta Ambrazaitė. Trapūs daiktai. – Lietuvos 
rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius, 2018
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dažniau vartojamas jaunesnių poetų eilėse, tai 
nėra savaime nei blogai, nei gerai, autorė pasitel-
kia ne tik daugiskaitinę formą, tačiau eilėraščiai, 
parašyti „mes“ vardu, šioje knygoje yra efektin-
giausi. Pavyzdžiui, vienas iš mano mėgstamiausių 
22:45:

jau greitai išeisim iš šito nepatvarumo, 
žvakių lašėjimo, vyno pusrūsio
durų laužymo satanhauzo, prancūzparkio
ir žvėryno gatvelių
kur buvom kiti, susitardavom. (p. 60)

Nors tirštas, kunkuliuojantis kalbėjimas gali 
kelti abejonių, vis dėlto G. Ambrazaitė puikiai 
moka tuo sužaisti ir kurti savitą, visoje knygoje 
daugmaž vieningai atsikartojančią atmosferą, kuri 
užsupa savo ritmu ir vaizdiniais, jei tik leidžiamasi. 
Būtent, jei leidžiamasi, o gal, tiksliau, jei dar lei-
džiama. Eilėraščio Volkswagen Passat eilutės „išgu-
lėjom anuos laikus, / išgulėjom baltas / paauglystės 
hortenzijas“ (p. 26) priminė prieš mėnesį sociali-
niame tinkle tyliai stebėtą kelių literatūrologų dis-
kusiją apie jaunesnių rašytojų literatūrą. Viena iš 
jų teigė, kad „<...> kiekviena karta turi pasirašyt 
savo poeziją: tegul siautėja tie paaugliai, ir jokių 
čia snobiškų misijų „skoniui gelbėti“ nereik...“, o 
kita sakė dėl kartų skirtumo nebegalinti vertinti 
jų kūrybos: „labai aiškiai pajutau – nebesu „jau-
nųjų karta“, <...> man jie naivūs, juokingi atrodo. 
Ir visai ne dėl to, kad prasti – kai kurie labai geri, 
na, bet, kaip sakoma, „šaukštai po pietų“. Sutinku 
su požiūriu, kad tam tikra literatūra turi savą laiką 
ir vėliau jos perskaitymas būtų visiškai kitoks arba 
apskritai nebebūtų, bet šio požiūrio suabsoliutin-
ti nereikėtų. Jeigu vertinant literatūrą tik amžius 
įrodytų kūrybinę brandą, Rimbaud eilėraščiai nė 
nebūtų skaityti, o 68-erių Nora Roberts seniai 
būtų gavusi Nobelio premiją. Vis dėlto perskaičius 
G. Ambrazaitės Volkswagen Passat, mintyse susidė-
liojo jaunosios kartos poezijos ir to išgulėto laiko, 
hortenzijų analogija. Autorės tekstai „kalbės“, kurs 

tam tikrus afektus tiems, kurie dar įtelpa į tokią 
pačią laiko formą (galbūt tiksliau reikėtų sakyti, 
pasaulio suvokimo formą), kaip ir ji pati, o tie, ku-
rie jau šiek tiek nutolę, turės ne tokį glaudų santykį 
su jos poezija.

Trapiuose daiktuose man gražus tas ilgesys, 
juntamas daugelyje eilėraščių. Ilgimasi laiko, ar-
tumo, kartais, atrodo, ir paties ilgesio, pavyzdžiui, 
„jau dvidešimt metų / virinu tą patį vyną, / tik-
riausiai / esu nusipelniusi / šito ilgesio“ (p. 63). 
Manau, kad autorei puikiai pavyksta fiksuoti itin 
detalią realybę, minimalius laiko poslinkius, aki-
mirkas, paverčiant juos tarsi ištempta filmo scena. 
Viename iš interviu G. Ambrazaitė pati sakė, kad 
„kuriant man svarbu vaizdus apdirbti, galbūt tai 
ir galima vadinti savotišku „supoetinimu“1. Eilė-
raštis žuvis knygos kontekste išsiskiria savo mini-
malistiškumu, autorė parodo, jog apie mirtį gali 
kalbėti ir visai kitaip nei „ne arba šiandien“. Tas 
kalbėjimas pasirodo daug įtaigesnis ir savitesnis: 
„giliau panardinus rankas, / žuvys nurimsta sau-
jose, / kokios spurdančios rankos, / kokia šilta ši 
mirtis“ (p. 35).

Iki galo dar negaliu suprasti savo santykio su 
G. Ambrazaitės knyga. Vieni eilėraščiai atrodo to-
kie artimi ir gyvi, kuriantys savyje atskirą mikropa-
saulį iš taiklių metaforų, įvaizdžių, ritmingumo, o 
skaitant kitus, apima nuobodulys, nes viskas tarsi 
jau kažkur girdėta ir nenatūralu. A. Marčėnas kar-
tą kalbėjo apie tris poezijos lygmenis įvardydamas 
juos saviraiška, raiška, aiška. Manau, kad autorė 
balansuoja tarp pirmųjų dviejų, nors dažniau už-
šoka ant antrojo. Trapūs daiktai – kol kas dar trapi, 
bet tikrai ne silpna poezija. Labai įdomu bus ste-
bėti, kaip autorei seksis augti ir toliau „poetinti“ 
pasaulį. Atrodo, kad paskutinis knygos eilėraštis 
galėtų būti perskaitytas ir kaip palinkėjimai pačiai 
autorei: „dar daug tau teks klajot“.

1 https://www.15min.lt/kultura/naujiena/literatura/greta-
ambrazaite-apie-pirmaja-savo-knyga-trapus-daiktai-soki-
ruoti-nera-mano-tikslas-286-1024448?copied
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Prisipažinsiu, nors akis dažnai užkliūdavo už 
Justino Krisiūno filmo Širdys afišų, eiti į jį ilgai 
nesiryžau. O atvirai sakant, net ir nelabai norėjau, 
tiksliau – nė nebuvo minties jį pamatyti. Ne dėl re-
žisieriaus, aktorių, bet... tiesiog galbūt dėl per dažno 
nusivylimo lietuviško populiariojo kino „perlais“. 
Tačiau, gavusi asmeninį paskatinimą „tau patiks“, 
visgi pasiryžau surizikuoti. Ir labai džiaugiuosi šiuo 
sprendimu. Šis filmas – jautrioms, mylinčioms lai-
minga ir nelaiminga meile širdims, apie sveikas ir ser-
gančias, įskaudintas ir išbandymų užgrūdintas širdis. 
Širdys, be daugybės perteiktų pamokų, tokių kaip: 
meilės už jokius pinigus nenusipirksime ir širdžiai 
neįsakysime, įžiebė vilties dėl lietuviško kino mano 
kiek skeptiškoje širdyje ir labai maloniai nustebino.

Nors šio filmo veiksmas vyksta maždaug prieš 
30 metų, kai dar net nebuvau gimusi, ir tuos laikus 
galiu tik įsivaizduoti iš tėvų pasakojimų ar istorinių 
šaltinių, jame gvildenamos temos aktualios ir šian-
dien, ir, tikiu, bus dar ilgai. 

Gabrielė Ganžaitė

Filmas ne norintiems būti gyviems,  
o norintiems gyventi

Filme pasakojama apie širdies ligų sanatorijoje 
besigydančių paauglių išgyvenimus. Kažkuria pras-
me pagrindinių herojų Mildos ir Sauliaus meilės 
istorija primena Romeo ir Džuljetos, nes jų meilė 
persmelkta gresiančios liūdnos baigties: jie yra sa-
natorijos pacientai, rimtai serga, ypač Milda. Ji jau 
ne pirmus metus grįžta į šią sanatoriją laukdama 
širdies donoro, todėl savo širdį laiko po devyniais 
užraktais. Galima manyti, kad ji nebesitiki sulaukti 
laimingos pabaigos, nenori skaudinti savęs ir ją pa-
milsiančio žmogaus. Tačiau širdžiai neįsakysi. Nors 
jauna mergina buvo ne vieno vaikino meilės objek-
tas, ją sugeba pavergti Saulius, sanatorijos naujo-
kas. Tačiau ne viskas klojasi lyg sviestu patepta ir 
herojų santykiai patiria nemažai iššūkių.

Tik pažiūrėjusi Širdis ir norėdama daugiau su-
žinoti apie filmo užkulisius, iš vieno interviu ne-
tikėtai sužinojau, kad pagrindinius filmo herojus 
Mildą ir Saulių bei jų dramatišką meilę įkūniję 
aktoriai Roberta Sirgedaitė ir Motiejus Ivanauskas 

23–28 puslapiuose – filmo Širdys kadrai
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yra pora ir realiame gyvenime, įdomiausia, kad re-
žisierius, rinkdamasis aktorius, apie tai nežinojo. Ši 
intriguojanti smulkmena suteikia šiai istorijai dar 
daugiau gilumo ir prasmės. 

Negaliu nepaminėti garsiojo aktoriaus Rolan-
do Kazlo, kuris filme ne tik įkūnijo sanatorijos 
auklėtoją Andrių, tikrą paauglių patikėtinį sun-
kiausiomis akimirkomis, bet ir nemažai prisidėjo 
prie viso filmo kūrimo. Gal dėl to šio herojaus lū-
pomis beriama išmintis kliudo giliai ir įtikinamai. 
Jei atvirai, seniai buvau taip įtikinta lietuviško vai-
dybinio filmo. Kiekvienas herojaus sakinys – tie-
siai į dešimtuką, apie mus visus ir mus vienijan-
čius bendražmogiškuosius dalykus – sąžiningumą, 
atvirumą, drąsą būti savimi. Nejučiomis, visiškai 
naujoje šviesoje iš prisiminimų išniro dar jaunystė-
je R. Kazlo sukurtas kultinis vaidmuo legendinia-
me Raimundo Banionio filme Vaikai iš Amerikos 
viešbučio. Taip simboliškai, tarsi laiko ratui apsi-
sukus, R. Kazlas šįkart vaidina nebe maištaujantį 
paauglį, o jį suprantantį auklėtoją, kuris – tarsi 
dvasinis tėvas – su sanatorijoje viešinčiais ligoniu-
kais dalijasi gyvenimiška išmintimi. Labai jaudi-
nanti ir R. Kazlo įkūnijamo herojaus asmeninio 
gyvenimo linija, kaip nuo jo gal net perdėto pasiš-
ventimo paaugliams kenčia jo žmona Gabija (akt. 
Indrė Patkauskaitė), dirbanti sesele toje pačioje 

sanatorijoje. Ji trokšta ištrūkti atostogų tik dviese, 
be svetimų vaikų, susilaukti savųjų... Bet nenoriu 
visko atskleisti, jei žiūrėsite filmą, pamatysite patys. 
O pažiūrėti tikrai rekomenduoju.

Labai norint, prisikabinti, kaip mes, lietuviai, 
visad mėgstame, būtų galima – prie smulkmenų, 
gal kartais ne itin autentiško drabužio, tatuiruo-
tės, aksesuaro ar makiažo. Prisipažinsiu, man pri-
reikė nemažai laiko ir vyksmo laiką išduodančių 
„įkalčių“, kol galvoje susidėliojau daugiau ar 
mažiau teisingą laikotarpį, kuriame vyksta visas 
filmo veiksmas. Tačiau tai – tik smulkmenos, de-
koracijos, nekeičiančios filmo esmės ir prasmės. Iš 
tiesų, net jei filme būtų perteikiama dar 30 metų 
senesnė realybė ar nukelianti 30 metų į priekį, pa-
grindinė filmo mintis nuo to nė kiek nesikeičia. 
Tiesa, ją kiekvienas žiūrovas išsineša savo širdyje 
vis kitokią, kiekvienam artimą.

Man šis filmas kalba apie drąsą. Drąsą jausti, 
mylėti, tikėti ir tikėtis, o svarbiausia – klausytis 
širdies, kuri, anot gydytojų, nors kartais ir sunkiai 
serga su baisiausiomis diagnozėmis, bet moka my-
lėti labiau už sveikas širdis, dažnai jau apledėjusias, 
šaltas ir abejingas. Kaip matome filme, dažniausiai 
būtent tie fiziniai širdies ligoniai labiausiai širdimi 
jaučia, myli, kenčia, nori gyventi visavertiškai, pa-
tirdami visą jausmų spektrą.



Kinas

25

Filmas Širdys (rež. Justinas Krisiūnas) pristato 
Lietuvos kino žiūrovui jei ne naujas, tai rečiau lie-
tuviškame kine regimas temas: siužeto epicentru 
tampa XX amžiaus dešimto dešimtmečio vaikų ir 
paauglių, sergančių širdies ligomis, sanatorija, pa-
auglių meilė, o žiūrint filmą, pradžiugina ir pasta-
ruoju metu Vakarų pasaulyje aktuali paauglystėje 
gajaus priekabiavimo prie mergaičių tema (ši tema 
plačiai gvildenama populiariame amerikiečių pa-
auglių seriale 13 reasons why). Tad pamatyti lietu-
višką filmą tokiomis temomis buvo visai smalsu, 
juolab, kaip greičiausiai filmo kūrėjai ir tikėjosi, 
dėmesį patraukia tai, kad vieną pagrindinių vaid-
menų atlieka Rolandas Kazlas.

Prieš eidama žiūrėti Širdis, buvau girdėjusi įvai-
rių nuomonių. Būtų neteisinga sakyti, kad vieni 
sakė vienaip, kiti kitaip. Ir visgi atėjau susidariusi 
daugmaž tokį įspūdį: geras, bet… lietuviškas. Su 
panašiu įspūdžiu ir išėjau: viena vertus, džiaugiausi 
anksčiau perdėm lietuviškame kine nenagrinėtomis 
temomis, nebloga vaidyba, kita vertus… mano gal-
va liko užtvindyta tradiciniais dvasingais vaizdais, 
o žengusi pirmuosius žingsnius iš kino salės, nusi-
purčiau įtampos perteklių it katinėlis ir greitai sten-
giausi nutipenti kuo toliau. Savo apžvalgą išskirs-
tysiu į aspektus, kurie, mano galva, arba sutrukdė, 
arba padėjo sukurti gerą filmą (nes, abejoju, ar siek-
ta sukurti sensaciją, todėl giliau kabinėtis neverta).

Protagonistai versus antagonistai

Ši skirtis Širdyse visai įdomi. Nors abu protago-
nistus (taip vadinami teigiami herojai) – ir sanato-
rijos naujoką, buvusį talentingą bėgiką Saulių, ir 
sanatorijos mokytoją Andrių – kaip geriečius galima 
pastebėti vos šiems pasirodžius, vis dėlto jie skiriasi. 

Saulė Kubiliūtė

Kas sutrukdė moderniems 
ketinimams?

Kaip veikėjai, jiedu kuriami panašūs. Saulius 
(akt. Motiejus Ivanauskas) yra paauglys, taigi aršus, 
agresyvus bei klystantis. Tikras šiuolaikiškas prota-
gonistas – netobulas ir vis dėlto vedamas žmogiš-
kų, suprantamų, pateisinamų kėslų. Andrius (akt. 
Rolandas Kazlas) irgi yra klystantis, ypač antroje 
filmo pusėje, tačiau kur kas labiau primenantis 
kone patį amerikietiškąjį superherojų, pagal kurio 
prototipą kadaise kurtos net pačių JAV prezidentų 
kampanijos: matome itin atsidavusį mokytoją, au-
kojantį šeimos laiką dėl mokinių gerovės, išmintin-
gą bei gebantį mokiniams atverti akis. Filme beveik 
nepasitaiko momento, kada galėtum jį prigauti 
esant nedorą. Šis, tiesa, turi šeimyninių problemų, 
prieš kurias yra bejėgis, tačiau ir pastarosios – iš 
šio didžiavyriškumo, o ir susitvarko jis su jomis kai 
kuriose scenose gana lengvai.

Širdims sukliudo, mano manymu, antagonistai 
(antiherojai). Ypač vienas iš jų. Sauliaus antago-
nistas yra protingai per daug neplėtojamas, kartais 
perspėjantis, pralaimintis, kiek sumišęs (papras-
čiausiai į agresiją linkęs paauglys) ir greičiausiai 
taip pat toks pat žmogus kaip ir Saulius. O štai 
Andrius susiduria su antagonistu, kuris filme pats 
vienas sugeba sukurti nežmonišką įtampą. C. G. 
Jungas, savo traktatuose kalbėdamas apie archeti-
pus, vis užsimena apie žmogų, kuris sukrečia tuo, 
jog yra tobulas blogis, tarytum pats šėtonas – toks 
yra Andriaus priešininkas Vytas. Itin mėgstantis 
tvarką biurokratas, silpnų nervų, su polinkiu į 
smurtą, žiūrintis pornografiją, tačiau kažkodėl ab-
soliučiai aseksualus (pornofilmus, beje, žiūri irgi 
abejingu žvilgsniu), neigiantis meilę (tiesa, galbūt 
scenos, kuriose jis neigia meilę, yra skirtos spe-
cialiai tam, kad suprastume, jog jis nelaimingas, 
todėl yra toks neigiamas ir grėsmingas aplinkinių 
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jausmingumui). Galiausiai šis veikėjas pasiekia 
savo norėtų aukštumų, neklysta, nepasiduoda – 
jis yra tobulas, neapgaunamas blogis, patiriantis, 
atrodytų, sukrečiančius stimulus smurtauti prieš 
kitus veikėjus ir visi veikėjai jo prisibijo. Tam tik-
ra prasme jis yra šiuolaikiškas būtent todėl, kad 
blogis postmoderniame pasaulyje visados turi nu-
galėti. Ir vis dėlto – Vytas, mano manymu, sukur-
tas pernelyg vienpusiškai. Ir toks jis kurtas grei-
čiausiai sąmoningai, mat kiekvieną jo pasirodymą 
lydi grėsminga muzika. Šio veikėjo egzistavimas, 
be abejo, nėra klaida. Jis taip pat kuriamas kiek 
su šaržo poskoniu. Tačiau šis personažas yra per 
mažai panašus į žmogų, o tai ne tik kad sukuria 
seno amerikietiško filmo įspūdį (neva amerikie-
tiškasis superherojus turi imti ir sunaikinti tokį 
nenugalimą blogį), tačiau itin kontrastuoja su ki-
tais veikėjais. Šiame filme Andriaus antagonistas 
atrodo kaip iš meninio istorinio filmo atkeliavęs 
stalininių laikų tardytojas, atsidūręs itin pozity-
vioje, sentimentalioje vokiškoje telenovelėje, o tai 
ženklas, kad buvo gal kiek persistengta. 

Siužetas

Pats siužetas neatrodo itin tvarkingas. Bėgi-
kas Saulius nefinišuoja apalpdamas. Iki pat filmo 
pabaigos neaišku, kodėl jo būsimieji sanatorijos 
draugai dalyvauja varžybose ir jį palaiko. Iš pradžių 
tikėjausi, kad tai būsianti kompozicija, kai filmo 

pradžioje matome rezultatą ir paskui stebime, kaip 
šis buvo pasiektas, tačiau vis dėlto ne.

Saulius atsiduria sanatorijoje. Ten iš pradžių 
nėra itin draugiškai pasitinkamas bendraamžių, 
tačiau vėliau jie vieni kitus prisijaukina. Saulius 
įsimyli „visų vaikinų svajonę“ Mildą (akt. Roberta 
Sirgedaitė), kurią jau yra nusižiūrėjęs Andriaus an-
tagonistas, agresyviai paauglių klikai priklausantis 
Tadas. Tarp jų neišvengiamai atsiranda trintis, kuri 
nepatinka pačiai Mildai.

Širdyse rutuliojama ir kita siužeto linija. Moky-
tojas Andrius ramina savo žmoną, pykstančią, kad 
ir vėl negalės kartu išvykti atostogų. Andrius taip 
elgiasi matydamas įtampą tarp Sauliaus ir Tado. Jis 
mano, kad vaikams tokioje situacijoje reikalingas 
autoritetas. Kitos problemos mokytojui kuriamos 
per pastarojo antagonistą Vytą, vis mėginantį rasti 
priekabių. Vyto požiūris į mokymą yra radikaliai 
kitoks negu Andriaus – gerokai konservatyvesnis. 
Tačiau keisčiausi yra Andriaus antagonisto tikslai – 
direktoriaus postas, kaip paaiškėja antroje filmo 
pusėje – niekaip nekonfliktuoja su tuo, ką filme 
veikia mokytojas. Dar keisčiau, kad Vytas filmo 
pradžioje atrodo itin priešiškas sanatorijos naujo-
kui, išgyvena siaubingą agresijos Sauliui priepuolį, 
bet vėliau tiesiog nustoja kreipti dėmesį. Būtent 
šios siužetinės linijos ydingumas, mano spėjimu, 
šiek tiek sugriauna filme kuriamo pasaulio tvarką, 
o dargi prideda papildomą, nereikalingą sluoksnį 
visai istorijai, kuris gali trikdyti žiūrovą.



Kinas

27

Vaidyba

Dėl vaidybos filmą tenka pagirti, ir pagirti ne 
tik patyrusius aktorius – jaunieji aktoriai taip pat 
įsidėmėtini ir palieka malonų įspūdį. Ypač norė-
čiau išskirti pagrindinio vaidmens, Sauliaus, atlikė-
ją – nesu mačiusi lietuviškame kine taip įtikinamai 
vaidinamo įsimylėjusio paauglio.

Mildos vaidmuo, mano manymu, nėra sufor-
muotas dėkingai – tai ta klasikinė dvasingų, didelių 
akių mergaitė lietuviškame kine, kuri, jei prakalba, 
tai tik mįslingais sakiniais. Dažnu atveju aktorė to-
kioje situacijoje gali likti juokinga, bejausmė, kažką 
murmanti raganaitė. Ir vis dėlto aktorė tokia nepasi-
rodo. Aurelijus, atstumtasis, iš tiesų perteikia skaus-
mą, kai jautiesi neatitinkantis paaugliškų grožio stan-
dartų. Grigas iš tikrųjų atrodo kaip toks paauglys, 
kuris dažniausiai būna akmeniniu veidu, tačiau turi 
didelę širdį. O štai Juozuko vaidmens atlikėju norė-
čiau pradėti kitą skiltį, kurioje norėčiau ir pagirti, ir 
pakritikuoti filmo kūrėjus dėl aktorių pasirinkimo.

Aktorių parinkimas

Lietuva nėra tokia didelė, kad kino kūrėjai tu-
rėtų prabangą kiekvienam personažui išrinkti pačią 
tinkamiausią veido, balso, manierų kombinaciją. 
Tačiau šiame filme daugeliu atžvilgiu tai padaryta 
tiesiog puikiai – sanatorijos seselė iš tiesų priminė 
seselę, o Juozukas – ypač empatiją žadinantis mie-

las, nekaltas personažas, kurį norisi apsaugoti nuo 
visus slegiančių intrigų.

Galbūt Rolandui Kazlui būčiau skyrusi kitą 
vaidmenį. Tokie aktoriai dažniausiai yra vaidme-
nys patys savaime ir žiūrovą itin sunku nustebinti. 
Neabejotinai toks veidas – didelis pranašumas re-
klamuojant filmą, o plakate dažniausiai puikuojasi 
herojus-gerietis. Tačiau kiek įdomiau būtų buvę 
žiūrėti, jei Rolandas Kazlas būtų vaidinęs ne save – 
dvasingą, bet ir itin laiku ir vietoje pašmaikštauti 
mokantį Andrių, o būtų atsidūręs kad ir to paties 
Vyto vaidmenyje. Tai būtų praplėtę žiūrovo akiratį 
apie paties aktoriaus galimybes. Galiausiai many-
čiau, kad tai – dažna problema lietuviškame kine 
(ir ne tik kine): pernelyg dažnai linkstama ne tik 
aktorius, bet ir apskritai žinomesnius veidus pa-
versti vientisais personažais. Aktoriaus profesija 
turėtų būti tuo ir žavi – tas pats aktorius, kuris 
įtikinamai prajuokina, suteikia viltį, kitame filme 
gali tapti serijiniu žudiku. Žinoma, ne visi akto-
riai sugeba atsikratyti būdingų tipažų. Ir vis dėlto 
R. Kazlas, manau, yra tas aktorius, kuris tai galėtų. 

Scenos

Deja, peizažinėms scenoms (kurios Širdyse 
naudojamos įtampai susilpninti) filmo kūrėjai ne-
atsispyrė. Ypač įsiminė sekso scena, kuri, vos pra-
sidėjusi, buvo nutraukta muštynių krante, o vėliau 
nesuvokiamu greičiu ekrane pasirodė vaizdai baž-
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nyčioje, nes buvo laidojamas nukentėjusysis nuo 
prieš tai įvykusių muštynių. 

Vis dėlto filmo kūrėjai nepasibaimino padary-
ti perėjimų-siurprizų. Tokių scenų būta nedaug. 
Vienoje scenoje gali susipainioti, kuris veikėjas iš 
tiesų nukentėjo – šioji sužavi, nes iš tiesų pasirodo 
netikėta. Kitoje – netikėtumas, nors iš negatyvaus 
virsta džiaugsmingu, tačiau atrodo neskoningai.

Galiausiai, įvykus kulminacijai, mano many-
mu, pernelyg daug laiko skiriama filmui užbaigti. 
Širdyse toks užbaigimas užsitęsia stebint įvairias idi-
liškas scenas, kurios siužetui nieko nebeprideda, o 
ne vienas žiūrovas salėje jau ėmė dirsčioti į laikrodį.

Tekstas

Galima pajusti filmo kūrėjų pastangas į Širdžių 
veikėjų lūpas įdėti gyvą paauglių ar suaugusiųjų 
kalbą. Vis dėlto į akis kiek krito nuolatos kartoja-
mi tie patys žargono žodžiai. Žinoma, kiekvienas 
veikėjas žmogiškai veikiausiai bus prisirišęs prie 
atitinkamų keiksmažodžių ir daugiausia vartos sau 
būdingus. Vis dėlto vietomis pritrūksta variacijos, 
o tai sukliudo atkurti natūralią kalbą.

Laikas

Širdyse mažoka užuominų, kad rodomas 
1990–2000 metų laikotarpis. Tai spėti gali nebent 
iš automobilių, kuriais važinėjama (tačiau tokiais 
važinėta ir 2000–2010 m., o ir dabar būtų galima 
pamatyti gatvėje), arba iš to, kad veikėjai vis dar 
gyvena pasaulyje su litu. Kiek akivaizdžiau tai liu-
dija ant vaikų baldų priklijuoti plakatai su to laiko-
tarpio įžymybėmis. Tačiau diskotekose, greičiau-
siai dėl finansavimo, groja tik lietuviška muzika. 
Ir visgi – nežymi. Jei, tarkime, į filmo garso takelį 
būtų įtraukta tuo metu tokios populiarios lietu-
viškos muzikos, kurią atskirtų ir vėlesniame nei 
vaizduojamas dešimtmetyje augęs paauglys, filmas, 
mano manymu, būtų pasipildęs ypatinga dešimto 
dešimt mečio dvasia, o tai būtų pakėlę filmo kartelę 
į visai kitą lygį.

Fantazija

Apie vieną inspektorių Šerlokas Holmsas yra 
pasakęs: jis geras specialistas, žino, kaip atlikti savo 
darbą, išmano taisykles. Tačiau pagrindinė jo pro-
blema – trūksta fantazijos! 

Manau, ir Širdžių, ir apskritai Lietuvos kino 
kūrėjams dažnai pritrūksta drąsos peržengti rėmus. 
Režisieriai nepamąsto, kaip būtų galima žiūrovui 
perteikti temas ir priartinti kino pasaulį prie žiūro-
vo. Tarkime, vaikų, sergančių širdies ligomis, sana-
torijoje guli vaikai iš visos Lietuvos. Kodėl aktoriai 
negalėtų kalbėti įvairiomis tarmėmis, akcentais (šiuo 
metu pasaulyje yra madinga kine perteikti etnosą 
bei su juo susijusias veikėjo ypatybes)? Kodėl nepa-
bandžius geriečio aktoriaus paversti blogiuku? Ko-
dėl garso takeliui vietoj pianino garsų nepasirinkus 
to, ką tiems paaugliams grojo didžėjus diskotekoje? 
Tai būtų prislopinę filme atsiradusią įtampą ir filmas 
būtų buvęs kur kas malonesnis akiai!

Galutinis verdiktas

Veikiausiai svarbiausias verdiktas skaitytojui 
būtų toks, ar aš eičiau į šį filmą dar kartelį. Atsa-
kyčiau, kad greičiausiai ne. Filmas, nors ir siekia 
pamokyti ir įkvėpti, dėl atsiradusios įtampos dėl 
greičiausiai pernelyg užakcentuoto blogiečio Vyto, 
kuris labai prastai surezonavo su hormonų ka-
muojamų paauglių temomis, palieka slogų įspūdį. 
Kūrėjai pasirenka įtikinančius aktorius, šie dar įti-
kinamiau suvaidina, tačiau filmas nepasiekia žiūro-
vo širdies tiek, kad šis norėtų rekomenduoti filmą 
kitam. Pagrindinė priežastis, mano manymu, yra 
ganėtinai juokinga – persistengta ties siužetu, šis 
išėjo per sudėtingas sekti žiūrovui.

Tačiau fantastikos rašytojas bei scenarijaus auto-
rius Neilas Gaimanas yra sakęs, kad kūrėjas neturė-
tų pernelyg klausyti kritiko. Kritikas gali pasakyti, 
kad kažkas negerai. Ir jis gali būti teisus. O kas yra 
blogai, gali atrasti tik pats rašytojas. Kritikas grei-
čiausiai suklys ir, jo paklausius, kažkas kūrinyje ims 
ir sugrius. Tad taip pat siūlyčiau reaguoti ir į mano 
kritiką bei pasiūlymus.
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Liublino unija nuo pat jos sudarymo buvo ver-
tinama prieštaringai; net ir šiais laikais šis svarbus 
įvykis sulaukia pačių įvairiausių vertinimų. Jam 
skirta solidi monografija, kurios Pratarmėje rašo-
ma: „1569 m. Liublino unija, šios sutarties priežas-
tys ir postūmiai, kelias į ją, sudarymo aplinkybės ir 
būdai, unijos nuostatų interpretacijos ir kiti susiję 
klausimai kėlė jau ir amžininkų karštas diskusijas. 
Unijos esmę, tarpvalstybinių santykių teisinę pras-
mę naujojoje sąjungoje ir jos perspektyvas Lietuvos 
bei Lenkijos politinis elitas, regionuose gyvenusi 
politinė tauta vertino skirtingai. <...> Galop Lie-
tuvos Didžiajai Kunigaikštystei vis dėlto pavyko 
įtvirtinti savą Liublino unijos nuostatų interpre-
tacijos schemą, kuri buvo pasitelkta III Lietuvos 
Statute. Tai, kam Lietuva iš pradžių stengėsi prieš-
tarauti, ilgainiui tapo Didžiosios Kunigaikštystės 
įrankiu, kuris leido priešintis unitarinės valstybės 
kūrimo tendencijoms. Unija neabejotinai buvo ne 
vien formalus tarpvalstybinių santykių aktas ar po-
litinis manifestas. Jos reikšmė ir padariniai svarbūs 
kultūros, meno, mentaliteto, nacionalinės savivo-
kos, karybos ir geopolitikos sritims.“1 Minėdami 
Liublino unijos 450 metų sukaktį, pabandysime 
pasigilinti į rečiau aptariamas unijos prielaidas ir 
kontekstus. 

Civilizaciniai Liublino unijos aspektai 

Pirmiausia būtina apžvelgti padėtį Europoje 
iki sudarant uniją. Tarptautinė politika ir galių 
pusiausvyra regione nulėmė beveik nuolatinį Lie-
tuvos geopolitinės padėties blogėjimą. XV–XVI a. 
suaktyvėjo ir musulmoniška Osmanų imperija, ir 
stačiatikiška Maskvos valstybė. Negana to, krikš-

Valentinas Kulevičius

Ką Lietuvai reiškia 1569 metų 
Liublino unija 

čioniškos Europos vienybę sudrebino 1517 metais 
prasidėjęs Reformacijos procesas. Lietuvai teko 
spręsti, ką daryti vis didėjančio pavojaus iš rytų ir 
pietryčių akivaizdoje. Švedijos ir Danijos karalys-
tės, dalis Šventosios Romos imperijos kunigaikš-
tysčių bei Prūsijos kunigaikštystė netrukus tapo 
protestantiškomis valstybėmis. Lietuvoje, kitaip 
nei daugelyje kaimyninių valstybių, reformacija 
pralaimėjo, todėl liko tik vienintelė potenciali są-
jungininkė – Lenkija, vienintelė stipri katalikiška 
šalis. Kadangi konfesinis klausimas XVI amžiuje 
buvo labai svarbus, sunku patikėti, kad tuomet 
būtų įmanoma Lietuvos sąjunga su nekatalikiška 
valstybe. Labai svarbu pabrėžti tai, kad, pasirašy-
dama Liublino uniją, Lietuva išliko europietiškoje 
Vakarų civilizacijos erdvėje. Tai turėjo ilgalaikių 
teigiamų pasekmių: net ir dabar mes galime laikyti 
save Vakarų civilizacijos (plačiąja prasme) dalimi 
būtent dėl to, kad prieš 450 metų mūsų protėviai 
pasirinko būti joje. Pasak politologo S. P. Hunting-
tono, „Pagrindinė civilizacijas apibrėžianti ypatybė 
yra religija“2. Taip pat jis teigia, kad „Europa bai-
giasi ten, kur baigiasi Vakarų krikščionybė ir prasi-
deda islamas bei stačiatikybė“3. Pasak profesoriaus 
Zigmo Zinkevičiaus, „Rytų krikščionybės vaidmuo 
suslavinant senąsias baltų (ir lietuvių!) gentis negali 
kelti abejonių. Rytų krikščionybė daug prisidėjo 
prie lietuvių ir kitų rytuose gyvenusių baltų gen-
čių nutautinimo, jų asimiliavimo, pavertimo sla-
vais. Neturime duomenų, kad Rytų krikščionybės 
platintojai būtų išvertę į lietuvių kalbą poterius ar 
kitas maldas, kaip darė Vakarų misionieriai“4. Ga-
lima pridurti, kad vakarietiška krikščionybė (ypač 
protestantizmas) buvo nepalyginti palankesni lie-
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tuvybei išsaugoti ir plėtoti negu rytietiška. Užtenka 
prisiminti vien protestantiško istorinio etnografi-
nio Prūsų (Mažosios) Lietuvos regiono kultūrinius 
bei raštijos procesus, vykusius nuo XVI iki XIX 
amžiaus, kurie leido ne tik išlikti, bet ir plėtotis 
lietuviškai kultūrai. Todėl galima teigti, kad, esant 
nuolatinei Maskvos valstybės agresijai prieš Lietuvą 
(prasidėjusiai XV a. pabaigoje), vienintelė alterna-
tyva Liublino unijai buvo „ištirpimas slavų jūroje“. 
Tačiau pasilikimas Vakarų civilizacinėje erdvėje 
taip pat turėjo savo kainą. Liublino unija leido 
apsiginti nuo Maskvos valstybės, tačiau paspartino 
polonizacijos procesą (beje, šis procesas jau buvo 
prasidėjęs gerokai anksčiau), kurio galbūt būtų 
buvę įmanoma išvengti (arba pristabdyti), jeigu 
būtų laimėjęs Radvilų protestantizmas. Tačiau ar 
buvo alternatyvų? Šalia buvo nedraugiška Švedija, 
grėsminga Osmanų imperija, nuolatinis Maskvos 
valstybės pavojus. Tokioje nedraugiškų kaimynų 
„kompanijoje“ turėti Lenkiją kaip ketvirtą priešą 
būtų buvusi tikra katastrofa (o tokia alternatyva 
tuo atveju, jeigu Liublino unija nebūtų sudaryta, 
buvo gana reali). Liublino unija Lenkiją pavertė są-
jungininke, kuri galėjo padėti gintis nuo kitų trijų 
didžiausių Lietuvos priešų XVII amžiuje. Palygin-
ti su Lenkija protestantiška Švedija, stačiatikiška 
Rusija ir musulmoniška Osmanų imperija buvo 
kultūriškai ir civilizaciškai svetimos Lietuvai. Api-
bendrinant galima teigti, kad iš visų įmanomų blo-
gybių nutiko mažiausia, kurią net sunkoka vadinti 
„gryna“ blogybe, nes Liublino unijos sudarymas 
turėjo ir daugybę teigiamų pasekmių. 

Geopolitinė Lietuvos padėtis iki 
Liublino unijos 

Liublino unijos neįmanoma suprasti neapžvel-
gus procesų, vykusių po Vytauto Didžiojo mirties. 
Tuo laikotarpiu Lietuva jau nebeturėjo aiškios geo-
strategijos, todėl, pasiekusi zenitą valstybė patyrė 
nuosmukį. Naujųjų laikų pradžioje LDK susidūrė 
su besiformuojančiais rimtais geopolitiniais poslin-
kiais ir iššūkiais, tačiau lemiamais dešimtmečiais 

neatsirado valdovo, kuris galėtų efektyviai spręsti 
problemas. Dėl kylančios Maskvos valstybės ir Os-
manų imperijos bei Krymo chanato grėsmės LDK 
buvo priversta geopolitiškai suartėti su Lenkija, 
kurios pagalbos (ypač karinės) reikėjo vis labiau. 
Istoriko Valdo Rakučio teigimu, „XV a. viduryje 
ir antroje pusėje dėl palankios politinės padėties 
susidarė sąlygos egzistuoti taikiai, todėl kariuome-
nės plėtros procesai nebebuvo tokie spartūs <...>. 
XV a. pabaigoje Lietuvos kariuomenė pasirengimo 
kokybe gerokai lenkė stiprėjančios Maskvos kuni-
gaikštystės dalinius, tačiau dėl riboto potencialo, 
neaiškios valdovo pozicijos bei netobulos valdy-
mo sistemos tapo neveiksminga ir nelabai atitiko 
naujųjų laikų reikalavimus. <...> Lietuva XV a. 
viduryje išgyveno taikų laikotarpį. Čia nebuvo 
samdomosios kariuomenės, nebandyta priartėti 
prie jūros, dėl to XV a. pabaigoje LDK karybą ir 
politiką apėmė krizė.“5 Didelę grėsmę kėlė ir tai, 
kad į agresyvią Maskvos valstybę kai kurios Euro-
pos valstybės žiūrėjo palankiai, todėl LDK atsidūrė 
geopolitinėje apsuptyje. Vienas tokių pavyzdžių: 
„Į nuo XVI a. pradžios sustiprėjusią Maskvos di-
džiąją kunigaikštystę imta kreipti dėmesį Europo-
je. Dukart (1517 ir 1526) į Maskvą buvo atvykę 
sąjungininkų prieš Osmanų imperiją ieškojusio 
Vokietijos (Austrijos) imperatoriaus Maksimilia-
no I pasiuntiniai.“6 Svarbu ir tai, kad dar iki Liu-
blino unijos Lietuvą ir Lenkiją jau siejo dinastiniai 
ryšiai. „Lenkija tapo Jogailaičių tiltu į Čekijos ir 
Vengrijos sostus. XV a. pabaigoje ši dinastija savo 
valdžia apjungė visą šį regioną. <...> Valdydami šias 
keturias monarchijas, Jogailaičiai savo reikšme pri-
lygo iškylantiems Habsburgams. <...> Tačiau <...> 
politinę Jogailaičių sistemą iš rytų užgulė Rusijos 
kolosas. Jis nebuvo vienas: jau šimtą metų šį regio-
ną iš pietų spaudė kitas kolosas – Turkija.“7 Tačiau 
Jogailaičių idėja sulaukė opozicijos dar 1485 m., 
kai, siekdamas sulaikyti Turkijos grėsmę, Kazi-
mieras Jogailaitis išvyko paremti Moldavijos, kuri 
kentėjo nuo turkų antpuolių, bet, užuot sukūrus 
plačią antiturkišką koaliciją, sulaukė Habsburgų 
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(palaikomų imperatoriaus ir Maskvos) pasiprieši-
nimo Jogailaičiams8. Dar vėliau Šventosios Romos 
imperijos imperatorius Maksimilianas I, Europo-
je vykdęs Jogailaičiams priešišką politiką, sutiko 
ginkluota jėga paremti Maskvą kovoje prieš Len-
kiją ir Lietuvą bei jos valdovą Žygimantą Senąjį. 
Pagalbą Maskvai pasiūlė Krymo chanas. Negana 
to, 1514 m. vasarį prieš Lietuvą ir Lenkiją buvo 
sutelkta plati Vokietijos imperijos, Kryžiuočių or-
dino, Danijos, Brandenburgo, Saksonijos, Vala-
kijos ir Maskvos koalicija; netgi buvo svarstomas 
Lenkijos ir Lietuvos padalijimo sąjungininkams 
klausimas9. Šiuos planus sutrukdė tik 1514 m. 
Oršos mūšis, kuriame lietuviai ir lenkai sutriuški-
no maskvėnus. Šie procesai rodo, kad Lietuvą ir 
Lenkiją ir anksčiau siejo bendros geopolitinės grės-
mės: jeigu Oršos mūšis būtų buvęs pralaimėtas, 
Lietuvos ir Lenkijos žemių padalijimas būtų įvykęs 
gerokai anksčiau. Tokie pavojai rodė objektyvų są-

jungos būtinumą. Ypač pražūtingas Lietuvos tarp-
tautinėms pozicijoms buvo Kazimiero Jogailaičio 
valdymas (1440–1492), kuris užsitęsė net pen-
kiasdešimt dvejus metus – jo valdymo pabaigoje iš 
esmės baigėsi Lietuvos, kaip didvalstybės, era; Lie-
tuva tapo tik regionine galia, priversta konkuruoti 
su kitomis kylančiomis aplinkinėmis regioninėmis 
galiomis ir jau nebegalėjo diktuoti savo geostrate-
gijos Rytuose. „XV a. pirmojoje pusėje, Vytauto 
valdymo laikais, Lietuvos valstybės ribos pasiekė 
Okos upės aukštupį. Tačiau jos nebuvo stabilios, 
nuolat vyko kovos dėl teritorijos. 1399 m. patir-
tas pralaimėjimas mūšyje su totoriais prie Vorsklos 
sutrukdė Vytautui siekti hegemonijos Rytų Eu-
ropoje ir sustiprino Maskvos pozicijas. <...> Tris 
kartus (1406, 1407 ir 1408 m.) Vytauto ir Vasi-
lijaus I kariuomenės susitiko, bet taip ir nesusiko-
vė, buvo pasirašytos paliaubos, 1408 m. sudaryta 
ilgalaikė taikos sutartis, kurioje buvo užfiksuota 

Vienintelis iki šių laikų išlikęs Liublino unijos akto originalas su 78 Lietuvos bajorų ir didikų antspaudais. Dabar 
saugomas Varšuvoje



Istorijos atspindžiai

32

status quo. Vytauto veržimasis į Rytų erdvę sustojo. 
<...> 1441 m. Lietuvos kariuomenė užėmė Smo-
lenską, tuo pat metu buvo atnaujinti geri santykiai 
su Naugardu ir Pskovu, kurie stengėsi nepaklusti 
Maskvai ir ieškojo sąjungininko. Tačiau Kazimie-
ras Jogailaitis nepratęsė Vytauto laikų ekspansijos 
į Rusios žemes. Priešingai, stengėsi sutartimis su-
tvirtinti esamą padėtį. <...> Kazimieras Jogailaitis 
praktiškai nereagavo į Maskvos veiksmus Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės pasienyje, karinę, poli-
tinę ir ideologinę iniciatyvą atidavė Ivanui III, ku-
ris netruko tuo pasinaudoti.“10 1449 m. Kazimiero 
ir Vasilijaus II „amžinosios taikos“ sutartis (kuri 
Vasilijaus II buvo sulaužyta 1454 m.) rodė LDK 
teritorinės ekspansijos į Rytų Europą sustabdymą, 
nes tuo metu Jogailaičių dinastijos interesai Vi-
durio Europoje atrodė svarbesni11. Tačiau padėtis 
nuolat prastėjo ne tik rytuose. XVI amžiuje vaka-
rinėje dalyje suaktyvėjo ir Švedijos karalystė, kuri 
norėjo paversti Baltijos jūrą „švedų ežeru“. Lietu-
va buvo apsupta grėsmingų priešų iš trijų pusių. 
XVII amžius pasižymėjo beveik nepertraukiamais 
karais su Maskvos valstybe, Švedija ir Osmanų im-

perija. Net ir su Lenkijos pagalba atsilaikyti XVII 
amžiaus kovose nebuvo lengva, todėl gana sunku 
įsivaizduoti Lietuvos valstybingumo tęstinumą be 
Liublino unijos. 

Bendradarbiavimas su Lenkija iki 
Liublino unijos

Labai svarbu yra tai, kad Lietuvos ir Lenkijos 
bendradarbiavimas jau turėjo gana gilias tradicijas 
dar iki Liublino unijos. Nors šio bendradarbiavi-
mo pagrindas buvo personalinė 1385 m. Jogailos 
sudaryta Krėvos sutartis (ir vėlesni jos pratęsimai), 
jis palietė ne vien valdančiosios Jogailaičių dinas-
tijos atstovus, bet ir nemažą Lietuvos ir Lenkijos 
bajorijos dalį. Politinį lietuvių ir lenkų suartėjimą 
po Vytauto mirties Rimvydas Petrauskas apibūdina 
taip: „Nepaisant nuolatinių prieštaravimų, bendrų 
valdovų epochoje stiprėjo abiejų šalių politinis, 
ekonominis, kultūrinis bendradarbiavimas: nusi-
stovėjo nuolatiniai kontaktai tarp LDK Ponų tary-
bos ir lenkų senatorių, buvo intensyviai susirašinė-
jama ir keičiamasi pasiuntinybėmis, sklandžiau nei 
anksčiau vyko bendri suvažiavimai. XV amžiaus 

Jan Matejko. Liublino unija, 1869 
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šaltiniuose sutinkamą „klastingo lenko“ įvaizdį 
XVI a. lenkų ir lietuvių korespondencijoje keičia 
„brolio“ bei „draugo“ kategorijos.“12 Tačiau netgi 
efektyviau nei kultūriniai ir asmeniniai ryšiai dvi 
valstybes suvienijo bendros karinės grėsmės. „Svar-
bų vaidmenį LDK karybos istorijoje neabejotinai 
suvaidino Lenkijos Karalystė. Šis bendradarbia-
vimas vyko įvairiose karybos srityse, tiek teoriniu 
lygmeniu <...>, tiek realia karine pagalba.“13 Yra 
paplitusi nuomonė, kad Lietuvai labai reikėjo Len-
kijos karinės paramos Livonijos kare, todėl buvo 
sudaryta Liublino unija. Tačiau Lenkijos karinės 
paramos Lietuvai reikėjo ir anksčiau – ir Lietuva 
šią pagalbą gavo. Liublino unija teisiškai įtvirtino 
kelis šimtmečius jau egzistuojantį karinį ir kitokį 
Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimą. 1410 me-

tais bendromis Lietuvos ir Lenkijos pastangomis 
buvo laimėtas Žalgirio mūšis (nugalėtas Kryžiuo-
čių ordinas), o dar po šimtmečio (1514 metais) 
laimėtas Oršos mūšis (nugalėta Maskvos valstybė). 
Būti su Lenkija tuomet apsimokėjo. Ne tik Lenkija 
gavo įvairių galimybių, kurių be Lietuvos nebūtų 
turėjusi, bet ir Lietuva. Lietuviška Gediminaičių–
Jogailaičių dinastija per Lenkiją galėjo visavertiškai 
ir galutinai įsilieti į Europą. Jogailaičių dinastijos 
valdoma Lietuva ir Lenkija nuo XV amžiaus vidu-
rio buvo priversta dalyvauti gynybiniuose karuose 
su maskvėnais, turkais ir totoriais, puolančiais iš 
rytų bei pietryčių, o tam reikėjo kas kartą vis labiau 
sutelkti bendras pajėgas14. Bendros geopolitinės 
grėsmės suvienijo Lietuvos ir Lenkijos pastangas 
dar prieš šimtmetį iki Liublino unijos. 

LDK teritorijos žemėlapis, sukurtas olandų kartografo Johanneso Janssoniaus ir naudotas po Liublino unijos sudarymo. Spėjama, kad 
galėjo būti išleistas 1636–1650 metais
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Liublino unijos reikšmė ir vertinimas 

Liublino unija ne šiaip kuriam laikui padėjo 
stabilizuoti padėtį. Ji dviem šimtams metų atitoli-
no LDK žlugimą. Besiklostanti situacija Europoje 
nežadėjo Lietuvai nieko gero, todėl Liublino unijos 
nereikėtų laikyti klaida – tai buvo neišvengiama 
būtinybė. Labai didelė tikimybė, kad be sąjungos 
su Lenkija Lietuva būtų nustojusi egzistuoti daug 
anksčiau. Nepaisant prieštaringo Lietuvos valsty-
bingumo statuso unijoje vertinimo, unija su Lenkija 
nebuvo Lietuvos valstybingumo nutraukimas, nes 
unija padėjo jį išsaugoti de jure ir de facto dar dviem 
šimtmečiams (t. y. iki to laikotarpio, kada Europo-
je XVIII a. pab. – XIX a. pradėjo formuotis naci-
onalizmo fenomenas, siūlęs organizuoti valstybes 
ir visuomenes visai kitais principais nei feodalizmo 
epochoje). Ir čia lietuviai gavo galimybę atgimti iš 
naujo, kurios jie tikriausiai nebūtų turėję, jei juos 
būtų prarijusi rytietiška ir stačiatikiška maskvėnų er-
dvė. Apibendrinant galima pateikti Mečislovo Jučo 
mintį, gana konstruktyviai vertinančią sudarytą są-
jungą: „Unijos aktas ir jame nustatyta tvarka ilgai 
patenkino abi puses. Tai ir laidavo jo ilgaamžišku-
mą. Lietuviams jis tapo argumentu gintis nuo lenkų 
ponų unifikacinių tendencijų.“15 

Tačiau yra kita problema: net patys lietuviai ne-
bematė Lietuvos egzistavimo po Liublino unijos. 
Albertas Vijūkas-Kojelavičius savo 1650 m. parašytą 
Lietuvos istoriją baigė rašyti ties Liublino uniją suda-
riusio Lenkijos ir Lietuvos valdovo Žygimanto Au-
gusto mirtimi16. Toks požiūris, nematant Lietuvos 
valstybingumo tęstinumo po Liublino unijos, ne-
maža dalimi išsilaikė ir tarpukario Lietuvoje. Daug 
dalykų iš to, kas vyko po Vytauto mirties, nebuvo 
suvokiama kaip „sava“ istorija. Šiais laikais, nepai-
sant to, kad daugėja mokslinių istorijos tyrimų, 
skirtų XV–XVIII amžių laikotarpiui, nemažai daliai 
Lietuvos visuomenės ir „povytautinis“ laikotarpis, ir 
Abiejų Tautų Respublikos istorija vis dar yra mažai 
žinomi. Tačiau tai yra mūsų istorija, ir jeigu mes jos 

atsisakysime, galime net neabejoti, kad ją anksčiau 
ar vėliau tikrai priglaus Lietuvos kaimynai. Nuo Liu-
blino unijos vertinimo priklauso, kaip mes žiūrėsime 
į dviejų šimtų metų savo istorijos laikotarpį. Ar mes 
laisva valia ir niekieno neverčiami išsižadėsime vieno 
turtingiausių ir įdomiausių savo istorijos laikotarpių, 
kurie teisėtai „priklauso“ Lietuvai? Juk istorija gali 
ne tik skaldyti, bet ir vienyti su kaimynais. Tai gali-
ma panaudoti netgi politinių-diplomatinių santykių 
lygmeniu, stiprinant ryšius su gretimomis šalimis. 
Neatsisakykime savo istorijos, savo atminties. 

1 Liublino unija: idėja ir jos tęstinumas (Sud. L. Glemža, 
R. Šmigelskytė-Stukienė). – Vilnius, 2011, p. 10.

2 S. P. Huntington. Civilizacijų susidūrimas ir pasaulio per-
tvarka. – Vilnius, 2011, p. 39. 

3 S. P. Huntington. Op. cit., p. 146.
4 Z. Zinkevičius. Senieji lietuvių ir slavų santykiai. [interak-
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metų. – Vilnius, 2012, p. 97.

6 J. Anisimov. Rusijos istorija: nuo Riuriko iki Putino: Žmonės. 
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per internetą: <http://m.ldkistorija.lt/index.php/istoriniai-
faktai/liublino-unija-arba-ko-verke-lietuviai-ir-lenkai-liu-
bline/1443>.
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2009, p. 94–129.
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Aš – kuriu.
Tu – kuri.
Jis/Ji – kuria.
Mes – kuriame.
Jūs – kuriate.
Jie/Jos – kuria.
Kūryba? Rinkti obuolius krituolius rasotoje 

žolėje pirmųjų lapkričio dienų rytą. Braidžioti ant 
jų, po jais, tarp jų ir užuosti sultingo minkštimo 
kvapą, kuris it mano kūnas kuriant.

Ignas Zalieckas

Kurriba

Pasilenkęs renku obuolius. Šalimais išvystu mė-
lynais džinsais ir rudu megztiniu apsitaisiusį ilgšį, 
atsišliejusį į medžio kamieną ir brązginantį gitarą. 
Tyras, ilgesingas jo žvilgsnis skrieja tarp belapių 
šakų ir pasineria į giedrą dangų. Rusvi pirštai jaut-
riai braukia per stygas.

Mano lūpos prisideda prie jų.
Aš/Mes – kuriame.
Žvyro kelias šalia mūsų sodo tylus. Šiandien 

nedulka. Gal dėl to, kad naktį lijo? Gal dėl rasos? 

Igno Zaliecko nuotrauka
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O gal?.. Būdamas penkerių, su lanku rankose bėg-
davau žvyrkeliu į sodą. Krūmuose buvau medžio-
tojas. Laukų medžiotojas. Stebėjau lekiančias ir 
smingančias į juodą žemę strėles.

Mano rankos kvepia obuoliais.
Jis mylisi su dangumi. Ne, tai nėra vulgaru. 

Ilgšis tik geria giedrą ir kvapą. Rasa jau permerkė 
mėlynas kelnes.

Aš toliau renku obuolius.
Jis/Ji – kuria.
Ant medžio šakos nutupia zylė. Žvelgia į obuo-

lius krituolius, į rudą auksą, į mano plaukus. 
Snapelis paliečia stygas. 
Dabar bandau įsivaizduoti tuos rudeninius 

bernus. Mano senelius, brolius, skabančius riešu-
tus, raškančius obuolius. Pavydu, kad jie braidė 
taip kasmet. Bet aš šypsausi. Turiu tai dabar – se-
kundę amžinybėje.

Zylė perskrenda ant kitos šakos, žemiau. Pritu-
piu, pakeliu galvą, į akis spigina saulė. Laukiu, kol 
ji nusileis prie manęs, žolėje, ant obuolio (rinkda-
mas juos, mačiau paukščio kojytės įspaudą minkš-
time) ar ant tako prie svarainių krūmo. Jos mažy-
tės, išsigandusios akys tiria viską aplink. Paglosto 
ilgšio plaukus.

– Tu kuri, – šnabždu.
Bernai vakar rymojo, degino žvakes, meldėsi.
Aš vakar rymojau, deginau žvakes, meldžiausi.
Pušys vakar, šiandien meta spyglius.
Zylė tupėjo ant balkono krašto, šakos, pušies 

ar obels. 
Vis dėlto, tai – lapkričio pradžia. Kūno blokada 

ir minties startas.
Kūryba? Aukštoje žolėje pasislėpęs raudonas 

kilimas mindomas, glostomas, kvapnus. Pakeliu 
vieną iš jo detalių ir mano dantys panyra į vėsumą, 
pro ploną odelę į saldumą, pro raudoną skraistę į 
sultingą ir švelnią masę. Užvertęs galvą, matau kelis 

viršūnėje užsilikusius vaisius ir lapus. Ilsiuosi. Tuoj 
juk įsitversiu kamieno ir sieksiu jų.

– Koks aukštas baltakamienis beržas tolumo-
je! – brązgindamas gitarą, šūkteli ilgšis.

Čia mano namai. Keliasdešimt tūkstančių 
kvad ratinių kilometrų. Kūryba jai. Kai atmerkiu 
akis, pilkas ar giedras dangus. Kūryba jai. Prieš už-
verdamas jas, noriu pasakyti, kad ją dabar myliu 
labiausiai.

Zylė nusileido ant žolės, tarp obuolių. Neto-
li mano kojų, prie pat ilgšio. Jo žvilgsnis it vaikas 
seka paukštuką, stygos švelniai skamba. Jaučiu 
saldžiarūgščių sulčių skonį ant lūpų ir liežuvio. 
Paukštis knebinėja drėgną žemę. Ieško gyvybės po 
rudens lapais, kaip ir aš.

Pilnas maišas obuolių stovi atremtas į medį. 
Grėbiu lapus, obuolių graužtukus į didelę krūvą. 
Prakaito lašai ritasi kakta. Vakarėja. Keletas debe-
sų sklando purpuriniu dangumi. Nors ir ne vasa-
rinė saulės žara, bet ji rausva leidžiasi už arimų. 
Ten, kur bernai baigė darbus spalį. Šalia dirvos 
pilu lapus. 

Rasota žolė sausesnė. O šalimais dega laužas. 
Netoliese senelio kelmas. Tyliai ant jo prisėdęs, lū-
pomis liečiu stygas, žandais vakaro žarą ir smilks-
tančius lapus ir obuolius. Iš termoso atsigeriu arba-
tos. Lėtai, nedrąsiai įsižiebia ugnis, sušildo mano 
kojas. Zylės tupi ant medžių šakų, sodas ramus. 

Išsitraukiu popieriaus skiautę. Užrašau:
Tai tau, žilagalvėle…
Tu – kuri.
Šiandien gyvenu. Lapais nebelyja. Popieriaus 

skiautės ant stalo.
Šiandien lapkritis ir laužas dar dega rudens 

prieblandoje.
Alsuoju į vėsumą. Kasdien.
Nes noriu būti šilumoje.
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