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Austėja Mikuckytė-Mateikienė

Adelės Liepos Kaunaitės tapybos
paroda Medžių rasė art lab
Išrinktųjų komisija absoliučia balsų dauguma
nusprendė – Žmogaus rasė atsiskyrė nuo bendros
gyvūnijos ideologijos. Posėdžio metu buvo priskirtas visai Žmonijai suvokiamas terminas – genocidas.
Medžių rasė yra susijusi glaudžiais tarpusavio
ryšiais. Jų smegenys yra jų šaknys, šios kadaise
buvo apipynusios visą Žemės planetą ir ją saugojo.
Dabar ši rasė jau prie išnykimo ribos, kaip ir Žemė.
Medžių rasė buvo suvaryta į rezervatus miškuose,
pakeista jos natūrali elgsena, ekosistema. Rezervatuose pastebėtas medžių naikinimas pasiekė aukščiausiąjį lygį. Medžiai nebegali susisiekti vieni su
kitais. Didžiuliai plotai su jų vaikais yra kertami,
net nesulaukę brandos. Miestuose medžiams palikti plotai prie kelių tapo neįmanoma terpe augti

ir auginti vaikus. Parkuose nuolatinis genėjimas ir
aplinkos triukšmas Medžiams galutinai uždraudė
bet kokią laisvės idėją.
Medžių rasė supyko. Šis pranešimas suteikia
paskutinę galimybę atkurti ryšius su Medžių rase.
Medžių rasė reikalauja nedelsiant imtis pirminės
stadijos veiksmų.
Privalu nuo šios dienos pasikabinti Medžio
paveikslą ir ilgai medituojant galutiniame proceso tiksle virsti Medžiu, prisijungiant prie Medžių
smegenų sistemos, pripažįstant Medžius kaip rasę
išgelbėti Žemę.
Kitaip Medžių rasė praneša, kad greitu metu
išsikraustys į Marsą.
Publikuota jaunosios kritikos forume M-puslapiai

Adelė Liepa Kaunaitė. Šaltinėlis, 2018, drobė, aliejus,160x200 cm
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Adelė Liepa Kaunaitė

Visuma ir Tavo Tu, 2018, drobė, aliejus, 140x200 cm

Marsietis, 2019, drobė, aliejus, 150x150 cm

Obuolių medžioklio aistra, 2018, drobė, aliejus, 100x120 cm

Du poliai, 2018, drobė, aliejus, 150x150 cm

Mėnulio augalų sodininkas, 2017, drobė, aliejus, 120x160 cm

Skambantys kosminiai miltai, 2014, drobė, aliejus, 200x160 cm
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Audrė Karaliūnaitė

Auksas sidabras gyventi
Apsilankius šiųmetinėje juvelyrikos parodoje Ambertrip 2019, man tiesiog iš galvos nėjo tie žodžiai „auksas“,
„sidabras“. Ir netikėtai radau šią lietuvių liaudies patarlę:
„Auksas sidabras gyventi.“ Vadinasi – toks gražus ir brangus (ne kainos prasme) yra žmogaus gyvenimas.
Banalu sakyti, kad žmonės puošiasi nuo pirmykščių
laikų. Kuo toliau – tuo puošniau. Nil sub sole novum.
Puošiamės ir dabar. Ir vis įmantriau. Arba ne – grįžtame
prie pirmykščių medžiagų.
Tačiau pradėkime nuo tradicinio aukso ir sidabro.
Pirmoji juvelyrė, kurią kalbinu, Inga Juškienė iš
Kretingos. Pamačiusi jos darbus Kaziuko mugėje, susižavėjau. Ne tik auskarėliais, bet ir jų pavadinimais – kaip
eilėraščių. Tad klausiu:
1. Kaip atsiranda darbų pavadinimai?
2. Kokios medžiagos artimiausios, ar jos turi savo
charakterį?
3. Iš kur moters poreikis puoštis?
„Atsakysiu papunkčiui, esu mažakalbė žemaitė“, –
rašo Inga.
1. Mano darbų pavadinimai gimsta labai lengvai, intuityviai: „pirma mintis“ pasižiūrėjus į užbaigtą darbelį.
Ta pati taisyklė galioja ir tapant ant šilko, ir kuriant juvelyrinius darbus.
2. Medžiagos... Labiausia norėčiau kurti iš aukso, bet
trūksta dar žinių (esu savamokslė juvelyrė, vis mokausi,
skaitau, bandau). Tikiu, kad rasiu kaip. Sidabras, puoštas
aukso detalėmis, šiame etape man labai tinka, patinka.
Pati nešioju savo kurtus papuošalus ir vis užsinoriu kažko
naujo... Atsiranda nauji modeliai.
3. Moteris turi puoštis, manau, tai – būdas be žodžių pasakyti, kad esi savita, išskirtinė, nenuspėjama
ir nepakartojama. Juk suknelę gali įsigyti kelios damos

Aitvarai

Ąžuolo uogos

Fėja
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Rozmarino pipirai

Rūko angeliukas

tokią pat, o papuošalus jau segsis „stebuklingus“,
kitokius. Aš labai laikausi taisyklių gyvenime, bet
papuošalai (skirtingi auskarai, nevienodos detalės, asimetriška, netvarkinga, kaip gamtoje dažnai
būna...) – laisvė, jausena, intuicija, tęstinumas.
Stengiuosi nekurti kopijų, vienodų darbų, pasilieku staigmenos galimybę.

Saulės nubučiuota pieva
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Į Marijampolę sugrįžusi diplomuota dizainerė-juvelyrė Gabija Gataveckaitė sako neatsidžiaugianti ne tik Dailės akademijoje įgytomis žiniomis,
bet ir neįkainojama patirtimi garsioje Lietuvos juvelyrikos mokykloje Vilnensis, taip pat ir pasirinkimu grįžti namo. Ji yra prekinio ženklo Milk Jewellery įkūrėja. Apie savo kūrybą Gabija pasakoja:
– Tai mano esamasis laikas, po ilgo kelio. Neskaitant dailės mokslų gimtinėje, dešimties metų
kelionė – per tapybą, keramiką iki akademinių
kaulinio porceliano ir skulptūros studijų. Keitėsi
miestai, mokytojai, medžiagos, kol pajutau, kad
ir metalas gali skleisti šilumą. Taip šalia trapaus
kaulinio porceliano prisijaukinau metalą. Kūrybai
įkvepia gamta. Prekinis ženklas Milk Jewellery – tai
įrodymas, kad šių dviejų medžiagų sąjunga gali
būti sėkminga.
Turiu didelę patirtį vizualiojo meno srityje,
todėl ir parodą, kurią šių metų gegužę pristačiau
Šakių rajone, Zyplių dvare, pavadinau Meno maratonu – tarsi kirtau finišo liniją po gero dešimtmečio
kūrybinių pastangų.

Dailė

Kaip ir bėgikas, kuriam reikia daug ištvermės
įveikti ilgus atstumus, turi nuolatos treniruotis, lavinti ištvermę, taip ir aš mene siekiu meistrystės.
Nuolat sau keliu tikslus, kad papuošalai būtų ne
tik estetiški, bet ir patogūs.
Ir keramikos bakalauro studijų metu, ir rašant
skulptūros magistrinį darbą, pagrindinė analizuojama tema buvo žmogaus ir šuns santykių kaita
nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Rėmiausi
istorikės profesorės Raimondos Ragauskienės
straipsniais ir surinkta medžiaga apie šunų auginimą LDK pilyse ir dvaruose nuo XIII a. iki
XVII a. antros pusės. Nors, kitaip nei kitose renesansinės kultūros šalyse, LDK šunys nebuvo prilyginami žmonėms, tačiau meilės jiems netrūko.
Diduomenės šunimis rūpinosi šunininkai, pagal
energetinę vertę elitiniai šunys gaudavo geresnio
maisto nei priklausomi valstiečiai. Dominavo
skalikai ir kurtai. Ne išimtis buvo ir Zyplių dvaras Šakių rajone. Tiksli dvaro įkūrimo data nėra
žinoma, tačiau XIX a. vidurį galima sieti su dvaro
suklestėjimo laikotarpiu, kuris tęsėsi iki Pirmojo
pasaulinio karo. Kad dvare buvo laikomi šunys,
galime spręsti iš iki mūsų dienų išlikusios dvaro
šunidės.
Pamaniau, kad, laikantis dvaro tradicijų, šuns
buvimas jame bus natūralus reiškinys. Tad pradė-

jau dirbti šia tema, daug eskizavau. Taip šalia keletą
metų kurtų keramikos instaliacijų Zyplių dvaro interjere apsigyveno skulptūros iš marmuro.
Vėliau išliejau keletą miniatiūrų iš bronzos. Rėmiausi XIX a. Prancūzijoje susiformavusios animalistinės skulptūros mokyklos principais.
2017 metais sukūriau skulptūras, kuriose vaizduojami trys rusų kurtų veislės šunys.
Kurdama papuošalų dizainą, visuomet galvoju ne
tik apie estetiką ir grožį, bet ir apie išliekamąją vertę.
Priimdama individualius užsakymus, stengiuosi įsigilinti į kliento norus, pomėgius, filosofiją, religiją, profesiją. Kai kuriais atvejais tenka
perskaityti kūrinius, peržiūrėti filmus, pasidomėti
tam tikromis sporto šakomis – įsigilinti į tai, kas
domina konkretų žmogų, kad geriau suprasčiau,
koks papuošalas atitinka asmenybę. Labai daug
piešiu, o tik po to atkartoju metale. Atsakingas
požiūris į kūrybą duoda rezultatų. Džiugu, kai, panešiojęs papuošalą, žmogus džiaugiasi ir supranta,
kad jį kuriant buvo įdėta nemažai pastangų. Esu
laiminga, nes per darbą tenka bendrauti su labai
skirtingomis asmenybėmis, tai mane moko būti
visapusišką.
Pagrindinės prekinio ženklo Milk Jewellery papuošalų temos: jūros tema ir ilgakaklės gervės – tokios moteriškos ir grakščios.
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Simona sako: „Labai svarbu suprasti, kad istorijos reikia ieškoti ne vien knygose ar internetiniuose puslapiuose, bet ir savo aplinkoje – sovietmečio
architektūros palikime ir baigiančiuose išnykti praėjusio laikotarpio interjeruose. Tikiuosi, kad mano
kūriniai taps inspiracija žiūrovui dar kartą visa tai
apmąstyti ir pakvies diskusijai. Gal tai taps atspirtimi – nenutylėti, nesityčioti ir nenaikinti to, kas
buvo ankstesnės kartos savastis.“

Kitokie Simonos Agotos Martinkutės, kuri
vadina save Margo, darbai. Tai lyg ir juvelyrika,
lyg ir tapyba. Tačiau vis apie gyvenimo grožį ir gerumą. Ji fotografuoja senus namus, sienų, daiktų
fragmentus. Daro emaliuotus paveikslėlius ir pasakoja istoriją.
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Dianos Novikovaitės juvelyrika tradicinė ir,
sakyčiau, minimalistinė. Diana pasakoja:
– Pirma profesionali pažintis su kūrybiniu procesu įvyko mano gap metais, kai prisijungiau prie
Bridge House Art mokyklos organizuojamų darbų
portfelio parengiamųjų kursų. Nedidelio Škotijos
miestelio Alapūlo menininkų bendruomenė užbūrė
mane savo kūrybiniu laisvumu ir požiūriu į naujų
idėjų paiešką bei jų kaupimą, vadinamąjį research.
Vėliau prasidėjo studijos Edinburgo universitete,
kuriame buvome skatinami ieškoti, kas kūryboje kiekvienam mūsų yra artimiausia. Individualūs
kūrybiniai interesai ir su jais susijusios idėjos tu-

Dailė

rėjo būti dokumentuojamos. Vieni kaupė idėjas
pasitelkdami fotografiją ar rašymą, kiti – modelių
darymą iš įvairių netradicinių medžiagų, o man priimtiniausiu kūrybos generavimo būdu tapo eskizai.
Kadangi domiuosi beveik viskuo, kas supa mane,
per ketverius studijų metus sukaupiau daugybę išsipūtusių eskizų sąsiuvinių. Kiekvienas lapas – naujos, dar neįgyvendintos idėjos užuomazga.
Paskutiniais studijų metais mes su kurso draugais turėjome visišką laisvę rinktis, ką ir kaip norime kurti savo baigiamųjų darbų projektui. Ieškojau būdų, kaip savo idėjas paversti juvelyriniais
dirbiniais. Galiausiai pačia patogiausia priemone
dvimačius eskizus ar iliustracijas transformuoti į
nešiojamus juvelyrinius gaminius pasirodė emalė.
Taip gimė spalvingų, cloissone technika atliktų segių kolekcija, vėliau radusi vietą įvairiose galerijų
ar parodų erdvėse.
Panašiu metu pradėjau plėtoti dar vieną kolekciją: kiek santūresnę, natūralią ir plastišką.
Šios kolekcijos sidabro ir aukso gaminiams idėjų semiuosi ieškodama netradicinių formų. Radusi tokias, iškarpau iš popieriaus, suklijuoju,
lankstau, tada vėl karpau ir suklijuoju, kol sukuriu
mane tenkinantį vaizdą. Kitas žingsnis – metale
atkartoti popieriumi išgautas formas. Kartais
rezultatas džiugina, kartais stebina, o kartais ir
pačių šauniausių idėjų tenka atsisakyti, nes jos dėl
metalo storio ar jo nelankstumo neįgyvendinamos.
Iš pasiteisinusių gamybinių idėjų gimsta atskiri
elementai, kuriuos naudoju konstruodama galutinį
papuošalo dizainą.

Pastaruosius dvejus metus po studijų baigimo
tęsiu ir tobulinu universitete užsimezgusias idėjas.
Nors šiuo metu daugiausia dėmesio skiriu kokybiškam dizaino įgyvendinimui, nepamirštu ir toliau
stebėti aplinką ir įspūdžius perteikti ant popieriaus.
Dažniausiai sudėtinga paaiškinti, iš kur kyla idėja
vienam ar kitam gaminiui, nes jos gimsta ilgų kūrybinių paieškų metu. Nėra vieno aiškaus įkvėpimo
šaltinio – tik abstrakčios aplinkos pasaulio įtakos.
Mano kolekcijos ar pavieniai darbai dažniausiai
neturi pavadinimų – ir lieka erdvė klientų interpretacijoms. Pavyzdžiui, vienas iš paskutinių mano
žiedų dizainų sulaukia dvejopos reakcijos: vieniems
jis neabejotinai primena dantukus, o kitiems – karūną. Pati dar kartais pasiūlau ir trečią variantą – gal
triušio ausys? Toks kūrinio daugiapusiškumas ir atspindi ilgomis paieškomis pagrįstą kūrybinį procesą: idėjos nėra konkretaus, momentinio įkvėpimo
išraiška, o nepailstančio ieškojimo rezultatas.
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Mano pažintis su jaunosiomis juvelyrėmis vainikuoja susitikimas su Dovile Kondrašovaite. Jos
darbai mane tiesiog pakerėjo, sužavėjo ir kitaip išvertė iš koto. Apie save Dovilė pasakoja paprastai.
– Esu gimusi ir augusi Dusetose, miestelyje
Šiaurės rytų Lietuvoje prie Sartų ežero. Rinktis kūrybinį kelią man atrodė visai natūralus dalykas, nes
nuo pat pirmos klasės mokykloje buvo sustiprintas
dailės mokymas, o tuo pat metu miestelyje dėka
iniciatyvių dailininkų įsikūrė Dusetų dailės galerija (kuri yra žinoma ir aktyvi Lietuvos mastu ir
šiandien). Dailės pamokos mokykloje buvo įkvepiančios ir įdomios, nes visi mokytojai buvo profesionalūs kuriantys dailininkai – Nomeda Saukienė, Alvydas Stauskas, Romualdas Pučekas ir kiti.
Mokykloje domėjausi visais amatais, susijusiais su
daile.
Nuo dvylikos metų buvau visiškai susižavėjusi drabužių dizainu, drabužių siuvimu. Kartą dalyvavau Panelės žurnalo organizuotame Krištolinės
adatos konkurse ir su savo drabužių kolekcija laimėjau vieną nominacijų. Tačiau į drabužių dizaino
studijas nepasukau, manydama, kad tai per daug
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dinamiška ir kitokių būdo savybių, kurių aš savyje
pasigendu, reikalaujanti sritis. Taip į mano akiratį pateko juvelyrika, kuri man, kaip mėgstančiai
krapštytis introvertei, atrodė visiškai patraukli ir
intriguojanti sritis. Tuomet nedrįsau bandyti stoti
į universitetą užsienyje, todėl pasirinkau studijas
Vilniaus dailės akademijoje Telšių fakultete. Iki
šiol Lietuvoje tai yra vienintelė universitetinė juvelyrikos mokykla. Man Telšiai buvo labai įdomūs
kultūriškai, nes giminėje žemaičių neturiu, tad visas patyrimas buvo be galo smagus. Negaliu nepaminėti ir miesto išskirtinumo, žmonių šiltumo bei
nuostabios jų tarmės (kartais tekdavo kelis sykius
perklausti, apie ką čia kalbama). Ketveri metai studijų buvo labai įvairiapusiai – mokėmės ne tik juvelyrikos, kaip amato, bet ir bendrai metalo meno,
akademinio piešimo, tapybos, skulptūros, dizaino,
buvo daug erdvės eksperimentavimui. Beje, studijų
laikotarpiu pagal studijų mainų programą buvau
išvykusi į Barseloną, kurioje įgytos patirtys yra
aktualios mano kūryboje dar ir šiandien.
Maždaug prieš ketverius metus atvykau į Birmingemo miestą su lagaminėliu įrankių, manydama, kad čia bus mano kūrybinis startas. Birmin-
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geme yra juvelyrikos kvartalas (Jewellery Quarter),
didžiausią juvelyrikos verslų koncentraciją turinti
vieta ir čia viskas sukasi apie juvelyriką.
Atvykau čia visai neturėdama jokių kontaktų,
tad tikrai nebuvo lengva pradėti visiškai nuo pradžių – rasti išsinuomoti darbo vietą, atrasti kontaktus vienoms ar kitoms juvelyrikos paslaugoms kaip
liejimas, auksavimas ir pan.
Mano planas buvo užsidaryti dirbtuvėse ir pradėti rimčiau kurti ir dirbti sau. Dirbtuvėse praleidžiu labai daug laiko įskaitant ir laisvalaikį – nes tai,
ką darau, yra painus darbo ir malonumo mišinys.
Jungtinėje Karalystėje dalyvauju šiuolaikinės
juvelyrikos parodose, kūrybą pristatau galerijose,
dalyvauju meno mugėse. Keletas mano darbų prieš
keletą mėnesių buvo įtraukti į didžiulę šiuolaikinės
juvelyrikos bienalę Three Times – Triple Parade Šanchajuje, Kinijoje.
Šį pavasarį Vilniuje, galerijoje Argentum, buvo
surengta personalinė Dovilės paroda Tėkmė. Ir ji
mane nunešė...
Parodos pavadinimas apibūdina kūrinių, kuriuos pristatau, dinamiką bei amžių, – pasakoja
Dovilė. – Tėkmė visada labiausiai asocijuojasi su
laiku ar vandens srove. Stengiuosi šias dvi sąvokas
savo kūryboje sugretinti kaip įmanoma artimiau.

Senas, natūraliai besikūrusias, augusias medžiagas
(juodasis ąžuolas, gintaras) komponuoju drauge,
formuoju dramatiškas, judančias, tekančias formas, linijas.
Mano kūryba – organiškas ir šiuolaikinis natūralių medžiagų panaudojimas kuriant dinamiškas, skulptūriškas formas. Pagrindinė parodoje
vyraujanti medžiaga – juodasis ąžuolas, natūraliai
pelkėje glūdėjęs šimtmečius ir pakeitęs savo spalvą
bei struktūrą. Ši medžiaga Jungtinėje Karalystėje
yra gerai žinoma ir buvo itin madinga juvelyrikoje
Viktorijos laikais. Juodąjį ąžuolą derinu su gintaru, taip suteikdama gintarui naują, artimesnį jo
natūraliai prigimčiai įvaizdį. Man gintaro panaudojimas kūryboje yra asmeninis išbandymas – kaip
medžiagą, kuri atrodo tiek daug kartų matyta, tiek
atsibodusi, pristatyti kaip įdomią, išskirtinę. Juo
labiau, gyvenant užsienyje, smagu „ambasadoriauti“ mūsų krašto brangakmeniui.
Štai tokie jaunosios juvelyrikos bragakmeniai
pasitaikė mano kelyje šį pavasarį.
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Austėja Mikuckytė-Mateikienė

Ekspozicija Nr. 1 –
nuo tapybos taip lengvai nepabėgsi
Mūsų kartos nerimas ir dažo garbanos
Štai Algimantas Černiauskas teptukus padėjo
į šalį ir daugiau dėmesio nusprendė skirti muzikai,
ėmėsi performanso, instaliacijos. Paveikslai jam
tapo scenografiniu performansų elementu, sudedamąja instaliacijų dalimi. Su tapyba jį sieja kone
tikras meilės ryšys, kai neapykanta ir sudievinimas
keičia vienas kitą ir šie jausmai suauga į nedalomą
visumą. Pačiame Algio ir Tapybos santykių dinamikos zenite autorius tarsi užhipnotizuotas ilgai ir
nenuobodžiai žvelgdavo paveikslui į veidą.
Tačiau net tada menas jam nebuvo neliečiama
šventenybė. Algio meilė menui brutali – tik pažiūAugustas Lopas. With out, 2019, silikonas, pigmentai (mišri technika), 40x40 cm;
Algimantas Černiauskas. Iš ciklo Kurklio vaita Nr. 1 / 4, 2016, drobė, aliejus, 210x130 cm

Balandžio 9–gegužės 9 dienomis AP galerijoje
Vilniuje veikė šiuolaikinės tapybos paroda „Ekspozicija Nr. 1“, skirta atkreipti dėmesį į eksperimentinę
devinto dešimtmečio kartos tapybinę kalbą ir kūrėjo
raidą, nužymėtą motyvacijos, prasmės pojūčio, galiausiai ir nuo pačiam autoriui nepavaldžios sėkmės
su pakilimais ir atoslūgiais.
Ir tie potvyniai ir atoslūgiai painiausiomis ir tankiausiomis priežastinių ryšių voratinklių gijomis susiję su kitomis veiklomis. Kartais jos kiša koja, atima
brangų laiką, kartais išgelbsti nuo tapybinio išsekimo
ir leidžia grįžti su naujomis, šviežutėlėmis, ką tik
prisirpusiomis ir nuraškymo laukiančiomis idėjomis.
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Dailė
Karti lyrika ir neapkerpėjusi klasika
Algimantas Černiauskas tapybai paskelbė pauzę, o Viktoras Paukštelis priešingai – būdamas
profesionaliu pianistu ir neapleisdamas šio savo
vieno iš pašaukimų (tikiu, jų gali būti ne vienas
ir ne du), vis įnirtingiau tampa ir profesionaliu tapytoju. Kaip pasakojo pats autorius, tapyba, visada traukusi terapinėmis savo galiomis, padėjo jam
sunkesnėmis valandomis, o laikui bėgant, tapo vis
didesne asmeninės visatos dalimi, profesija, gyvenimo būdu, studijų objektu.
Viktoras – su kelerių metų paklaida yra Algio bendraamžis, bet jo paveikslai visiškai kitokie
ir savo estetiškumu, ir kuriama atmosfera. Kita

Algimantas Černiauskas. Iš ciklo Monotroninė gamta.
8 metų laikai, 2015, drobė, aliejus, 24x18 cm

rėkite, kokiais atžagariais mostais užtėkšti dažai.
Negana to, paveikslą galima pertapyti begalybę
kartų – vis vien jis niekad nebus užbaigtas, arba sukarpyti gabaliukais. Fone galime išgirsti dundantį
griaustinį, grojamą Spragtuką ar trashą. Pusbalsiu,
tyliai ir garsiai retkarčiais meno žmonės kalba apie
Algio tapybos panašumą į Čerapo drobes. Maestro buvo Algio mokytojas. Vizualiai panašu – nesiginčiju – ir net labai. Juos sieja ir ta avangardiška
prigimtis.
Betgi Algis yra tikras XXI amžiaus pulso dažnio
matuotojas ir transliuotojas. Mūsų kartos nerimas,
apie kurį visi kalba pusbalsiu, tyliai arba garsiai, jo
kūryboje ir asmenyje yra atpažįstamas ir raminantis būtent dėl to, kad leidžiasi atpažįstamas. Purvina išdraskyta violetinė – taip jaučiasi penktadienio
naktį, kai nuovargis pagaliau pasivijo ir niekaip
neleido užmigti. O tie glajų primenantys torčiukai
juodose dėžutėse? Irgi kupini melancholijos. Bet
kaip skanu stebėti tas nuostabias dažo garbanas...

Viktoras Paukštelis. Interjeras, 2019, drobė, aliejus, 25x30 cm

Viktoras Paukštelis. Interjero detalės, 2019, drobė, aliejus, 25x30 cm
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Dailė
vertus, abu šie autoriai kelia vienodai aukštą intelekto
kartelę adresatui ir adresantui (sau). Paukštelio paveikslai – kultūrinių nuorodų rebusai, kurių neišpainiosime
neturėdami pakankamo meno žinių bagažo, faktų sintetinimo ir apibendrinimo gebėjimų. Žinoma, Paukšteliui
svarbu ir spalvinės dėmės bei piešinys, bet be atkodavimo
proceso prarasime pusę malonumo.
Malonumas – man pačiai netikėta, bet tai, pasirodo,
tinkamas žodis Paukštelio kūrybai apibūdinti. Jo paveikslai visuomet šiek tiek sodriai liūdni, kiek melancholiški
ir nostalgiški, bet kupini ramybės. Chaosas sustyguotas
melodija. Tiesa, esama nepiktos ironijos – truputis lyrikos
ir čia pat jos pašiepimas. Ochriniai fonai, pablukę siluetai, padulkėję sienų apmušalai perša mintį, jog kalbame,
tai yra žiūrime, apie prisiminimus. Paukštelio asmenybėje
esama kažko klasikinio, bet niekuomet anachronistiško.

Sukurtos patirtys yra gerai ir truputis
cemento

Augustas Lopas. Small jungle, 2019, silikonas, stiklas,
pigmentai; 17x12 cm

Algis nuo tapybos bando pabėgti, Viktoras pas ją
atbėgo, o Augustas Lopas su tapyba buvo išsiskyręs ir
grįžo su nauju amplua. Apie penkiolika metų pradirbęs
sienų dekoravimo srityje, Augustas į tapybą atsinešė cemento, silikono, stiklo ir ėmė kurti paveikias abstrakci-

jas. Tai – vienas tų gana lengvai apčiuopiamų
kito darbo ir tapybos sinergijos atvejų. Ar Algio
darbas, pavyzdžiui, barmenu (nes kuo tik jis
nedirba) paveikė jo tapybą? Tikriausiai įnešė,
išryškino tą chaosą. Ar Paukštelio virtuoziškas

Augustas Lopas. Kario
dvasia, 2018, drobė,
akrilinė struktūra,
pigmentai, lakas,
100x70 cm
Augustas Lopas. Kalnų
šešėliai, 2018, drobė,
akrilinė struktūra,
pigmentai, 50x50cm
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klasikinių muzikos kūrinių atlikimas suteikė jo kūriniams kompozicinės darnos? Tikriausiai.
Na, o Augustas pats skundėsi, kad neturi vientiso braižo, besidžiaugdamas, jog to priežastis –
nuolatinis troškimas eksperimentuoti. Pastarųjų
kelerių metų eksperimentų fragmentai, regimi pa
rodoje, atrodo, pavyko. Ypač nusisekę jo paveikslų
„debesys“ ir „kalnai“. Saldainio karamelinį paviršių primenantys paveikslai leidžia tiesiog mėgautis
medžiagiškumu ir spalvos grožiu. Tai kuria patirtis
ir tai yra gerai. Augustas atrodo kaip gana racionalus kūrėjas, visą savo dėmesį sutelkiantis įvairių
medžiagų galimybių, pranašumų ir trūkumų tyrinėjimui, reaguojant į kūrybos eigoje atsiveriančius
naujus paveikslo užbaigimo horizontus. Tai (racionaliojo prado pirmavimas), sakoma, irgi yra XXI a.
kūrėjo bruožas.

Ar norėtum apsivilkti paveikslą?
Įdomus eksperimentas – bendri Augusto ir
Lauros Žaliauskaitės kūriniai. Augusto cementinis pagrindas ir Lauros ryškiaspalviai ornamentai
atrodo itin patraukliai, primena dizaino sritį – tinkami paveikslai interjerams. Ir tai rašydama, jokiu

Laura Žaliauskaitė. Akimirka, 2018, drobė, akrilas, 90x90 cm

būdu nesiekiu jų sumenkinti. Įvairus menas įdomus, svarbu, kad jis būtų geras savo kategorijoje.
Ir čia susiduriame su geraisiais pavyzdžiais interjerinio meno kategorijoje.
Na, o savo viengubos autorystės paveiksluose Laura atsiskleidžia kaip optinio meno meistrė.
Laura prie tapybos prisiliečia tik kritiniais gyvenimo periodais, šiaip jau dirbdama fotografijos ir

Laura Žaliauskaitė. Mišri
oda II, 2018, drobė, mišri
technika, 80x90 cm
Laura Žaliauskaitė ir Augustas
Lopas. Betonas ir spalva
II, 2018, drobė, akrilas,
kalkinis tinkas, pigmentai,
impregnantas, 100x140 cm
(dešinėje viršuje)
Laura Žaliauskaitė ir Augustas
Lopas. Betonas ir spalva I, 2018,
drobė, akrilas, kalkinis tinkas,
pigmentai, impregnantas,
65x80 cm (dešinėje apačioje)
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Eimantė Šimkutė. Šamanų paslaptys, 2018, drobė, aliejus, mišri technika, 120x340 cm

drabužių dizaino srityse. Kai kuriuose parodoje
nesančiuose portretuose galime įžvelgti mėgėjiškumo, o optinio meno stichijoje ji nepaprastai paveiki. Įspūdį palieka mirguliuojanti taškučių tarp
langelių optinė apgaulė. Optinis menas – matematinių, kruopštumo, bendro vaizdo pamatymo gebėjimų reikalaujanti abstrakčiosios dailės kryptis.
Autorė stebisi – iš kur visa tai, sakosi esanti nekantri ir spontaniška. Tačiau šie paveikslai su autore
susisieja per kitą giją – pagrindinės jos veiklos siūlę. Pavyzdžiui, viename paveikslų regime firminį
Coco Chanel raštą.

Tarp eilučių, arba kitaip – tarp potėpių
Na, o jauniausia tapytoja Eimantė Šimkutė
dar, rodos, nerado į ką pabėgti nuo tapybos. Gal
dar nėra ir poreikio. Nors iš jos užrašytų impresijų matyti, kad kartais, tik kartais, norisi nuo jos
(tapybos) bėgti per laukus. O po to norisi sugrįžti.
Pradėjome ir pabaigsime meilės istorija. Čia kita
Tapyba (tik vardas toks pat kaip Algio mylimosios)
susižadėjo su kita Tapytoja (Eimante).
Eimantės paveikslai tikrai visi skirtingi (to nepasakyčiau apie Augusto kūrybą, nors minimasis
pats taip tvirtina). Tačiau visus Eimantės paveikslus jungia du tarp eilučių (kitaip – tarp potėpių)
įskaitomi dalykai – filosofinis pamušalas ir pozityvi
mintis, optimizmo skleidimas, energijos užtaisas.
Ai, ir trečias – meilė tapybai.
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Eimantė Šimkutė. Paviršiumi per gelmes (diptikas), 2017, drobė,
aliejus, 40x40 cm

***
Tad visi parodos dalyviai labai skirtingi, su tapyba, pas tapybą, nuo tapybos, per tapybą nuėję
skirtingus kelius. Tačiau ar tik nėra taip, kad visi
keliai galiausiai veda į tapybą? Visi dalyviai, rodos,
nujaučia – nuo tapybos taip lengvai nepabėgsi...
Ypač kai rusena besąlygiška ir reikli meilė jai.

Poezija

Melita Vilkevičiūtė
***
Kai buvau maža
Manęs klausė
Ar moku galų gale patylėti
Todėl šiek tiek vėliau tylėjau savo vyrui dvidešimt metų
Apie tai kad jo niekada nemylėjau
Kitus dvidešimt tylėjau vaikams apie vyrą
Dar labai daug tylėjau apie savo troškimus
Ir visada apie savo grožį
Kai būdavo baisu ar silpna irgi tylėjau
Nes patylėti moku
Viską moku

***
Aš esu debesų skaičiuotojas
Ir mano gyvenimas trunka
Dvidešimt septynis tūkstančius tris šimtus ir tris debesis
Tiek būna iš saujos drėgno dirvožemio
O jeigu aš ne sauja
Aš esu žolės augintojas
Ir mano gyvenimas trunka
Nuo pievos iki pievos
Jas trypia žiema ir karvė
Abidvi alkanos
O jeigu aš ne karvė
Aš esu vėjo gaudytojas
Ir mano gyvenimas trunka
Visus mano plaukus prie jūros
Iki jūros man – pusė žemyno pėsčiom
Dažnai ateinu jau nuplikęs
O jeigu aš ne žemynas
Aš esu blakstienų rankiotojas
Aš esu dulkių nešiotojas
Aš esu gegučių vaikų prižiūrėtojas
Aš esu medžių pumpuruotojas

Aš esu akių mirksėtojas
Aš esu šunų čiaudytojas
Aš esu sapnų diktuotojas
Ir mano gyvenimas trunka
(Žiūrėti į dangų)

***
Nebijok manęs neberasti
Jei mano pėdsakai niekur neveda
Mano šešėliai niekur nesitęsia
Mano pirštai niekur nebėga
Tais vakarais
Aš tik nusiimu savo kūną
Pakabinu jį ant palangės
Ir klausausi klausausi
Koks būna pasaulis
Kai būna ne mano

***
Man čia
Kaip kvėpuoti į tamsą
Bąlančiais pirštais renkant likučius
Tų, kurie dar pasiliko
Man čia
Kaip už nugaros laužti rankas
Kai parėjęs namo supranti
Tu čia vienas iki pabaigos
Man čia
Kaip prabusti į rytą
Tokį pilną ne tavo plaukų
Ant tavo pagalvės
Man čia
Kaip nesibaigiantis ėjimas į saulę

2019 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė, Visagino Verdenės gimnazija, IV klasė
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Poezija
***

***

Man būtų lengviau jeigu liepų nebūtų
Tokių
Kuriomis pasisveikina debesys
Kai prasideda vakaras
Kuriomis ištuštėja viduj nes vaizdo per pilna
Kai nesutelpa į plaučius kvapas
Kai tu į mane nesutelpi
Kuriomis atsilieka saulė nes niekas nespėja
Gyventi
Kuriomis niekas negyja
Nes iškart nukraujuotų iš lūpų
Kuriomis neįmanoma melstis
Nes kasvakar prie lovos ateina po Dievą
Jis rymo ir šnabžda
Tau būtų lengviau jeigu liepų nebūtų

Mane pagimdė lietus, visu savo svoriu nudribęs ant
žemės vieną vėsią rugpjūčio naktį. Todėl ateidama
aš ir atsinešu žydinčią tamsą ir kvapą, koks tvyro
tik po lietaus. Kadaise aš gyvenau pelkėse ir savo
plaukais glostydama mirtinai užčiūčiuodavau vaikus, paliktus laukuose per rugiapjūtę. Dabar niekas vaikų laukuose nebepalieka, todėl aš laukiu,
kada galėsiu aplankyti vieną ar kitą sapną, po kurio
atsikeliama drėgna kakta ir aiškiai regimu pulso gyvavimu kakle, arba mintį, kurią visi turi pasikišę po
kairiąja ausim ir slopina kiekvieną dieną. Į tą mintį
aš galiu įsėsti tik tą akimirką, kai žmogus sekundei
paleidžia kontrolę atpalaiduodamas pečius, išlygindamas raukšlę kaktoje arba patikėdamas, kad visgi
nei pasaulis, nei jo protas jam nepriklauso. Kokie
nustebę veidai tada būna tų, kuriuos apkabinu iš
nugaros, kuriems savo tamsiu lietum apklostau
galvas, kuriems parodau, kad viskas, kuo jie tikėjo,
nėra tiesa, kurie supranta, koks ribotas jų protas
ir kiek daug jie praleidžia per šimtų šimtus metų
nepastebėję, kad verta, bent kartais, pakelti akis į
dangų.

***
Žiūrėk
Iškrito iš tavo kišenės
Ir man ant blakstienos ištirpo
Dabar
Jei vėjas man lietų atpūstų
Žinočiau
Tai tu, tai tu manimi užsimerki

***
Tą dieną
Kai tave atgal susirinksiu
Iš akių šuns
To kur naktim baisiai šalta
Iš rankų tėvo
To kur nebe mano
Iš skruostų elgetos
To kur ištisas dienas po saule
Iš pečių svetimo
To kur man niekada nebuvai
Neatsitiks nieko keisto
Tavo akims toliau bus šalta
Ir jūra bus rami
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Kaip nustebtumėt jūs, sužinoję, kad tėvai jūsų, po
akmens kietumo veidais nepakrutinami nei mirties, nei grožio, nei didelio jausmo akivaizdoj, kitoj
savo akmeninių veidų pusėj jaučia pagarbiai didelę
meilę moteriai, matydami gimstant kūdikį, ir visą
likusį gyvenimą jaučiasi daug mažesni už tą mažą
gyvybės gniutulą. Kaip nustebtumėt jūs sužinoję,
kad labiau už viską jūsų tėvai norėtų turėti tokias
rankas, kurios sugebėtų nulaikyti tai, ko jie patys
suturėti niekada nemokėjo. Ir kiek daug, kiek beprotiškai daug jūsų tėvai yra apie jausmą – lygiai
tiek, kiek apsimeta nesą.
Kaip nustebtumėt jūs, sužinoję, kokią vėtrų galią
tramdo savy jūsų mamos, fizinius kūnus pametusios virtuvės stalčiuose ir įpynusios dukroms į plaukus. Kokius žaibus galėtų jos sukelti norėdamos
arba bent pagalvojusios, kad gali – bent vieną vie-

Poezija
nintelį kartą leidusios sau paragauti gyvenimo dėl
gyvenimo, o ne dėl gyvenimų.
Kaip nustebtumėt jūs, sužinoję, kiek daug žino
apie jus jūsų mylimieji ir kiek daug nežino, ir kaip
dažnai jiems visai nesvarbūs jūsų žmogiški pavidalai. Kaip nustebtumėt, sužinoję, kiek dešimčių kartų per dieną jie pagalvoja, ką reikštų jiems mylėti
kitą žmogų vietoj jūsų. Ir visgi kad su visu tuo, ir
net man, savo ilgais plaukais glostant jūsų mylimųjų veidus ir žaliomis akimis veriant jų žandikaulius,
net būnant daug arčiau jų, nei kada sugebėjot būti
jūs, jūsų mylimieji vis vien pasirenka mylėti jus.
Tokia meile, kokia moka.
Turiu pasakyti, kad šiuos dalykus aš žinau ne tik
todėl, kad lankausi žmonių galvose. Iš tiesų kiek
vienas jūs esat šiek tiek aš, o aš – šiek tiek kiekvieno
jūsų.
Ir kaip nustebtumėt jūs, sužinoję, kiek daug savęs
nepažįstat arba atsisakot pažinti. Ir kaip stirpiai jūs
ne apie racionalumą, o apie lietų.

kur apie ją begalvosi, kai viena basa koja gali atliepti visus prasmingumo įrodymus.

***
Jeigu kada pasidarys per sunku tau nešioti save –
nusimesk. Tegu nuplauna tave vandenys susitinkančių upių, tegu rūkais tave rytas išgaruoja iš
žemės. Tegu nesimato tavęs pro tylą ir medžių lingavimą, tegu išošia tave jūros, nepalikdamos žymių
ant smėlio. Tegu išdainuoja tave iš pasaulio lakštingalos, kurių niekada nesimato, tegu išsineša liepos
savo viršūnėmis. Tegu išbanguoja tave rugiai, lyg
būtų rugpjūtis. Tegu išspindi tave žvaigždės – gal
ten kada nors nukeliausi. Tegu iškvepina žemę tavim lubinai ir bijūnai, ir visos gėlės, žydinčios už
aštuonių laiko juostų. Tegu užgniaužia tavim gerkles kalnai, apsnigti, godžiai bučiuojantys debesis.
Tegu tavim apsikloja mėnulis, kai niekas į jį nežiūri. Tegu krenta tavim lietus trumpais birželiais,
tegu ilgisi žmonės tavim ir tegu uosto alyvas, tegu
meldžiasi tau
Tegu

***
Seniai seniai, kai mūsų kojos dar buvo basos, ežerų
gilumo tikriausiai užtekdavo išmatuoti pasaulį, o
gražiausios mirtys būdavo nuplaunamos liūtimis.
Prieš dedant galvą ant samanų dar galima buvo
leisti sau nurimti raudančiomis dainomis ir ilgu
žiūrėjimu į upių krešėjimą, o smilgos, prisikvėpavusios vakaro, nulinguodavo mūsų galvas už penkių, gal šešių tūkstančių varstų, kažkur arčiau mėnulio sukeliamų potvynių, išliejančių gyvenimus iš
krantų. Tada niekur nebūdavo tuščia, gal tik akimirksniams galvose kūnams įsiskverbus į kūnus,
žemę, ąžuolus ar žydėjimus, dar žaibuojant arba
mirčiai jau traukiant akis balkšvomis užuolaidomis, kai stuburu nutekėdavo supratimas, kad nuo
šiol Žemėj liksim tik kitų, nebe savo, kvėpavimais.
Ir tada niekas per daug negalvodavo apie būtį, nes

Monika Sudintaitė. Vėtra
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Esė

Kęstutis Subačius

Dar yra ko mokytis iš Vaižganto
Vaižgantas visados eidavo pėsčias. Bet ne
eidavo, o tarsi plaukdavo, skrisdavo... Jis savo
eigasty net ir senatvėje buvo panašus į ispanę
moterį – šokėją. Šiltomis ir giedromis dienomis sutana būdavo atsegta, ir jam „plaukiant“
jos skvernai plevėsuodavo šalia jo, lyg atsilikę, o
jis tuo metu atrodydavo tarsi koks nežemiškas,
tarsi Arkangelas... Nuostabiai jis būdavo gražus
visur, bet gatvėje – gražiausias. Tokiu tempu ir
tokiu lengvumu „skrido“ tik du žmonės: Vaižgantas ir prof. istorikas Augustinas Janulaitis.
Bet A. Janulaitis skubėdavo kažkaip lyg ir pasišokėdamas, lyg viena koja pasispirdamas, o
Tumas lygiai „plaukė“...
Kazimieras Skebėra
Minėdami rašytojo Vaižganto 150-ąsias gimimo metines, sulauksime ne vienos publikacijos.
Anksčiau solidžiose monografijose buvo nagrinėtas jo gyvenimas (Aleksandras Merkelis) ir kūryba
(Aldona Vaitiekūnienė). Kuo galėtų būti įdomi
Vaižganto asmenybė moksleiviams šiandien? Kodėl
būtent šiandien privalu kalbėti apie Vaižgantą, interpretuoti jo kūrinius? Visų pirma Vaižgantas Lietuvos žemėje buvo viena iš nedaugelio tikrai laisvų
asmenybių. Tai buvo laisvas laisvos dvasios žmogus.
Kunigas, rašytojas, publicistas, neįspraustas į jokius
rėmus, nesuvaržytas jokių dogmų ar nekintančių,
nepajudinamų įsitikinimų. Gal todėl 1968 metais
Petras Klimas teigė, kad „Vaižgantas buvo vienintelis Lietuvoje kunigas, kuris užsitarnavo laisvamanio
vardą“. Tokių laisvos dvasios žmonių Lietuvos praeityje buvo vos vienas kitas. Iš tiesų laisvų, o ne deklaruojančių laisvę. Manau, kad turėtų būti kažkoks
laisvės genas, kurį pačiam subrandinti, įgyti ar dar
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kitaip savyje užauginti beveik neįmanoma. Todėl
svarbu ir aktualu šiandien išskirti šį Vaižganto asmenybės bruožą, juolab kad ir dabar Lietuva, Lietuvos
žmonės, drįsčiau teigti, yra sukaustyti įvairių fobijų,
įkalinti savo nepajudinamo „žinojimo“, visažinystės kiaute, skęsta kitų primestų dogmų liūne. Dar
XVIII a. pabaigoje mąstytojas Immanuelis Kantas,
atsakydamas į klausimą, kas yra švietimas, teigė:
„Švietimas yra žmogaus išvadavimas iš nesavarankiškumo, dėl kurio žmogus pats kaltas. Nesavarankiškumas yra nesugebėjimas naudotis savo protu kitų
nevadovaujamam.“ Taigi, kaip jau supratome, šiuo
aspektu pristatoma Vaižganto asmenybė iš tiesų turėtų būti aktuali ir svarbi Lietuvos švietimui.
Vienas iš Vaižganto asmenybės paradoksų –
kunigas-tautininkas. Dauguma kunigų tarpukario
Lietuvoje priklausė Krikščionių demokratų partijai,
o Vaižgantas – priešingai, prijaučia tautininkams,
atrodo, buvo net tautininkų sąjungoje, prezidentaujant A. Stulginskiui, gynė kalėjiman pasodintą
Antaną Smetoną. Danutė Čiurlionytė-Zubovienė
prisimena vieną Vaižganto demaršą 1923 m. rudenį Valstybės teatre per Aušros sūnų premjerą dalyvaujant prezidentui A. Stulginskiui, kai Vaižgantas,
nekreipdamas dėmesio net į Kauno miesto komendanto Bobelio repliką: „Draudžiu Tamstai kalbėti“,
atsistojęs ir atsisukęs į centrinę ložę, kurioje sėdėjo
prezidentas, kreipėsi į jį, „sako esą visai tautai didelė
gėda, kad pirmasis Lietuvos prezidentas sėdi kalėjime ir prašo vardan praeities kovų jį paleisti“. Vėliau
Danutės Čiurlionytės-Zubovienės mama tada dar
mažai savo dukrai paaiškino šią teatre regėtą situaciją: „Pasirodo, Antano Smetonos redaguojamame žurnale „Vairas“ buvo paskelbtas A. Voldemaro
straipsnis, už kurį cenzūra paskyrė 200 litų pabau-

Esė
dą. Redaktorius atsisakė mokėti ir buvo pasodintas
į kalėjimą.“ Po šio demaršo pats Vaižgantas buvo
„patrauktas teisman „už triukšmo viešoje vietoje kėlimą“ ir buvo nubaustas vienos dienos namų areštu.
Vėliau, jau po 1926 metų, Vaižgantas yra gynęs ir
užsistojęs ne kartą, kaip pats yra sakęs, „cicilikus“
(K. Korsaką ir kitus), todėl pačių kunigų dažnai
buvo apšaukiamas „bolševiku“. Vladas Cibulskis
prisimena: „Teisė Vaižgantą už kažkokį pamokslą. Jį
kunigai vadino „bolševiku“. Padėdamas suimtiems
po 1926 metų studentams, Vaižgantas ne visuomet
sulaukdavęs dėkingumo. Pavyzdžiui, užsistojus vieną iš jų – P. Ansevičių, šis, jau išlaisvintas, Latvijos
spaudoje atsilygino už išvadavimą iš kalėjimo pasmerkdamas perversmo organizatorius ir įkvėpėjus,
šiai grupei priskirdamas ir J. Tumą...1 Labai dažnai
Vaižgantą bažnyčios vyresnybei skųsdavo patys kunigai: „Pačių savo konfratrų tarpe Vaižgantas turėjo aršių priešų. Sakysime, tokie aukšti dvasininkai,
kaip kun. Antanas Maliauskas, dekanas prelatas Romualdas Styra ir kun. Povilas Korzonas viešais puolimais spaudoje ir žemais nepagrįstais skundais dvasinei vyresnybei Vaižgantui sugadino daug nervų.“2
Būdingas vieno iš išvardytųjų skundas:
Telšiai, 1922 12 05
Jūsų Ekscelencija!
Šių metų gruodžio 3 dieną netyčia išklausęs
kan. Tumo Vaižganto Vytauto bažnyčioje pasakytą pamokslą, supratau, dėl ko ši bažnyčia
Kaune yra praminta „Vilkolakiu“. Savo pamoksle kan. Tumas paskelbė tiek herezijų, kad
aš palaikiau katalikų kunigo priederme pranešti Jūsų Ekscelencijai šio pamokslo turinį...
Į savo bažnytėlę Vaižgantas kviesdavosi giedoti
garsius solistus. Vincas Marcinkus prisimena: „Per
vienas pamaldas giedojo Kipras Petrauskas Guno
„Ave Marija“. Valgant pietus, Kipras nedalyvavo.
Mes kalbėjome apie jį, jo giedojimą, o Tumas reziumavo: „Jei aš būčiau Dievas, už tokį giedojimą aš
jam visas nuodėmes atleisčiau.“ Visi geriausi operos solistai, kaip sakydavo Aleksas Kučingis, į operą
patekdavo tik per Vytauto bažnyčią.“ Beje, teatrą

Vaižgantas mėgo: „Dažnai eidavo į teatrus, o tas
dvasiškius be galo piktino. Gal dėl to, kad jis visuomet pirmoje eilėje sėdėdavo. <...> O be jo teatruose
joks kunigas nesilankydavo. Tumas buvo vienintelis
žmogus, kuris legalizavo teatro krikščioniškumą.“3
Prisimenu sovietmetį: gal vienintelis kunigas,
kurį dažnai galėdavai sutikti Vilniaus teatruose,
įvairiuose kultūros renginiuose Nacionalinėje bib
liotekoje ir kitur, susitikimuose su rašytojais – tai
monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, tada dar Šv.
Rapolo bažnyčios Vilniuje vikaras-adjutorius. Taigi
istorija kartojosi.
Emilija Urniežiūtė-Trūkanienė savo prisiminimuose Priešingybė Maironiui4 rašė: „Tumas gerbė
kiekvieno žmogaus pažiūras. Baisiai nekentė davatkystės, fanatizmo, fariziejiškumo. Jis sakė, kad
svarbiausia – švari žmogaus sąžinė, graži, gera širdis. Jis nieko nesmerkė, nežinodamas visų faktų.“
Ten pat Emilija rašo: „Čia noriu truputį nukrypti
ir kelis žodžius pasakyti apie Tumo priešingybę –
Maironį: rūstus, išdidus, trokštąs pagarbos. Būdavo gražu žiūrėti: kai jie susitinka, tai vienas į kitą
nė nežiūri. Tiesa, Tumas šyptelėdavo, o Maironis
galvą tiesiog į sieną nusukdavo.“
Šie keli perpasakoti Vaižganto gyvenimo epizodai patvirtina kunigo ir rašytojo, kaip laisvo žmogaus, užsitarnavusio to meto toli gražu dar nelaisvoje
visuomenėje, įvaizdį. O ir pats rašytojas viename
savo tekste apie laisvės svarbą jo gyvenime kalba taip:
„Laisvė – tai siela, kuri gaivina mano Tėvynę. Nėra
Laisvės – nėra nei Tėvynės, nėra Tėvynės – nebus
nei Laisvės. Mylėdamas Lietuvą, myliu Laisvę, kurią tegali man laiduoti nepriklausoma šalis – mano
Tėvynė.“5
Taigi, dar yra ko pasimokyti iš Vaižganto.

1

2
3
4

5

Jonas Žiurlys. Netikėta dovana (prisiminimai), Šiauliai,
1976, gruodžio 9.
Vytautas Alantas, prisiminimai // Naujoji viltis, 1970, Nr. 9.
Petras Klimas, prisiminimai, 1968.
Emilija Urniežiūtė-Trūkanienė, prisiminimai, 1974, spalio 8 (MLLM archyvas).
Vaižgantas. Aš mylėjau Lietuvą // Raštai, t. VI.
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61
Minutė tylos.
Dar viena.
Taip galima tylėti visą gyvenimą.
Pasaulis užsimerkęs.
Stipriai suspaudęs akių vokus.
Kol gyvatė raitosi ir kandžioja mūsų achilo kulnus.
Visi jūs užsimerkę nematote jos.
Sudėti problemas į dėžutę giliai kepenyse –
Lengviausia išeitis.
Kvėpuoti toksiškomis reklamomis –
Artimiausia grynam orui, kokį pažįsta jūsų plaučiai.
Kramtyti pinigus –
Vienintelis delikatesas
Kuris net nepamalonina skonio receptorių.
O savižudybė – dar viena darbo vieta.
Atsimerk.
Muzika yra tarpai tarp natų.
Spalvos yra tarpai tarp potėpių.
Baisu žinoti, kad, kai atsimerksi, sunku bus užsimerkti.
Kvėpuosi kiekvienu smegenų vingiu.
Ir tai per daug gundo.
Taigi ta tyla.
Dar viena minutė jos.
Ir tu uždusi.

65
Supantys garsai man kaip muzika.
Jie suka mano venas ir šaldo mano kūną.
Sveikinu visus gyvus padarus.
Nakties dangus man kaip menas.
Jis mane nuramina ir man prižada savo begalybę.
Sveikinu visus ateivius praradusius savo namus.
Mano medžiai auga šaknimis į dangų.

Mano upės teka į kalnus.
Palieku savo plaučius Tokijuje.
Pripildau vieną druska kitą cukrumi.
Žemės randas kuris žydi.
Kiekviena ašarų spalva.
Žvėrys verkia dėl mėnulio.
Jų dvasios linguriuoja miške visko kas tyra.
Šimtai reinkarnacijų keičiasi po truputį.
Senolių šaknys dabar jaunųjų šešėliai.
Net kiekvieno žmogaus kiekviena smegenų ląstelė
Negalėtų uždengti viso skurdo ir šiukšlyno.

71
Mano karvė yra tavo karvė.
Ir nesupraskite manęs ne taip.
Karvė man pats tyriausias ramiausias ir
Mieliausias gyvūnas šioje planetoje.
Nesupykčiau, jei pasaulį laikytų trys karvės.
O iš jų spenelių bėgtų vandenynai.
Jų pleiskanos mums būtų sniegas.
O plaukai nesibaigiantys laukai.
Ir bent pajusti karvės meilę bei dėmesį
Būtų dievybė ir neliečiamybė visam gyvenimui.
Tik tokie dievai kaip Buda ir Alachas
Galėtų maudytis karvių mėšle.
Ir žiūrėti joms tiesiai į akis.
Paskui tai aprašyti švenčiausiuose raštuose.
Priversti žmones melstis toms trims karvėms
Laikančioms visą pasaulį.
Dabar turime tokią dievybę savo žemėje.
Todėl ir sakau, kad
Mano karvė yra tavo karvė.

2019 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė, Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija, IV klasė
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82

Trečioji lytis.
Daug kam nesuprantama ir nepažinta.
Ramunėlė daug kam nepažinta.
O galaktika nesuprantama.
Trečioji lytis yra ramunėlių galaktika.
Ten plaukioja dinozaurai.
O kvepia kumelių prakaitu.
Trečioji lytis kaip pasakų džiunglės.
Pasakos daug kam nesuprastos.
O džiunglės nepažintos.
Ten vietoj plėšrūnų mieli šuneliai.
Ir spalvos ten pastelinės.
O gal tai pasaka apie ramunėlę
Kuri pasiklydo galaktikos džiunglėse.

Mama
Aš pamenu kaip glosčiau tau nugarą
Ir skaičiavau stuburo slankstelius
Kol drebančiomis rankomis valgei ligoninės sriubą
Pamenu paskutinį apkabinimą
Ir tavo mylimiausią mėnesienos sonatą
Suskeldėjusias lūpas
Slenkančius plaukus
Balsą
Ir paskutinį ištartą „rytoj atvažiuosi manęs aplankyti?“

81
Vienišių klubas
Mes rengiamės natomis
Ir kalbame spalvomis
Virš mūsų galvų šoka Buda
Pats buvęs vienišiumi
Ilgai nematęs ligos senatvės ir mirties
Vieniši vaikai
Netekę tėvų ar šeimos narių
Visi mes čia
Žaidžiame su mediniais žaisliukais
Šaltomis rankutėmis
Ir nebijome gatvės šuniukų
Slepiamės už medžių
Nuo darželio auklėtojų
O virš mūsų šoka Buda
Vorai taip pat vienišiai
Ropoja trapiomis kojomis
Šaltomis mūsų kambario sienomis
O Buda jiems sako
Viskas kas gyva ruošiasi mirti
Ir visi vienišiai pradeda šokti

86
Už meškų
Tolsta baltos šiknos
Jie dainuoja tyliai:
Niekam aš neprisiekiau
Tik judinau lūpas..
Šlama ir traška
Kaimynystėj dūmai
Tolsta baltos šiknos
Išnerdamos tau lūpas
Bananus valgo lapės
Dainuodamos sau tyliai:
Jau pavasaris ateina
Tepasikaria kaimynai..

89
Jauna aukšta mergelė
Rūtoms nusidėjo
Saulelė nusileido
Karvės visos nudvėso
Kraują jų gerti
Visas kaimas suėjo
Atitipeno avys
O žmonės subėgo
Liaunų karvių kraujas
Kaime ilgai smirdėjo
O su karvių kūnais
Lėtai vėjas išėjo
21
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Ir mirė visas kaimas
Apsinešė nuo kraujo
Jauna aukšta mergelė
Ramiai tyliai kentėjo
Verkšleno su laukais
Ir rėkė su vilkais
O rūtos jai tarp kojų
Sulipo ir giedojo

94
Tu kvepėjai patirtimi
Garstyčiom ir mirtimi		
O ji giria
Tamsi. Gal nėščia?
Ja ėjai ir sėmeisi
Žinai? Ji nusidėjusi
Ji gi nieko verta
Girta gitara
O tu jaunas stuobrys		
Išmanus kaip obuolys
Kam eit tau girion?
Parduot save kančion
Kur pelkių undinės
Ir visos blondinės
Kur kalnų slibinai
Gadina orą amžinai
Nebijai pasiklysti?
Ir žilą Dievą išvysti
Prisigerti girios kvapo
Nuo kurio pats Dievas apako
Čiupti jam už papo
Ir nenueit iki galo
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107
Mes sėdime čia
Bijodami visuomenės
Nešame atsiprašymo rožes
Nustojame medituoti
Mes sėdime čia
Užhipnotizuoti
Laidojame artimuosius
Klausomės muzikos
Sėdime čia
Užsimerkę
Dėvime medžiagą
Kurią perkame už popierių
O jis sukasi ratu
Ir jam neįdomu
Ar tu šypsosiesi ar verksi
Mes sėdime čia
Ankštoje dėžėje
Kur šviečia dirbtinė šviesa
Ir aš tikiu tuo ką jie man sako

109
Pliaže būsi nuogų nuogiausia
Saulėlydis lies šiurpą mano kūne
O Šekspyras verks pamatęs tavo alkūnes
Mėnulis čia nepadoriausias
Girdės dainas kurias dainuosim
Greitkely ilgiausiame
Ir raganų ten nebebus
Turėsime du chalatus
Šunį katę ir alpaką
Tik neužmiršk puoduko
Iš jo mes gersime arbatą
Arba vyną baltą
Tu man skaitysi knygas
O aš tau eiles
Ir pasensime kartu
Kaip gulbės du
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Lukrecija Jarmalytė

Pienė

Čiurlionio Karalių pasaka

Pagalvojo kartą pienė –
Būsiu pievų karalienė!
Pastatysiu smilgų pilį,
Pavyduoliai tegu tyli!
Pilyje suręsiu sostą,
Pasirišiu šilko juostą,
Ir karališką apsiaustą
Iš voratinklių nuaustą,
Te pristato man vorai –
Jie nuo šiol bus man tarnai.

Beklaidžiodama rudenio miškais
Aš pamečiau raktus nuo laiko
Ir mano sąmonėje vaiko
Iškilo nematyti man vaizdai:
Pro samanotus medžių varveklius
Įkyriai veržėsi šešėliai,
Danguj sužibo žiburėliai
Ir pamačiau tarp medžių Juos!
Tikri Karaliai! Barzdos sidabrinės!
Jie laikė pasaką delnuos,
Jų meilės žvilgsnio šilumos
Pakaktų ištirpdyti sniegą girioj!

Tai išgirdo pievų gėlės
Dilgėlės ir ramunėlės,
Kas po vieną, kas po du
Nešė pienei dovanų.
Rytmečio rasos karolius –
Žalią kaklą padabinti,
Kvepalų aerozolius –
Nuo kenkėjų apsiginti.
Gyrė pienę aguona –
Kaip tau tiktų karūna!

Širdis pašėlus daužėsi krūtinėj,
Blakstienos traukėsi ledu.
O jie stovėjo sau abu,
Nemanė žaisti su manim slėpynių.
Ir tegu..

Aistės Noreikaitės nuotrauka

Galva pienei apsisuko
Gal dėl streso, gal dėl rūko,
Pienės geltoni plaukai
Pasidarė kaip pūkai.
Papūtė stipresnis vėjas
Ir nebėra karalienės...

2019 metų Poezijos pavasario moksleivių skaitymų laureatė, Vilniaus Petro Vileišio progimnazija, 7 klasė
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Lauros Vancevičienės nuotrauka

Žmogus gyvena tarp raidžių

Kaip nusakytumėte idėjinį spektaklio pamatą?
Nerealybės idėja, klausimas, kodėl kai kurie žmonės renkasi gyventi veikiau fikcijų pasaulyje nei
realybėje, išliko pagrindine tema, tačiau iš jos kilo
ir kitos potemės – kūrybos, rašytojo tema, sapnų
ir svajonių, kurioms nebūtinai lemta išsipildyti,
tačiau žmogus vis tiek jomis gyvena. Daug poteksčių telpa į šią fikcijų sąvoką, dėl šios priežasties ir
pavadinimas paliktas kaip Borgeso apsakymų rinkinio – Fikcijos, nors spektaklis statomas remiantis
ir Smėlio knygos rinkiniu.
Kokiais kriterijais vadovavotės atsirinkdami apsakymus? Pasikliovėte grynai subjektyviu temos pajautimu
ar ieškojote ko nors konkrečiai? Visi šie apsakymai, be
pagrindinės temos, turi bendrą sąsają?
Man regis, tai toks gana neapibrėžiamas dalykas,
ne pagal sistemas daromas. Kažkokių specialių
kriterijų nebuvo. Vienus atrinkau intuityviai, kitus, pavyzdžiui, dėl patikusio dialogo. Man svarbu
24

Jaunosios kartos režisierius Adomas
Juška, prieš metus sėkmingai debiutavęs
su spektakliu Šveikas, šį pavasarį Valstybiniame jaunimo teatre pristatė naują
savo darbą Fikcijos, paremtą magiškojo
realizmo tėvu vadinamo J. L. Borgeso apsakymais. Nepaisant inspiracinių
šaltinių, Adomas Juška konstravo savitą
kelionę po žmogaus sapnus, išryškindamas nepailstantį prigimtinį siekį visur
ieškoti neapčiuopiamo fikcijų pasaulio,
nerealybės įprastoje kasdienybėje. Režisierių kalbina Kamilė Pirštelytė.

asociacijos. Ne tiek siužetas, kiek tekste užkoduotos
temos (sapno, likimo, prisiminimo). Vėliau, statant
spektaklį, visi atrinkti apsakymai dar labiau kinta,
matai, kad kažkas nebetinka ir teksto nebepritaikai.
Scena iš prigimties yra toks dalykas – kai ką priima, kai ką išspjauna. Šiuo metu spektaklį sudaro
apsakymai Smėlio knyga, Babelio biblioteka, Griuvėsių rate, Veidrodis ir kaukė, Slaptasis stebuklas, Kitas, 1983 metų rugpjūčio 25 diena. Man asmeniškai
labai patinka paimti kokį nors apsakymą ir dirbti
prie jo, stebint, kaip jis priešinasi scenai: kažkas į ją
persikelia, kažkas ne, kažkas pagimdo naują mintį.
Galbūt galėtumėte papasakoti, kaip konstruojamas
spektaklio siužetas: ar visi šie Borgeso apsakymai sujungti į vientisą istorinę liniją, o gal spektaklis, tarsi sapno fragmentai, neturi vientisumo? Kaip sekėsi
dirbti su spektaklio dramaturginiu pagrindu perkeliant jį į sceną?
Iš esmės visų šių apsakymų idėjos buvo sujungtos
į vieną pasakojimą. Darbas be iš anksto parašy-
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tos pjesės man atrodo įdomiausias ir smagiausias,
nors tas, tiesa, tampa ir nemenku iššūkiu. Teksto
spektaklyje apskritai labai mažai. Veiksmas gimsta dirbant su aktoriais, kūrybinio proceso metu.
Keliaujame per šiuos atrinktus apsakymus, tačiau
ieškome kažko naujo, savito, nesiekdami atkartoti
Borgeso tekstų. Iš repeticijų gimė vis naujų idėjų,
išsigrynino nauja žmogaus gyvenimo istorija.
Visgi, jeigu reikėtų trumpai nupasakoti spektaklio
siužetą – apie ką jis, kas šio spektaklio veikėjai, su
kokiais iššūkiais jie susiduria? Kaip Adomas Juška
transformuoja Borgeso apsakymus teatro scenoje?
Spektaklio centre vyrauja pagrindinio veikėjo –
Rašytojo – linija, jo potyriai keliaujant per sapnus,
kurie susideda iš realių gyvenimo elementų. Man
įdomu ne tik ką žmogus susapnavo, bet ir kodėl jis
tai susapnavo, kodėl jis nori bėgti iš šios realybės.
Tačiau tai jokiu būdu ne biografinis spektaklis apie
Borgesą, nors dalis jo gyvenimo momentų neišvengiamai yra, mat Borgesas patį save kaip veikėją neretai įtraukdavo į apsakymus. Net jei veikėjų
vardai neanalogiški Borgeso, tai dauguma jų yra
rašytojai. Spektaklyje dalyvauja daugiau nei vienas
veikėjas, tačiau aktorių vaidmenys nėra konkrečiai
apibrėžti, jie tarsi sapnuojančio žmogaus sapne
pasirodantys dalyviai besikeičiančiais pavidalais.
Pavyzdžiui, motyvas, kur pagrindinis veikėjas ant

suoliuko kalbasi su savimi iš praeities, bei begalės
kitų akimirkų.
Ar lengva buvo atrinkti kūrybinę komandą? Kas
Jums svarbiausia kalbant apie santykį su aktoriais ir
išgalvotais personažais?
Buvo gana lengva, nesusidūriau su jokiais sunkumais. Taip susiklostė aplinkybės, kad aš iš anksto
daugmaž žinojau, su kuo norėčiau dirbti, su kuo
man būtų įdomu. Pavyzdžiui, su Andriumi Bialobžeskiu aš dirbau Šveike ir žinojau, kad su juo
norėsiu dirbti ateityje. Aleksas Kazanavičius man
labai įdomus kaip aktorius, jis turi savitumo, kuris
jį išskiria iš kitų žmonių. Jokiu būdu nekalbu apie
tipažą, o veikiau apie asmenybės individualybę. Su
Arūnu Sakalausku, kuris įkūnys pagrindinį veikėją, jau gana seniai norėjau sukurti ką nors kartu.
Žaviuosi jo kūryba, tuo, ką jis daro scenoje. Taip
pat ir Motiejus Ivanauskas man pasirodė įdomus,
be to, reikėjo jauno veikėjo atitikmens. Iš tiesų ši
atranka vyko labiau intuityviai.
Galbūt galėtumėte trumpai papasakoti apie repeticijų užkulisius?
Darbas klostėsi smagiai. Per repeticijas netrūko
minčių, idėjų, viskas vyko bendradarbiaujant. Pavyzdžiui, aš ateinu pasiruošęs kažkokią idėją mizanscenai, pasakau, kaip ją įsivaizduoju. Aktoriai

Spektaklio Fikcijos scenos.
Lauros Vancevičienės
nuotraukos
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tai pabando scenoje, o šio bandymo metu jie, nukreipti savų minčių, fantazijos, man pasiūlo kažkokį improvizacinį niuansą, ir taip tam tikrose vietose
spektaklis pasipildo naujomis spalvomis. Man labai
svarbios magiškojo realizmo paieškos. Kiekvienas
atrinktas apsakymas turi ne tik konkretų siužetą,
bet ir savų poteksčių, kurias su aktoriais analizuojame, bandydami jas tinkamai perteikti scenoje.
Pavyzdžiui, Smėlio knygos apsakyme pagrindinis
veikėjas gauna knygą be pradžios ir pabaigos, tai
jį atveda prie išprotėjimo. Viena vertus, apsakyme
yra aiškus siužetinis pasakojimas, kita vertus, jame
atsispindi žmogiškosios patirtys – savo bejėgiškumo, ribotumo suvokimas prieš visą šią pasirinkimų gausą, neaprėpiamą pasaulį. Žmogus pakliūva
į pasaulį, kuriame begalės knygų. Kad ir kaip jis
stengsis jas perskaityti, vis vien visų nepajėgs.
Esate menininkas, kuriam lygiaverčiai svarbūs visi
spektaklio elementai (literatūra, muzika, scenografija, judesys), ar vis dėlto kai kuriems teikiate pirmenybę? Esu pastebėjusi, kad mėgstate pats adaptuoti
literatūrą scenai, kurti spektaklio scenografiją. Ar šiuo
metu dirbate su kokiais kitų sričių menininkais?
Ne, nemanau, kad, turint omenyje šiuos elementus, mano kūryboje esama kažkokios hierarchijos.
Spektaklio erdvė turi savus dėsnius, ir kiekvienas
elementas yra svarbus. Režisieriaus užduotis – jausti kiekvieną iš šių elementų, scenoje juos sujun26

giant į visumą. Kalbant apie menininkus, spektaklį
kurti padėjo tik mano asistentas Lukas Petrauskas.
Mielai būčiau dirbęs su kompozitoriumi, kad ir su
Vygintu Kisevičiumi, tačiau tam pritrūko laiko.
Kai statote spektaklį, ar daug galvojate apie žiūrovą? Ką
norėtumėte, kad Jūsų veikėjai ištransliuotų žiūrovams?
Tiesą pasakius, iš anksto apie žiūrovus negalvoju,
nesiekiu perduoti kokios konkrečios žinutės. Žinoma, žiūrovai yra svarbūs, be jų nebūtų ir paties
teatro. Tačiau kurdamas esu labiau susikoncentravęs į pačią kūrybą. Čia galima būtų prisiminti vieną pavyzdį, kuris man labai patinka. Anksčiau kai
kuriose bažnyčiose šviestuvai, kabantys aukštai virš
galvų, būdavo tobulai išdekoruoti ne tik iš apačios,
bet ir iš viršaus, nors pastarojo minia nemato. Taigi, žmogus, kūręs šį šviestuvą, galvojo ne apie muses ar vorus, o apie Dievą. Kuriama ne vien dėl to,
kad kažkas ateis ir pastebės, o dėl dvasinių dalykų.
Tai net nebūtinai susiję su religija, tačiau tikrai susiję su siela. Kūryba nuo to neatsiejama. Vis dėlto
man norisi, kad šis spektaklis savo siurrealumu ir
patį žiūrovą pakeltų kažkur aukščiau, virš realybės,
virš kažkokio įprasto konteksto. Juk žmogui reikia
kažko daugiau nei kasdienės duonos, o tai jis gali
rasti poezijoje, muzikoje, spektaklyje, kelionėje į
nepažintas vietas. Kaip ir Fikcijų spektaklio veikėjas Rašytojas – tai žmogus, kuris gyvena tarp
raidžių, ne šiame pasaulyje.
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Ugnė Tartėnaitė

Liepa
(specialistų rajonas)
Išgirdę žodžius „gera pas močiutę vasarą pabūti“, dauguma ima vaizduotis vienkiemį su dideliais
daržų plotais, obelimis, žolę žiaumojančiomis karvėmis ir skarota močiute. Deja, bet dabar jūs labai
smarkiai suklydote. Pirmiausia, man pas močiutę
gera pabūti ne tik vasarą. Antra, mano močiutė gyvena ne atokiame kaime, o beveik pačiame miestelio centre esančiame „pensininkų rajone“. Kadaise
šiame, tuo metu dar naujos statybos dviaukščių
namų rajone buvo apgyvendintos jaunų specialistų šeimos. Metai bėgo, specialistai seno, jų vaikai
augo ir augino savus vaikus, kurie būdavo tremiami praleisti atostogas pas senelius.
Vasaromis čia susirinkdavo visas pulkas išradingų vaikų, kurie rasdavo įvairių būdų prastumti
dienas: dviračių lenktynės, kartą mano broliui pasibaigusios antakio siuvimu ligoninėje, smėlinio
miesto kūrimas ir naikinimas, kai jį užkariaudavo
kerštingosios skruzdės, vištų gaudymas ir auksinio
kiaušinio ieškojimas, bazių statyba medžiuose ir
dar daug visko. Tačiau smagiausios veiklos titulas
atitektų vienam vieninteliam, nepakartojamam...
futbolo žaidimui šūdų baloje. Po kiekvieno stipresnio lietaus patvindavo nelabai kokybiška kanalizacija, ir futbolo aikštelė virsdavo tikrų tikriausia
šūdų bala. Oi, ne, rudai nusidažiusi žolė visiškai
neatbaidydavo futbolo entuziastų. Net priešingai.
Visas kiemas žinojo: jei prognozuojamas lietus,
vadinasi, po jo vyks didelis futbolo turnyras, ku-

rio praleisti NE–GA–LI–MA. Ir kuo smarkesnis
lietus, tuo smagesnis žaidimas. Ant medinių suolų
šalia tvoros susėsdavo viso kiemo senelės ir seneliai,
kurie, aptarinėdami ne tiek jaunųjų futbolo žvaigždžių talentus, kiek pasimirusius draugus ir kolegas,
valgydavo braškes, serbentus ir amerikonkas kriaušes. Deja, bet nė viena šūdų baloje užauginta žvaigždė taip ir nepasiekė pasaulio čempionato...
Kieme, kaip ir senovės Graikijoje, buvo svarbus
kūno ir proto bei dvasios harmonijos kultas, todėl
visada nors vieną valandą per dieną turėdavome
skirti knygoms. Ne veltui senelių namuose knygų
buvo daugiau negu dulkių. Tada dar nemokėjau
skaityti, todėl man skaitydavo močiutė. Dažniausiai
apdovanojama tekstu būdavau tam, kad užmigčiau
popiečio miego, tačiau jis daug greičiau apimdavo
močiutę, o ne mane. Ir nors pasakų knygų įveikta buvo nemažai, tačiau aš visuomet prašydavau tų
pačių penkių pasakų, kurias ne tik močiutė ir aš,
bet ir pusė mūsų šeimos mokėjo atmintinai. Brolis
erzindavo, kad neįsileidžiu naujovių į savo gyvenimą, o aš jaučiausi ramiau žinodama, kad ragana bus
nugalėta, o mergelė ilgai ir laimingai gyvens su jaunikaičiu. Deja, bet meilę literatūrai išsaugojau tik
aš viena. Per prievartą mielas nebūsi, tačiau kartais
būtent ta prievarta ir parodo teisingą kelią.
Močiutė kiekvieną dieną mums liepdavo valgyti
sriubą. Bet nei aš, nei mano brolis ar pusbroliai jos
nemėgome, tad močiutė rankoje iškeldavo karštą
šaukštą, nuo kurio ant linoleumo varvėjo raudoni
burokėlių arba gelsvi kopūstų sriubos lašai, ir grasinamai moralizuodavo, kad jei nevalgysime sriubos,
mūsų skrandžiai taps kiaurasamčiais. Ironiška, nes
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skylę skrandyje teko gydytis jai. Tačiau ir tada ji nė
kiek neabejodama teigė, kad jai skylė atsirado tik
dėl to, kad sriubos valgė per mažai.
Diedukas (ne senelis, nes visuomet teigė, kad
nesijaučia senas, jog būtų vadinamas seneliu), grįžęs iš darbo, mus visus tempdavosi į mišką grybauti. Jis ne tik surasdavo daugiausiai grybų, bet ir
apipildavo mus meistriškai sukurtomis pasakomis
apie zuikių šeimynas, verkiančius, nes niekas jų neranda, baravykus ir pavydžias taškuotas musmires,
kurių spardyti ginkdie nevalia. Šiemet jau septyneri metai, kai nekeliu į mišką kojos. Nebegirdžiu
baravykų verksmo, zuikių šeimyna nebeatrodo
įdomi, o ant balta antklode užklotų automobilio
sėdynių nebetrupinu baronkų.
Dabar kiemas tylus. Vaikai užaugo ir nebegali
bimbinėti visą vasarą pas močiutę. Kai esi jauniausias anūkas, turi privilegiją vaiku būti ir tada, kai
kiti jau užauga. Tvirtai statau kojas ant suskilinėjusio asfalto ir mintyse save raminu, kad tai – tik
asfaltas, o ne lava, kaip buvome įtikėję vaikystėje.
Rankose nešuosi emaliuotą baltą dubenėlį, pilną
žalių žirnių ankščių. Pirmieji žirniai visada būdavo barnių priežastis, todėl piktdžiugiškai trinu iš
laimės rankas – šįkart nereikės su niekuo jais dalintis. Įsitaisau žolėje. Girdžiu, kaip darže su kaimyne
apie veislines bulves, tręšimo subtilybes ir kitus su
mano taip nemėgstama daržininkyste susijusius
dalykus kalba į kastuvą atsirėmusi močiutė.
Paimu žalią ankštį ir ją pravėrusi į burną susimetu visus šešis saldžius kietus burbuliukus. Vienas
nukrenta ir susilieja su žole ir joje besislepiančiais
žiogais. Akimirką naiviai patikiu, kad šioje vietoje
greitai išaugs naujas žirnių krūmas. Vien šios minties vedama esu pribarsčiusi ne tik žirnių, tačiau
nauji augalai tose vietose niekad neišdygdavo. Trūko meilės ir dėmesio.
Bėga laikas, keičiasi aplinka. Dviračių aikštelę pakeitė nuolat pilna automobilinė. Žvelgiu
į aukšta žole apžėlusį ir savo šlovės akimirkas jau
išgyvenusį stadioną. Medinės futbolo vartų konstrukcijos, kadaise atlaikiusios pačius gražiausius ir
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stipriausius smūgius, dabar išardytos ir sudegintos.
Kanalizaciją prieš kelerius metus sutvarkė ir ji daugiau nebepatvinsta. Neliko žaidėjų, sunyko ir šūdų
bala. Apie didingus čempionatus mena tik purvino
kamuolio atspaudais išmarginta tvora. Keista, nes
lietus nesunaikino šios žymės. Bėga laikas, keičiasi
aplinka. Nesikeičia tik po langais žydinčios raudonos pelargonijos, kurių turbūt nesunaikins niekas:
nei sausra, nei potvynis.
Bėga laikas, sensta žmonės. Močiutė nebėra ta
žvitri darbininkė. Nebepajėgia visą dieną kapstytis
darže. Dabar ji lėtai stato sutinusias kojas, kiekvieną savo žingsnį paremia juoda aristokratiška lazda, žiūri indišką serialą, kurio metu net nebandyk
jai trukdyti. Ir nebegali per naktį numegzti naujo megztinio. Po dieduko mirties ėmė nykti akyse. Ir dabar primena mažą išsigandusį žvirbliuką.
Negelbsti nė kiekvieną dieną sąžiningai valgoma
sriuba.
Bėga laikas, senstu ir aš. Na, žinoma, senstu.
Tačiau dabar, viena sėdėdama kieme, kuriame buvau princesė, pardavėja, mokytoja, slaptoji agentė,
milijonierė ir dar daug kas, jaučiuosi lyg būčiau
užstrigusi tose dienose, kai vienintelis rūpestis būdavo pasidalinti žirnius ir nepriberti trupinių ant
pedantiškai tvarkingų automobilio sėdynių. Kai
girdėdavau tik tas pasakas, kurių pabaigą žinojau.
Kai šūdais smirdantys trys futbolininkai grįždavo ir
suvalgydavo visus močiutės iškeptus čirvinius blynus su braškių uogiene. Kai diedukas iš medienos
atliekų sukūrė išskirtinio dizaino baldus mano lėlėms, o baravykai verkė, nes aš jų nematau.
Bėga laikas ir aš negaliu su juo kovoti. Šis kiemas taip pat. Išgyvenęs savo gražiausius metus, jis
lėtai grimzta į gyvavimo saulėlydį. Ateis laikas, kai
čia atsikels nauji gyventojai ir kiemas atgims naujam gyvenimui. Jie pakeis langus, perdažys laiptinę, pakeis suoliukus, o daržus užsės veja, kurioje
gers arbatą vasaros vakarais. Ir tada ateis naujas
rytas ir viskas bus nauja. Tik raudonos pelargonijos žydės po langais kaip žydėjusios, nes jų niekas
negali sunaikinti.

Proza
Ir eidama pro šį jauniems specialistams kadaise
skirtą rajoną, kuriame užaugo ne viena karta, kuris
turėjo šūdų balą, smėlio miestus ir dviračių slalomo
trasą, visada jame matysiu laimingą savo vaikystę,
žirnių dalybas ir pasakas su pabaigomis, kurias puikiai žinau. Visada, praeidama pro šį rajoną, matysiu močiutę, dieduką ir mintyse konstatuosiu, kad
gera
pas
močiutę
(vasarą)
pabūti.

Rugsėjis
(vidinis futbolas)
Labiausiai mane erzina klausimas, kuris metų
laikas ar mėnuo yra mėgstamiausias. Nesu pamišusi
pedantė, kuri negali ramiai gyventi, kol absoliučiai
VISKAS gyvenime nesustyguota, nesugrupuota,
nesureitinguota. Neturiu mėgstamiausio mėnesio
ir nemanau, kad dėl to man kažkas negerai. Rugsėjis mano mėgstamiausiu mėnesiu būna lygiai trisdešimt dienų, nes tada ateina spalis su savo grožiu,
purvu ir pasiglemžia šį titulą.
O su kuo jums susijęs rugsėjis? Greičiausiai sakysite, kad su mokykla. Pradinukais, laikančiais už
save aukštesnius kardelius, dar labiau pasenusiais
mokytojais, zirziančiais, kad reikėjo grįžti į klasę,
šabloniškomis, politinėmis seniūnų ir merų kalbomis, naujai perdažyta klase, pažadu pagaliau pradėti mokytis. Mano atsakymas būtų toks pat. Tačiau
šiemet man rugsėjis ir mokykla susiję ir su vidine
kova. Na, abitūra juk tikrai svarbus ir kovingas laikotarpis.
Neslėpsiu: aš nekenčiu matematikos ir mėgstu
futbolą. Ne veltui matematikos mokytojas nuolat
pašiepia, jog mano matematiniai sugebėjimai tik
šiek tiek mažiau apgailėtini negu Lietuvos futbolo rinktinė. Nesidomintiems lietuviškuoju futbolu
paaiškinsiu: šios sporto šakos rinktinės laimėjimai

tikrai neblizga. Tačiau aš, suteikdama puikiausią
priežastį susilaukti kvailės ir naivuolės etiketės, vis
vien tvirtai tikiu, jog situacija pasikeis.
Futbolas man visada buvo kaip poezija. Kiek
vienos rungtynės – tai vis nauja istorija. Kelias
valandas į mūšio lauką stoja savi ir priešai, kiekvienas pelnytas įvartis yra palaima, o padaryta
klaida – tragedija. Žaidėjai bėga per visą aikštę dėl
vieno įspūdingo įvarčio, kuris turėtų juos paversti
dievais, o kiekviena beprotiškai svarbi sekundė pripildyta kraujo skonio. O štai matematika man labiau priminė tragediją. Vis tekdavo ieškoti pabėgusio x, kuris, deja, ne visada norėdavo būti surastas,
o neretai brangias laiko akimirkas tekdavo aukoti
vien tam, kad sužinočiau, jog nėra sprendinių, o
paprastai gausi skaičių aibė patiria dvasinę krizę ir
yra tuščia. O kur dar ekstremumai, kurie yra ne kas
kita, kaip lūžio taškai, kuriuose esi arba bedugnėje,
arba aukštybėse.
Šeštadienio vakaras. Prieš paskutinę treniruotę
treneris su komandos kapitonu kviečiami į spaudos konferenciją, kurioje ant susirinkusių žurnalistų atsargiai barsto pozityvumo dulkes. Tačiau
atidesni pastebi kalbančiųjų akyse susirūpinimą: o
kas, jei nepavyks? Turi pavykti. Kito pasirinkimo
nėra. „Rinktinė pažada kovoti. Pažadėk ją palaikyti“, – tokiu šūkiu išmargintos visos reklaminės
kampanijos. Reikia stoti į kovą, tikėti pergale, net
jei širdyje siautėja baimės uraganai, o giliai užslėptas balselis rėkia prieštaraudamas.
Pirmadienio rytas. Oras rudeniškai pilkas,
dangus apniukęs. Atrodo, tarsi net gamta užjaučia
mane ir mano komandos, atsiprašau, klasės, draugus dėl laukiančios dvikovos – matematikos kontrolinio darbo. Spaudos konferencijos nerengėme,
savo baimę ir nerimą išreiškiame tylos karaliaus
žaidimu. Didžiausia intriga – kam atiteks karūna?
Sekmadienio vakarą, laikydamas savo rankoje
gležną mažo penkiamečio blondino rankytę, Lietuvos nacionalinės vyrų futbolo rinktinės kapitonas
tarsi mirties nuosprendžio laukė garsinio signalo,
skelbiančio iškilmingos ceremonijos pradžią. Širdis
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daužėsi kaip skalbimo mašina, veikianti gręžimo
funkcija. Keturi... Trys... Du... Vienas... Juodais
trumparankoviais marškinėliais apsitempęs teisėjas žengia žingsnį ir procesija iš tamsaus, saugų
prieglobstį teikiančio koridoriaus ritmingai žengia
į mūšio lauką. Vaikai, lydėdami futbolininkus, dreba iš džiaugsmo ir jaudulio. Vyrai – iš slegiančios
atsakomybės. Kapitonui atrodė, kad su kiekvienu
būtso spyglio prisilietimu prie dirbtinės dangos, jis
smenga vis giliau į bedugnę, iš kurios, kaip jau puikiai žinojo, nėra lengva pakilti.
Devyniolikos klipatėlių, mintyse tarsi paskutinio patepimo maldą dėliojančių pagrindines formules, kolona švininiais žingsniais artėja į savąją
areną. Pamokos gretimame kabinete laukiantys,
gyvenimo džiaugsmo kupini ir išvestinių dar nepaliesti penktokėliai su pagarba, baugiu žavesiu bei
sumišimu stebi kankinamus, bet iki galo dar nenukankintus gyvus numirėlius. Vaikai nurimusiu
žaismingumu ir perdėtai dirbtiniu rimtumu palydi
kovotojus į ringą. Peržengus kabineto slenkstį, į
mane smogia šalčio banga. Nusipurtau, bet šalčio
atsikratyti nepavyksta.
Tos dešimt sekundžių iki teisėjo švilpuko,
skelbiančio rungtynių pradžią, visada sunkiausios.
Lietuvių lyderis žvelgė į žolę ir dabar būtų galėjęs
ginčytis su kiekvienu, kuris teigia, kad žalia spalva
ramina. Nė velnio. Viduje vyko karas ir jis jautė
žarnose sprogstančias bombas, kurios taškėsi į visas
puses. Pakėlė galvą ir permetė akimis geltonus savo
komandos draugus. Mintyse iškilo trenerio braižyta schema, kuriai pavyko evoliucionuoti iš mėlynų
rutuliukų į citrininius karius. Ar pavyks svajonei
evoliucionuoti į pergalę? Teisėjas pridėjo juodą
švilpuką prie lūpų ir, pripildęs plaučius oro, išpūtė
jį pro plastiko gabalą. Štai, prasideda.
Širdis, pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį
su žarnomis, nori bėgti vos tik mokytojas prieina
prie spintos su kontroliniams darbams skirtais sąsiuviniais, kurį kiekvienas neišvengiamai gauname.
Dabar yra puikus laikas sprogti vandentiekio vamzdžiui, lempai ar mano smegenims. Tačiau vanduo
30

teka kaip tekėjęs, lempa ir toliau zyzdama apšviečia
mano išblyškusį veidą, o smegenys vis dar bando
prisiminti viską, ką turėtų žinoti. Klasėje girdimas
užrašų šlamėjimas ir visoms įmanomoms dievybėms murmamos maldos. Tačiau tai negelbsti. Gali
melstis, kiek tik nori, bet kad mokėtum matematiką, pirmiausia reikia pabandyti ją spręsti. Mano budelis–teisėjas–treneris paduoda baltą lapą su užrašytu mirties nuosprendžiu. Priimu jį drebančia ranka
ir sukaupiu visą esybę, kad išdrįsčiau žvilgtelėti. Dabar stojo mirtina tyla – pradėjome savo kovą.
Gera pradžia – pusė darbo, o bloga pradžia –
blogas darbas. Jau dešimtą minutę praleistas įvartis
nežadėjo nieko gero. Kai esi komandos kapitonas,
turi būti psichologiškai stipriausias, kad sugebėtum
iš duobės pakelti draugus. Tačiau kaip aš galiu kam
nors padėti, jei man pačiam reikia pagalbos? Tribūnos skatinamai ūžia, tačiau jų žodžiai pasitikėjimo
neprideda. Gynėjui apmaudžiai praradus kamuolį,
žiūrovai demonstruoja kaimynų slavų kalbos turtus. Tai – ne televizijos eteris ir negražūs žodeliai
nėra užmaskuojami ilgu pyyyyp. Žvilgtelėjęs per
petį, matau, kaip nuo visiško pasiutimo tvardosi
treneris. Galiu prisiekti, kad dabar jo mintyse tik
vienas didelis didelis pyyyyyyyyyyyyyyp. „Į priekį!“ –
užstaugia treneris lyg smaugiamas ir aš iš visų jėgų
metuosi į kairę stumtelėdamas raudonmarškinį
priešininką.
Esu tik aš ir kontrolinis darbas. Niekas man
nepadės, niekas neuždės rankos ant peties ir nepagailės. Buvo sakančių, kad nesugebėsiu, kad esu
per silpna. Kitu atveju tai būtų privertę mane susitelkti, bet faktas, jog kiekviena mano kūne esanti
ląstelė išsirinko mane savo kapitonu, savo lyderiu,
įžaidėju mane dabar prislėgė kaip plyta, kuria močiutė prislegia mėsgalius, gamindama vyniotinius.
Buvau apsiginklavusi puikiu skaičiuotuvu ir geru
tušinuku, bet kas iš to? Aš nežinojau, kaip kovoti
su savo baime, savo priešininku, nes iki šiol vienintelis karas, kurį kariavau, buvo tik pačios prieš save.
Būdamas aikštelėje, kovoji ne tik prieš varžovą,
bet ir pats prieš save. Benito Musolini teigė, kad ka-
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si aikštelės pusėn. Sunėriau pirštus ir priglaudžiau
prie krūtinės lyg karštai melsdamasi. Visas mano
kūnas drebėjo, jaučiausi lyg stovėčiau ant griūvančios uolos krašto. Mintyse rėkiau: „Nagi, vyrai, laikykitės! Įmuškite įvartį! Man reikia įvarčio!“ Man
reikėjo to vieno paprasto priešininkų komandos
vartų sudrebinimo, kad mano tikėjimas rinktine ir
toliau gyvuotų. Man reikėjo ne jų pergalės, man
reikėjo tik vieno suknisto įvarčio! Kėlinio laikas
bėgo, o mano vidinė kova vis aršėjo. Tikėti ar netikėti? Štai kur klausimas, Hamletai...
Kai komanda laimi – visi nori būti jos draugais,
visi skelbiasi esą fanai. Kai komanda pralaimi – visi
jos nekenčia ir smerkia už būtas ar nebūtas klaidas.
Mūsų draugais norėjo būti tik vienetai. Tačiau net
ir ištikimiausieji palūžo ir tai buvo girdėti iš trenerį
smerkiančių skanduočių. Visada lengviausia surasti atpirkimo ožį ir jį kaltinti. Tačiu klystame visi
be išimties. Šiandien mes klystame daug daugiau
negu galėtume sau leisti. Ir mane, ir visą komandą
kaustė nerimas, nes visi be išimties jautėme, kad
ras yra natūralus būvis, o taika – tik atokvėpis tarp
karų. Nors ir nenorėjau to pripažinti, tačiau mes
nuolat gyvenome kare, o aš nebegalėjau to daryti.
Mano kariuomenė patyrė per didelių nuostolių ir
toliau nebepajėgė. Prieš rungtynes susiverti į gerklę
dvidešimt tablečių nuskausminamųjų ir ignoruoji
kojose kylantį skausmą, kurį tiesiog turi išgyventi.
Tačiau aš negalėjau trauktis. Veiksmų plane nebuvo tokio pasirinkimo. Rinktinė pažadėjo kovoti. Po
gražios, bet nesėkmingos mūsiškio atakos žiūrovai
ėmė ploti. Tai privertė sekundėlę atsipalaiduoti.
„Nusiramink ir spręsk“, – taip skambėjo kiek
labiau guodžiantys ir palaikantys žodžiai. Spręsti
bandžiau, nusiraminti bandžiau, dabar reikėjo tik
patikėti, kad tai padės. O su tikėjimu man buvo
prastai. Atidavusi savo širdį Lietuvos futbolo rinktinei, vakar vos neatsiėmiau jos atgal. Kai nuolat
pralaimi, negauni to, ko nori, tikėjimas savaime
mažėja. Trečias vartininko neatlaikytas įvartis ir
apgailėtina gynyba visiškai išklibino mano tikėjimą
rinktine. Stovėjau ložėje net pasistiebusi ir palinku31
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tuoj nutiks kažkas svarbaus. Ar įmanoma būti prie
besiveržiančio ugnikalnio ir nenudegti? Ir vėl greita
ataka ir vėl... Pala.
„Taigi dabar lieka Tikėjimas, Viltis ir Meilė
(1 Kor 13, 13).“ Į mano kūną tikėjimas su viltimi
sugrįžo tą akimirką, kai šalia sėdintis vyras užbaubė
išliedamas iš burnos alaus fontaną. Tą akimirką, kai
vartininkas krito ant žolės, o vartų tinklas į savo
glėbį priglaudė kamuolį. Aš sulaukiau savo įvarčio. Tikėti. Reikia tikėti, Hamletai. Nusiramink ir
spręsk.
Finalinis teisėjo švilptelėjimas nutraukė emocinį mūsų lažą. Pabaigos sukelia skausmą ir išlaisvina. O kai esi rinktinėje, rungtynių pabaiga
skausmo atneša dažnai. Todėl dabar mes, nuleidę
galvas, skaudančiomis širdimis nueisime į rūbinę,
kaltindami kiekvienas tik save, susirinksime daiktus, pareigos jausmo vedami, tarsime kelis žodžius
žurnalistams ir, grįžę į trenerių štabą, analizuosime
kiekvieną detalę. O tada tikėsimės pakilti kaip feniksai iš pelenų ir vėl stosime į naują kovą. Kodėl?
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Nes karas – nuolatinis būvis, o rinktinė pažadėjo
kovoti.
Futbolo rungtynių rezultatą sužinai iškart: praleidi įvartį – pralaimi, įmuši – laimi. Na, kartais dar
lygiosiomis sužaidi. Matematikos kontrolinio darbo rezultato turi laukti ir lėtai skęsti nežinioje, ar
suradai tikrai visus sprendinius ir ar tikrai integralo
reikėjo ieškoti nuo 0, o ne nuo –1. Mažiausiai parą
(ačiū spartuoliui mokytojui, kuris darbus taiso
kaip raketa) kankintis, kol aukštesnė ir protingesnė
jėga raudonu tušinuku pabrauks tavo silpnybes. Ir,
kad ir kaip būtų emociškai sunku, turi susikaupti ir
kitą rytą vėl sugrįžti į mūšio vietą. Turi ir vėl kovoti
savo vidinę kovą, nepaisydamas rezultato. Tiesiog
nusiraminti ir spręsti.
Lietuviai paskutines rungtynes pralaimėjo 1:4.
Mano ir matematikos dvikova baigėsi 4:0. Ir nors
kova buvo laimėta, nes juk keturi – jau teigiamas
pažymys, ką daryti, jei man reikia teigiamesnio rezultato?
Kovoti ir toliau žaisti savo vidinį futbolą.
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Žygimantė Riepšaitė

Ką mena senosios liepos
Prakiuręs dangus
„Žiūri skerdžius: tikrai, liepos nebėra. Jis dar
nenori tikėti akimi – patrynė lyg žmogus, iš miego
prabudęs, geriau praplėšė – vai, gi vis nėra!“ – panašiai kaip Vinco Krėvės apsakymo skerdžius pasijutau vieną dieną, pažvelgusi pro namelių langą.
Tuščia buvo akims, negera širdyje.
Galingos, didingos ir, atrodo, nepalaužiamos
liepos, augusios pagal taką iš Mosėdžio bažnyčios
į buvusią kleboniją, vieną praėjusių metų dieną išgulė kaip pokario partizanai. Jas iškirto, supjaustė
gabalais ir išvežė... Pačiame miestelio centre tarsi
„dangus prakiuro“ – neliko šimtamečių galiūnių.
Tą žiaurų poelgį girdėjau teisinant tokiomis frazėmis: nesaugu vaikams, gali užvirsti... Tačiau manau,
jog tai – tik tušti žodžiai. Tos senos liepos, augusios
daugiau nei šimtmetį ir mačiusios tai, ko negali
pamatyti vienas žmogus per savo gyvenimą, matyt,
„nepritiko“ prie naujos, už ES pinigus sutvarkytos
gatvės ir trinkelėmis išgrįstos stovėjimo aikštelės.
Žmonės nieko nedarė, neišgelbėjo jų. Kaip visada, nepatenkintų buvo, bet prasidėjo ir pasibaigė
viskas kalbomis. Tiktai vieną naktį pažymėtus nukirsti medžius kažkas apjuosė trispalvėmis juostelėmis...
Dabar šalia buvusių pasodinti jauni medeliai,
bet senųjų liepų, į kurias mėgdavau žiūrėti, jau
nebėra. Nebėra nebylių liudininkių, kad čia, Mosėdyje, XIX a. pabaigoje Juozas Tumas-Vaižgantas
eidavo iš klebonijos į bažnyčią kaip tik liepų alėja. Dingo liepos, regėjusios karo metais išvaromus
žydus, pokario baisumus. Nebėra liudininkių, mačiusių gyvąją šio nedidelio žemės lopinėlio istoriją.

Aš čia, nameliuose, visai šalia, gyvenu. Kiek
vieną dieną matau Vaižgantą, tarsi su priekaištu iš
bareljefo žvelgiantį bažnyčios pusėn. Todėl turiu
paliesti ranka tuos nupjautų medžių kelmus, suskaičiuoti jų metų rieves ir paprašyti, kad senosios
liepos papasakotų, ką jos mena...

Nespėjęs įsišaknyti
Kartą, eidama iš namelių takeliu į bažnyčią, pagalvojau, kad minu tą pačią žemę, kuria prieš šimtą
dvidešimt metų vaikščiojo ir Juozas Tumas-Vaižgantas. Dabartinė akmenų karalystė Mosėdis – tik viena
žmonių taip mylėto kunigo odisėjos stotelė. Trylika
metų jaunas kunigėlis ne savo valia „keliavo“ po įvairiausius Lietuvos kampelius: Mosėdį, Vadaktėlius,
Sidabravą, Laižuvą ir kitus. Mąstau apie Vaižgantą ir
žaviuosi jo asmenybės galia – juk tik bijodami, kad
laisvasis kunigas įsišaknys ir darys vis didesnį poveikį
gyventojams, jį mėtydavo iš vienos vietos į kitą. Ir
per trumpą trejų metų kunigavimo mūsų miestelyje
laiką Vaižgantas sugebėjo nuveikti daug darbų ir paliko pėdsaką vietinių žmonių atmintyje.
Susidomėjau – ar tikrai išsaugotas atminimas
apie jaunąjį kunigėlį? Ėmiau skaitinėti Aleksandro
Merkelio knygą Vaižgantas, o paskui į rankas pakliuvo ir autentiški mosėdiškių atsiminimai. Jį mačiusieji jau seniai ilsisi liepomis apsodintose Mosėdžio kapinėse, bet skaitydama mokytojos Irenos
Jasmontaitės užrašytus prisiminimus apie „jaunąjį
kamendorių“, galėjau pajusti kunigėlio temperamentą. O kaip paprastai, be jokio išdidumo, jis
bendraudavo su žmonėmis! Atlapaširdis, rūpestin-

2019 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė, Mosėdžio gimnazija, II A klasė

33

Istorijos atspindžiai
gas iškyla Vaižgantas senuko A. Baltino atsiminimuose apie kalėdojimą: „Dosnus ir geraširdis buvo
Tumas: kone visą surinktą kalėdą išdalindavo neturtingųjų šeimoms. Mėgo Tumas žmones, mėgo
ir žmonės jį...“ O kitur, pamatęs iš kišenės traukiamus paskutinius rublius, ne tik jų neėmęs, bet dar
vaikams savo gautųjų padalinęs. Mokantis užjausti
ir suprasti kitą Vaižgantas išliko visą gyvenimą.
Galiu tik įsivaizduoti, kaip nesitvėrė savo kailyje jaunas idealistas Vaižgantas atsidūręs mūsų parapijoje. Juk sangvinikui kunigėliui trūko veiklos.
Gal todėl Mosėdyje jis pasineria, kaip dabar sakytume, į žurnalistinę veiklą. Iškalbingasis Vaižgantas
už savo ir mūsų visų Tėvynę kovojo būtent žodžiu.
Jaučiu savotišką pasididžiavimą, kad laikraščio
Tėvynės sargas idėją Vaižgantas pradėjo įgyvendinti Mosėdyje, galbūt mąstė apie jį eidamas senąja
liepų alėja. Tėvynės sargas buvo katalikiškas, už kunigų pinigus leidžiamas laikraštis, tačiau jam rūpėjo ir tautiškumas. „Jis savo straipsnių gausumu,
įvairumu ir temperamentingumu duodavo visam
laikraščiui toną“, – taip kunigo įnašą į lietuviškąją
spaudą vertina Aleksandras Merkelis. Kaip mena
Vaižganto amžininkai Mosėdyje, tarp žmonių
sklandė kalbos, kad jaunasis kunigėlis „unt cara

nekontėns“, o kartais ir lietuvišką laikraštį šviesesniems parapijiečiams duodavo paskaityti.
Stebiuosi spaudos draudimo laikotarpio Lietuvos kunigais – jie tapo ne tik korespondentais,
redaktoriais, bet ir draudžiamų laikraščių platintojais. Ne tokiais knygnešiais, kurie spaudą nešė
maišais iš Prūsų, bet tais, kurie rūpindavosi, kad
lietuviškas žodis pasiektų žmones. Toks buvo ir
jaunasis Tumas. Manau, kad senoji liepų alėja matė
kunigėlį dažnokai vaikštant į klebonijos pirtelę.
Kaip pasakoja liudininkai, būtent joje Vaižgantas
slėpdavęs draudžiamą spaudą. O aš žvalgausi ir
svarstau, kurioje namais užstatytoje paupio vietoje
toji pirtelė stovėjo...
Skaudžiausia turbūt senosioms liepoms prisiminti, kaip jaunasis kunigėlis pražilo nė trisdešimties neturėdamas. „Pražilo per vieną naktį“, – buvau
girdėjusi tokį posakį, bet tik Vaižganto gyvenimas
mane įtikino, kad taip tikrai gali būti. Ir kaip nepražilsi, jei dėl įsitikinimų rizikuoji ir savo, ir artimųjų
gerove. Kunigas labai sielojosi, kad jo redaguojamą
laikraštį skaito tik žemaičiai, troško, kad jį išgirstų ir namiškiai, Aukštaitija. „Taigi rudenį, atvažiavus broliui Jonui pinigų arkliui pirkti, kun. Juozas
Tumas pirmiausia jam pasiūlė pervežti į Svėdasų

Jaunosios liepos, augančios senosios liepų alėjos vietoje. Žygimantės Riepšaitės nuotrauka
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kraštą didelį odos lagaminą draudžiamojo Tėvynės
sargo“, – apie lemtingą įvykį rašo A. Merkelis.
Kažkodėl manęs nestebina Vaižganto, pasišventėlio idealisto, sumanymas įkalbėti brolį – juk jis
atvažiavo pas Juozą skolintis pinigų, tai kodėl negalėtų atsilyginti kita paslauga? Knygoje vaizdžiai
perteikiama, kaip atkalbėti nuo pavojingo sumanymo bando kunigas Baktys: „Brolis brolį, brolis
brolį klampina. Sumanei pats žūti, tai žūk: matyt,
jau taip Laumė yra tau gimstant lėmusi. Ne šiandie, rytoj, vis tiek tau galas. Bet brolis turi žemę,
ūkį, pačią, mažus vaikus... Ar iš proto eini?“ Baisu
pasidarė savo plano ir Juozui Tumui. Ir vis dėlto
brolis sutiko... Deja, Priekulėje jį sulaikė žandarai.
Tačiau Vaižgantas dar nieko nežinojo, tik, išleidęs brolį su lagaminu Tėvynės sargo, visą naktį nemiegojo ir lyg ką nujausdamas sielvartavo
dėl gausios brolio šeimos. Paryčiais grįžęs vežėjas
pranešė siaubingą žinią apie suėmimą. Įsiminsiu
ilgam, kaip aprašomas baisiausias Vaižganto gyvenimo momentas: „Kun. Juozą Tumą, per naktį
išsinervinusį, toji žinia tiek paveikė, jog jis pajunta
plaukuose lyg elektros srovę ir nejučiomis dirsteli
į veidrodį, ar kartais ūmai nepražilo.“ Beveik dvejus metus J. Tumas buvo tampomas po teismus ir
tik papirkęs žandarus šiaip ne taip atgavo lagamine
buvusius laiškus – savo kaltės įrodymą. Jis išsigelbėjo, o Jonas – ne. Ką turėjo jausti Vaižgantas, kokios mintys jį kamavo vaikščiojant po Mosėdį, kai
dėl jo kaltės brolis buvo nuteistas ir ištremtas? Turbūt iš sielvarto, kad sugriovė jam gyvenimą ir prarado tėviškę, jaunas kunigas iš tiesų pražilo... Caro
valdininkai jo nenuteisė, bet iš akių nepaleido, ir
greit kunigui Tumui teko išsikelti kitur. Nesuspėjo
įsišaknyti pas mus Vaižgantas, skaudžiai nukentėjo,
bet kelio, kuriuo pradėjo eiti, nemetė.

Nuo žemės nušluoti
Tokią vieno žmogaus dramą matė senosios
Mosėdžio liepos. O nepraėjus ne penkiems dešimt
mečiams, jau daug tvirtesnės, išlakesnės, jos tapo baisių visos tautos išgyvenimų liudininkėmis. Nukirstų

liepų rievėse įrašyti Antrojo pasaulinio karo metų
ir pokario įvykiai. Net negaliu patikėti, kad viskas
vyko čia pat, kad kasdien vaikštau po kiemą, einu į
mokyklą ta žeme, kuri turėtų būti prisigėrusi žmonių ašarų ir apsunkusi nuo jų skausmo. O senesnės
kartos žmonės išeina Anapilin, ir kasmet vis mažiau
lieka tų, kurie patys gali paliudyti gyvąją istoriją...
Taip, kaip dingo liepos, laikas, istorijos vėjai ir
negailestinga lemtis nušlavė visą miestelio centrą.
Aš čia gyvenu, bet matau visai kitokį vaizdą, nei regėjo senosios liepos prieškariu. Nebėra dviejų žydų
namų gatvelių, tik nuotraukose ir pasakojimuose
jos vis dar gyvos.
Keista buvo sužinojus, jog kadaise Mosėdyje
gyveno beveik vien žydai. „Mano vaizduotėj išlikusi ir visa centrinė Mosėdžio gatvelė – užtūptas
susiglaudusiais žydų nameliais miestelis. Vienas
namelis prie kito. Dauguma jų buvo skurdūs. Kai
kurie didesni – tipiškas žydmiestis. Visoje gatvėje
lietuvių namas tebuvo tas, kuriame gyvenome“, –
tokį savo vaikystės Mosėdį prisimena poetė Meilė Marija Kudarauskaitė. Beveik visos jos klasės
draugės buvo žydaitės. Nors žydų miestelyje buvo
daug, jų egzistavimo ženklus ištrynė skaudūs istorijos įvykiai.
Lietuvą užėmus hitlerininkams, savo namus turėjo palikti ir niekuo nenusikaltę Mosėdžio žydai.
Juos uždarė šiuilėje miestelio centre, laikė kelias
dienas, o paskui atskyrė vyrus nuo moterų ir išvarė
pro Krakes, Gaubes – į nebūtį. Niekada nesupratau ir nesuprasiu, kodėl žydai buvo taip engiami
ir nekenčiami, kodėl niekuo dėti žmonės vien dėl
savo tautybės buvo pasmerkti – juk jie patys nepasirinko, kuo gimti. Kuo daugiau galvoju apie tai,
tuo žiauresni man atrodo tie žmonės, kurie žydus
siekė išnaikinti lyg kokius tarakonus, netinkančius
likusiam pasauliui. Baisi yra ideologija, jei ji vienus
žmones laiko prastesniais už kitus, jei savo rasę kelia
virš visų ir mano galinti atimti milijonams žmonių
gyvybes... Kaip ir visoje Lietuvoje, žydų čia neliko.
Mosėdis atrodė lyg miręs: „Langai išdaužyti, durys
atlapos – miestelis tylus, aplink – nė gyvos dvasios.
Vaikščiojom kaip per kokias budynes“, – tai dar
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Miestelio centro vaizdas iš Mosėdžio bažnyčios. Kazimiero Bružo nuotrauka

vienas poetės M. Kudarauskaitės, su tėvais karą praleidusios Mosėdyje, prisiminimas apie tą laikotarpį.
Žydų neliko, bet tebestovėjo jų namai. Kai leidžiuosi gatve nuo bažnyčios kalno į mokyklą, einu
per buvusius špitolės, arbatinės, miestelio žydų kiemus. Visai netoli stovėjo ir žydų šiuilė, kurioje jie leido
savo paskutines dienas. Greit užėmė lietuviai likusius
be šeimininkų namus, nes įsigaliojo nauja sovietinė
„tvarka“ – viskas „mūsų“. Tik neilgai pasidžiaugė svetimu geru naujieji centro gyventojai. Turbūt įsikišo
pats Dievas: 1962 metais Mosėdyje praūžė didžiulis
gaisras, kuris sunaikino miestelio centrą, daugiau nei
trisdešimt namų. Buvo karšta vasaros diena – ugnis
išplito taip greitai, kad žmonės nespėjo išgelbėti viena
šalia kitos sutūpusių medinių trobelių...
Po gaisro išnyko senasis Mosėdis, greit neliko ženklų, jog kadaise čia gyveno žydai. „Dviejų
gatvelių, vedančių į bažnyčią, teritorijoje visiems
laikams išnyko Leiškaičių, Leizerių, Leikos, Zykos,
Jonkelio, Stirkos, Eškio, Kaco, Mejerio, Šliomkės, Berkio, Gitkindo, Dotkio, Bijomkio, Zelkio,
Kliaunės pavardės...“ – mini buvusius gyventojus
žurnalistė iš Mosėdžio Laima Sendrauskienė neseniai sudarytame senojo Mosėdžio fotografijų rinkinyje. Kiekviena pavardė atspindi skaudų ištisos
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šeimos – senelių, tėvų, vaikų – likimą. Vien pagalvojusi, ką teko iškęsti šiems žmonėms, suprantu,
kokia negailestinga gali būti istorija. Senųjų liepų
rievėse įrašyta, kad Mosėdžio centre gyveno net 44
žydų šeimos. Karo metais nužudyti 154 mosėdiškiai žydai, ilgą laiką buvę svarbi miestelio gyvenimo dalis.
Einu per gražiai sutvarkytą Mosėdžio centrą,
dabar priklausantį Akmenų muziejui. Daktaro
Vaclovo Into rūpesčiu jame atsirado akmenimis
apstatytas šlaitas – „lauks pamėnavuojėma didiūju
žemaitiu“. Tarp ūgtelėjusių medelių ant kuklaus
akmens iškaltos čia gyvenusių žydų pavardės. Taip
jų palikuonys įamžino savo artimųjų atminimą.

Kaip liepos pakirsti
Ryškios senosiose liepose XX amžiaus vidurio
rievės. Jos liudija, kad tas laikas buvo žiaurus ne tik
žydams, bet ir pokariu gyvenusiems bei savo tėvynę gynusiems lietuviams. Jei būtų galėjusios prabilti balsu, jos daug pasakytų. Tačiau liepų nebėra, todėl gyvąją istoriją liudija buvę pokario mokinukai.
O mokėsi jie tuose pačiuose nameliuose, kuriuose
aš dabar gyvenu. Kaip ir mes, jie lakstė po tą patį
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Šiandieninis Mosėdžio centras nuo Šv. Mykolo arkangelo bažnyčios atrodo tuščias. Žygimantės Riepšaitės nuotrauka

kiemą, čia išdykaudavo per pertraukas ir dėjosi į
galvas viską, ką matydavo aplinkui.
Turbūt įsiminė liepos ir tokį padykusį juodaplaukį paauglį. Po daugelio metų, tapęs garsiu rašytoju,
vieną ryškiausių pokario prisiminimų jis pasakoja
esė Pasijos pagal Joną. Visam laikui tas rytas ir aplinkos detalės įsirėžė Romualdo Granausko atmintyje.
„Mokėmės mes klebonijoj, o prie jos galo stovėjo tokia ledaunė“, – pradeda pasakojimą rašytojas. Pasisukęs ledaunės pusėn, jis išvysta ant šaltos žemės patiestus partizanus. Akimirksniu šauna galvon mintis,
kad tai gali būti kažkieno mama ar dėdė. Čiupęs
draugo dviratį, jis nurūksta įspėti vaikų, ateinančių
į mokyklą iš Nevočių ir Krakių pusės. Juk mokiniai
galėjo atpažinti žuvusiuosius ir prisišaukti nelaimę.
Neišdilo iš atminties tas rytas ir vienai krakiškei mokinei, nužudytos partizanės kaimynei. Giliai įsirėžė
nuautos partizanų kojos, nušautosios megztinis, sijonas, atmesta ranka... Ji pažino gulinčiąją ir net dabar jaudinasi prisiminusi, kaip sovietinė mokytoja,
privedusi prie nužudytųjų partizanės sūnų, reikalavo
prisipažinti, kad tai – jo motina. Vaikinas sukosi šalin ir tylėjo. Jis netapo motinos išdaviku.
Net negaliu įsivaizduoti, koks siaubas turėjo
kaustyti ten buvusių mokinukų širdis. Kaip turė-

jo jaustis vaikai, dar tebesikabinantys į gyvenimą,
gąsdinami tokiais kraupiais vaizdais? „Kaip mums
reikėjo augti, išbalusiems didžiaakiams pokario
vaikams? Mes nieko nebegalėjom užmiršti, daug
būtume davę, kad galėtume, bet negalėjom“, – taip
R. Granauskas apibendrina pokario vaikų jausmus.
Jie matė ir išgyveno tiek daug, kiek mes vargiai įsivaizduojame.

Vietoj epilogo
Taip jau likimas lėmė, kad Vaižganto išvaikščiotais takais dar ilgai trepseno vaikų kojytės. Perkėlus kitur mokyklą, buvusioje klebonijoje įsikūrė
vaikų darželis, o dabar yra mūsų nameliai. Gal
vaikų krykštavimas senosioms liepoms padėjo primiršti tuos baisumus, kuriuos jos matė per savo
ilgą amžių? Tačiau užmiršti to, kas buvo, negalime
mes, žmonės. Todėl ir sudedu liepų rievėse išskaitytas istorijas į savo atminties skrynią.
O senosios liepų alėjos vietoje auga nauji medeliai. Kitą šimtmetį jie bus miestelio istorijos liudininkai. Tikiuosi, jaunosioms liepaitėms neteks
pamatyti tokių žiaurių ir iš atminties niekada neišblėstančių įvykių.
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Aurimas Novikovas

Dopamino bomba
Lygiai savaitė po. Visa tai – tik apie kelias dienas, per jas lyg ir nenutiko nieko netikėto. Ir štai
savaitė po, kai vėl kasryt keliuosi su saule, po gėdingos tylos vėl kasryt per pirštų galus liejasi žodžiai, vėl rezgasi mintys. 5:30. Keliu akis į ryškėjantį dangų.
Visad norėjau ištrūkti kur nors šiauriau, kur
nekaitina ispaniška saulė, po kojomis nesipainioja turistų skruzdėlynai šalia Florencijos tiltų, kur
atšiauriau, kur vėsioje tyloje gali pajusti save. Susilaukus dukros, tai tapo neįmanoma. Visi sakė, ne-

Žydroji lagūna
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kvailiok, vaikas neištvers. Kai porindavau, kad vis
vien tai įvyks, sakė, geriau vykit pas žmonos seserį į
Kataloniją ar pas draugus į Boloniją, ką ten šiaurėj
pamatysi, – taip ir darėme, džiaugėmės, klykavome, bet, linksmumui pasibaigus, anie ketinimai
grįždavo.
Buvo sausio pabaigos rytas. Aklinai tamsu ir
už sienos vis skaudžiai sukosėdavo pusantrų metų
vaikas. Bijojau net šviesą degti. Tūnojau tamsoje ir
sklaidžiau naujienas, kai galvon toptelėjo mintis.
VNO–KEF, artėja gimtadienis, visad norėjau tą
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niūrią gimtadienio savaitę kur nors dingti, ten, kur
niekas nei ras, nei galės paskambinti. Kiek vėliau
tą rytą vyko tuščiaviduriai korporaciniai mokymai
apie kone nieką, manęs juose nė kvapo, tik šešėlis.
Įsigijome bilietus, net patys nenutuokėme, kur. Islandija.
Paskutinę kelionės dieną perskaičiau visus sveikinimus pabėgimo proga. Kažkas pasveikino, kažkas sveikino tuo metu, kažkas nežinojo, kažkas pamiršo, kažkas nutylėjo. Jaučiausi dėkingas ne jiems
visiems, o apskritai viskam. Apsukome keturženklį
skaičių kilometrų, buvo sunku rasti kitų žodžių
nei „niūru“, „atšiauru“, „nyku“, „liūdna“, „tuščia“,
„tylu“ – epitetų, kurie mano nūdienoj žiba kasdien,
bet taip pat neišvengsi to, kas aplink, kas yra nesuvokiamai žavu, kas už kiekvieno posūkio pusiau
suplanuotame maršrute iššauna galingą dopamino
bombą, ar tai būtų šimto kilometrų ruožas, kai
aplink nė medžio, nė laukinio arklio, tik akme-

nys ir uolos, ar tai būtų kas porą šimtų metrų iš
niekur krintantys kriokliai, ar vandenyno pakrantėj iššokusios daugiabučio aukščio uolos, ar kad ir
apgraužtos metro ilgio žuvys lavos paplūdimio pakrašty. Šis kelių dienų nuotykis tapo kažkuo, protu
nesuvokiamu, nors neturėjome jokių lūkesčių. Jis
vėl įžiebė nugesusią aistrą rašyti prozą, mano amatui, – aš rimtai galvojau jį praradęs amžiams.
Tai prasidėjo nuo nežinojimo. Islandija. Na,
gerai. Mūsų kelionės visada vienodos. Turime skrydžio bilietus, nuomojamės automobilį, ieškome
nakvynių. Užplūdo panikos banga, kai pradėjome
domėtis, kur išties pateksime. Keliautojų tinklaraščiuose mirgėjo tekstai, esą, sudėjus visas kelionės
išlaidas, para atokioje saloje gali kainuoti daugmaž
tūkstantį eurų. Tam, kad Islandiją pamatytum deramai, reikia bent dešimties dienų ir apvažiuoti ją
visą. Turėjome tris dienas. Krapštėme galvas, ką
išspausti, kad nenusiviltume. Sėdėjau prie žemėla-

Gulfoss
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Halgrimuro bažnyčia Reikjavike

pių, skaičiau, ir po poros savaičių ant stalo gulėjo
trys galbūt neįtikėtini maršrutai. Pirmas – jei dukra
bus linksma, antras – jei bus pavargusi, trečias – jei
po visko norėsis nerti tiesiai į centrinį Reikjaviko
viešbutį, pokštelėti skardinę alaus ir ištiesti kojas.
Išsinuomojome ekonominės klasės godžiai kurą
siurbiančią rumunišką dulkelę, laukė pasivaikščiojimas po Reikjaviką, aplink Halgrimuro bažnyčią,
po siaurutį senamiestį, kurį nukerta vandens juosta, už jos atsiveria į likusias tris pasaulio puses iškilę snieguoti kalnai. Sukome į pietus, į Reykjaneso
pusiasalį, ir čia užėmė kvapą. Kelias buvo tiesus, ir
mes drąsiai dairėmės, jau po kelių valandų klaus40

dami savęs, kur patekome. Kur bepasisuksi, jokių
medžių, jokių gyvūnų, jokios žalumos, horizontas
nusėtas didžiuliais akmenimis ir uolomis. Netoliese susiduria dvi tektoninės plokštės ir islandai sako,
kad kraštovaizdis toks dėl jų. Neliko nieko, tik tikėti. Artėjome prie Reykjanestá iškyšulio. Vėjas
siautėjo. Atrodė, kad, žengiant žingsnį, gūsis atplėš
ant žemės likusią pėdą ir blokš mus visus tris tiesiai
į uolas arba į kiek tolėliau lūžtančias bangas. Vieta
įžymi dėl paukščių. Jaukiai čia įsikūrę islandų mylimi mormonai, arba kirviasnapiai, nesigėdijo atvykėliams aprodyti vietų, čirpavo virš galvų, sklandė
ir kreipė žvilgsnius į stačią uolą su skardžiu, kone
visi sekė jais netilpdami į siaurutį taką, kad pamatytų, kaip visa tai atrodo iš viršaus. Likau apačioje,
laikiau ant rankų dukrą, klausėmės paukščių klyksmo ir vėjo plakamo vandenyno, spengė ausyse ir
kiek svaigo galva. Atrodė, kad mūsų sielos pakils
ir virš vandens pakibs blanki triguba vaivorykštė.
Dukra tūnojo ant rankų prisispaudusi, nedrąsiai
dairėsi. Negalėjau nuslėpti šypsenos, kai ji, kur
nukreipusi žvilgsnį, vis išlemendavo baikštų nuostabos kuždesį.
Pernakvojome Grindavike, mažame uostakaimyje, ir pabudome kiek virpančiomis rankomis.
Už kelių kilometrų šiauriau stovėjimo aikštelė ir
Žydroji lagūna už jos. Islandai linkę sakyti, kad
tai – natūralus, bet mokslu pagrįstas poilsio centras. Jie išrausė takelį tarp aukštų vulkaninių uolienų, einant tolyn jusles užgožė aitrus sieros kvapas.
Dukra nekreipė dėmesio, žmonai kvapas patiko,
pats maniau, kad tuoj sustosiu, priklaupsiu ir pasiliksiu. Ten tikrai gali pamiršti laiką. Praėjo daugiau
nei dvi valandos. Manėme, kad laikrodžiai sustojo.
Šalia budėjo šiltai apsirengę apsaugos darbuotojai,
žemiau jų, negiliame žydrame ir garuojančiame
vandenyje, mirko minia žmonių. Lauke – ne daugiau nei vienas laipsnis šilumos. Vanduo – apie keturiasdešimt. Dukra, paklausta, ar viskas gerai, nes
jai vanduo, išskyrus vonelę namuose, ne visai prie
širdies, iš nuostabos šūktelėdavo „vaaaau“, paklausus, ar patinka – „teipa, patyka“.
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Šovėme tolyn. Planavome privažiuoti prie poros žinomų krioklių, pirma prie Seljalandsfoss, kur
galima įsliuogti į olą kitoje vandens pusėje, vėliau –
prie Skogafoss, kur lūžta dvi vaivorykštės ir šalia į
kalną driekiasi ne mažiau nei šeši šimtai laiptelių.
Atrodo daug, bet, juos įveikęs, matai ne tik kalnų
upę, bet ir kitoje pusėje dūluojantį Vestmannayer
salyną, kuriame stūkso aktyvus Eldfell ugnikalnis,
matomas per gerus penkiasdešimt kilometrų nuo
kelio net ir gana ūkanotą dieną, kaip nutiko mums.
Teko atidėti vakarui, kai mažoji ne visai laiku užmigo. Kirtome tiesiai Viko link – miestelio, kuriame
ne daugiau nei keturi šimtai žmonių, bet ženklai
jo pusėn pakelėse mirgėjo jau Reikjaviko pakrašty.
Šalia jo – didingas Reynisfjara juodojo smėlio paplūdimys. Suveskite į paieškos laukelį „black lava
beach“ ir nereikės net skaityti. Iš abiejų pusių paplūdimį rėmina laiko nukirstos stačios uolos. Juodą
krantą drasko riaumojančio Atlanto nagai. Galin-

Heklos link

gos uolos sudaro savotišką amfiteatrą, į kurį įslinkus
ir atsisukus į jūrą, dingsta visas pasaulis. Kairėje –
smailios uolelės, viena jų – kiek tolėliau nuo kranto,
tiesiai priešais – tūkstančius kilometrų besitęsianti
audringo vandens juosta, dešinėje – kitame paplūdimio krašte dūluojančios uolos.
Kai pabudome kitą rytą, paklausiau, ar mes tik
rai tai darysime. Taip. Buvome suplanavę apie trijų
šimtų kilometrų kelionę Reikjaviko link. Tačiau
kilo mintis, kad būtų smagu padaryti nemenką
lankstą ir bandyti kiek įmanoma arčiau privažiuoti
prie vartų į pragarą, juk dar pirmame geografijos
pamokų kurse mokykloje prieš gerus septyniolika
metų mums porino apie visai neseniai išsiveržusią
Heklą. Kai išsukome iš kiemo, buvo apie aštuonias
ryto ir temperatūra lauke kilo iki devynių laipsnių
šilumos. Kai artėjome prie tikrai laukinės Islandijos dalies, ji laikėsi tokia pat. Likus minutei kitai
iki kelio pabaigos, ji drastiškai nukrito žemiau nu-
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lio. Kelias baigėsi. Aplink balta ir beveik jokio vėjo.
Prieš mus – ugnikalnis. Vasarą važiuojant vingiuotu takeliu tektų riedėti apie dvidešimt kilometrų.
Štai jis – prieš mus. Ištiesiu ranką ir skaičiuoju
pagal žemėlapio mastelį. Ne daugiau aštuonių kilometrų. Viršūnę slepia tankus kamuolinių debesų
sluoksnis, nors šiaip giedra. Šalia didžiuliai ženklai,
įspėjantys, kad naivu bandyti privažiuoti arčiau,
draudžiantys vykti toliau nei pažymėta. Dar šiek
tiek pariedėjome ir buvo aišku, kodėl. Automobilis
vos pajudėjo. Išlipau. Tai – ne sniegas, o smarkiai
apledėjęs sniego sluoksnis. Automobilio padangos
ir batai slydo kaip ant nugludinto čiuožyklos ledo.
Pasisukinėję grįžome ant kelio, šiek tiek turistiškai
pasifotografavome. Toliau laukė geizeriai. Tačiau
laukė ir keliolikos kilometrų itin prasto kelio ruožas. Priartėjome, nutarėme, kad tai būtų pernelyg
pavojinga ir vietoj gana trumpo kelio pasirinkome
saugiau nuvažiuoti kiek daugiau nei pusantro šim-

Laisvieji gyventojai
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to kilometrų iki nakvynės miestelio ir pasukome į
geresnį kelią.
Vieną akimirksnį stovėjome gerdami sieros prisigėrusį orą laukdami pasirodant vandens ir garų
stulpo, kitą pakaitom apžiūrėjome neįtikėtinai galingą Gulfoss krioklį, dar kitą – jau buvome toli
nuo turistų. Automobiliai vienas paskui kitą suko
keliu Reikjaviko link, tik netikėtai tolumoje kairėje pamatėme plytintį ežerą. Pamanėme, kad būtų
smagu privažiuoti, tik žemėlapyje – tokios alternatyvos nė pėdsako. Netrukus pamatėme siaurą
lauko keliuką, įsukome, lėtai riedėjome, kol supratome, kad tai – privati valda. Stulbinantis vaizdas. Iš kairės ir iš dešinės plytėjo ryškiai mėlynas
vanduo, už jo kyšojo snieguoti kalnai. Pakrantėje – plačios pievos, o kelio pabaigoje – gyvenamasis
namas, ūkiniai pastatai, sargybą einantis samojedo
ir kolio mišrūnas bei traktorius. Pasivaikščiojome
pakrante, tik labai trumpai, nes mažajai vėjas spė-
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jo įkyrėti, ir jau rūkome tolyn, tik staiga priešais
išdygo automobilis. Baisiai išsigandome – mes
kažkieno teritorijoje, išmynėme kiemo takus, gal
net netyčia palikome kokią šiukšlę. Automobilis
artėjo, mes pasitraukėme nuo kelio. Ramus tatuiruotas islandas su auskaru panosėje už senoko
tojotos visureigio, apauto milžiniškomis – spėčiau,
kokių dvidešimt penkių colių – padangomis, vairo
į mus net nenukreipė akių. Nulydėjome jį akimis.
Vėliau išsukome atgal į kelią ir pamanėme, kad gal
tai buvo pirmasis tikras kelionėje sutiktas islandas.
Pirmą dieną Reikjavike fotografavome seną žalią raudonojo kryžiaus trobelę. Dabar, atvykę atgal
į Reikjaviką, pamatėme, kad tuose kadruose buvo
ir mūsų viešbutis. Slinko paskutinės valandos. Savo
trumpoje kelionėje darėme daug ką, kas atvykėliams nepatartina. Gimtadienio proga gurkšnojau
alų prie geizerių. Kelissyk išsukome iš kelio ir, nors
tai buvo smagi patirtis, nebuvo nerizikinga. Net

Skogafoss

vakarieniavome restorane, nors ne prabangiausiame ir lankomiausiame, bet ne paslaptis, kodėl
prašalaičiams kaip mes patariama geriau nuvykti į
maisto prekių parduotuvę ir maistą rinktis ten.
Tai buvo paskutinė naktis ir, nors kojas maudė nuo siaurais vingiuotais keliais sukartų tūkstančių kilometrų, vidutiniškai riedant mažiau nei
penkiasdešimties kilometrų per valandą greičiu, o
žmona su dukra buvo aiškiai pavargusios nuo įspūdžių, šypsojausi ir negalėjau liautis. Tai buvo rimta
adrenalino injekcija, visiška dopamino bomba. Kai
kurie įspūdžiai nuvargina, kelia nostalgišką liūdesį
ir juos norisi greičiau palikti tik nuotraukose. Šie
įspūdžiai kitokie. Nieko nežinojome apie šalį, į kurią vykome, pamažu pažindinomės, bet vos nuvykę
pamatėme, kad joks interneto šaltinis nė nekvepia
Islandija, tokia, kokia ji yra.
Ar ten grįšime? Kad tik būtų už ką duoną valgyti...

Gretos Kniežaitės-Novikovienės nuotraukos
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Reportažas

Aistis Žekevičius

Jaunųjų festivalis
2019 metų balandžio 24–30 dienomis vyko
jau aštuntasis Literatūrinių slinkčių festivalis, kurio
metu jaunieji rašytojai svečiavosi miestų ir miestelių bibliotekose, mokyklose ir kitose literatūrai
neabejingose vietose. Šiais metais vienas didžiausių
jaunųjų kūrėjų festivalių ne tik džiugino naujais literatūros kūriniais, bet ir pirmąsyk bandė suartinti
jaunuosius šalies literatus ir tapytojus. Viso festivalio metu buvo galima apsilankyti Užupio meno
inkubatoriaus Kalno galerijoje ir Vytauto Didžiojo
universiteto daugiafunkciame mokslo ir studijų
centre, kur eksponuotos grupinės jaunųjų Lietuvos
dailininkų Mykolės Ganusauskaitės, Petro Lincevičiaus, Sonatos Riepšaitės, Rosandos Sorakaitės
ir Eglės Ulčickaitės parodos. Į parodų atidarymus
sugužėjusi spalvinga publika buvo plačiau supažindinta ne tik su jaunųjų šalies dailininkų, bet ir su
rašytojų kūryba. Plėtoti ir stiprinti kūrybinius jaunųjų Lietuvos literatų ir dailininkų ryšius padėjo ir
jau tradicine tapusi trijų valandų trukmės tiesioginė Lietuvos radijo transliacija.
Pasibaigus viešajam konkursui, komisija, kurią sudarė Pašvaistės žurnalo redaktorė Audronė
Daugnorienė, mokytojas lituanistas Kęstutis Subačius, LLTI doktorantas Saulius Vasiliauskas ir
poetas, vertėjas Aistis Žekevičius, po ilgų diskusijų
Literatūrinių slinkčių rinkinyje šiais metais nutarė
publikuoti poetų Edvino Valikonio, Birutės Onos
Grašytės, Guodos Taraškevičiūtės ir prozininkų Linos Simutytės bei Augusto Lapinsko tekstus. Leidinį, pristatantį talentingiausių šalies autorių kūrybą, taip pat puošia jau minėtų dailininkų kūrinių
reprodukcijos, taip tik dar labiau padidindamos
išliekamąją leidinio vertę.
Festivalio programa šiemet buvo kaip reta intensyvi – vos per vieną savaitę surengti vieši šių
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metų „slinktininkų“ pasirodymai Menų spaustuvės
skaitykloje, Venclovų namuose-muziejuje, Kauno
B. ir V. Sruogų name-muziejuje, atviroje Utenos
kūrybinėje erdvėje POKŠT, Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje, Alytaus A. Jonyno memorialiniame
muziejuje ir Ušnėnų P. Višinskio memorialiniame
muziejuje. Per renginius skambėjo ne tik šių, bet
ir ankstesnių metų Literatūrinių slinkčių dalyvių
Gretos Ambrazaitės, Dovydo Grajausko, Dominyko Norkūno, Lauros Švedaitės, Mariaus Povilo Elijo Martynenko, Simono Bernoto, Monikos
Baltrušaitytės, Aisčio Žekevičiaus bei kitų jaunųjų
rašytojų kūryba. Literatūrinių slinkčių renginiuose
šiais metais netrūko ir muzikos garsų – skambėjo
jaunųjų atlikėjų Emilijos Statinaitės, Luko Norkūno, Valentino Abariaus ir vokalinės perkusijos
meistro Žygimanto Gudelio atliekami kūriniai.
Lietuvos miestų ir miestelių gimnazijose vykusios
interaktyvios pamokos, kurias vedė šių ir ankstesnių metų Literatūrinių slinkčių autoriai, neretai
buvo lydimos aštrių ir atvirų diskusijų, per kurias
buvo iš naujo aktualizuojama literatūros, meno ir
kūrybiškumo svarba jaunam žmogui.
Nors festivalis ir baigėsi, Literatūrinių slinkčių
rinkinių galima įsigyti įprastuose ar internetiniuose
knygynuose arba tiesiogiai iš leidėjų.
Festivalį Literatūrinės slinktys organizavo asociacija Slinktys, iš dalies rėmė Lietuvos kultūros
taryba.

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

Julitos Karaliūnaitės keramika.
Plačiau – kitame Pašvaistės numeryje

2019 m. projekto
Juvenes dum sumus skiltis Teatras, Kinas, Esė,
Dailė, Impresijos, Istorijos atspindžiai remia

2019 m. parama – 6000 eurų.
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