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Dalia Aleksandravičiūtė

Vėjas, nešantis laiko kristalą
Apie Vytenio Buroko parodą Skersvėjo klajonės

Laikas yra vienas pagrindinių atminties para-
metrų. Būdamas subjektyvus (laikas kaip žmogaus 
atminties terpė), jis pretenduoja į objetyvumą (lai-
kas kaip istorijos – didžiojo žmonijos pasakojimo – 
pagrindas). Laiko suvokimas ypač komplikuo-
jamas darbuose, susijusiuose su objekto istorijos 
tyrimais, kuriuose susipina istorinis-linijinis ir per-
kuriančios atminties laikiškumai. Šią problemą dar 
labiau apsunkina netradiciniai raiškos būdai, kai 
autorius seka nechronologiniu, nelinijiniu laiku, o 
išskaido skirtingus temporalumus. Skirtingų laiko 
sluoksnių problematika itin ryški Vytenio Buroko 
instaliacijoje Skersvėjo klajonės, pristatytoje parodų 
erdvėje Editorial. V. Buroko kūryba pasižymi isto-
rijos pėdsakų vizualizavimu, praeinančio laiko do-
kumentacija ir mūsų suvokimo apie temporalumą 
katalogavimu netradiciniais raiškos būdais. Meni-
ninko pasirenkami objektai juda nechronologinio 
veiksmo kryptimi, sužadindami daugiau klausimų 
nei atsakymų. 

Parodoje ant tinklinių pertvarų eksponuoja-
mos gipsinės figūros. Konkretus, eksponojamų fi-
gūrų tapatybę įvardijantis pavadinimas disonuoja 
su abstrakčių vaizdų seka. Kiekviena figūra, mode-
liuojama juodais fragmentuotais kontūrais, užpil-
doma spalvinėmis dėmėmis ir aptrupėjusia gipso 
mase, kuria nepastovumo, skubotumo įspūdį. Fi-
gūrų veidai – apibendrinti, be ryškesnių bruožų, 
iškreipti vėjo pūtimo kryptimi, išsigandę, tarsi šią 
akimirką būtų užklupti nuožmaus skersvėjo šuo-
ro. Grynos meninės technikos ir grubios materijos 
akcentavimas autoriui leidžia savo kuriamų per-
sonažų lūpomis kalbėti jam rūpimais klausimais, 
nesusitapatinant su jais. Tai – istorijos tėkmės, 

Parodos Skersvėjo klajonės fragmentai.  
Dalios Aleksandravičiūtės nuotraukos
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tuštumos ir laiko refleksija, kurioje individuali pa-
tirtis artikuliuojama universaliais judesiais. Iš gipso 
suformuotos keturiolika efemeriškų figūrų savo 
plastika primena vėjo judėjimą: septyni profiliai 
vėjui įsibėgėjant ir septyni – jam rimstant. Skaičius 
pasirinktas neatsitiktinai: septyni žmogaus jutimai, 
septynios savaitės dienos, septynios spektro spal-
vos, septyni žemynai, septyni pasaulio stebuklai... 
Jau Pitagoras savo skaičių sistemoje septynetui 
skyrė privilegijuotą vietą. Filosofas teigė, kad sep-
tynetas išreiškė ne tik žmogaus sielos ir kūno, bet ir 
dieviškosios tvarkos, gamtos harmonijos idėją. Pa-
saulis, suvokiamas kaip skaitmeninės vertės išraiš-

ka ir vizualizuojamas kaip efemeriškas vaizdinys, 
įtaigiai atsiskleidžia laiko tematiką tyrinėjančioje 
V. Buroko parodoje.

Neuromoksle skaičius septyni susijęs su atmin-
timi: mokslininkai teigia, kad būtent tokį skaičių 
dalykų vienu metu žmogus geba įsidėmėti. Dėl 
maksimalios dėmesio sukoncentravimo ir trum-
palaikės atminties išplėtimo galios septynetas netgi 
moksliniuose tyrimuose įvardijamas magišku skai-
čiumi. Maginę, mistinio laiko konotaciją jis išlaiko 
ir Skersvėjo klajonėse. 

Ekspozicijos grandinėje besimainantys figūrų 
judesiai kuria vaizdo dinamiką. Žingsnis, įsibėgė-
jimas, staigus atsisukimas. Tarsi ritualiniai gestai. 
Apžvelgę visas figūros pozicijas, apsisukame tarsi 
užburti ir laukiame pakartojimo. Kartotės pasto-
vumas paradoksaliai padaugina figūrą. Todėl, nors 
figūras galima nesunkiai suskaičiuoti – iš viso ketu-
riolika, jų atsikartojimas perspektyvoje atrodo tarsi 
veidrodinės bedugnės (mise-en-abîme) kūrimas. 
Tik veidrodžiu menininko instaliacijoje tampa tin-
klinės sienos terpė, toje pačioje plokštumoje įtarpi-
nanti ir krintantįjį, ir atsispindėjusįjį. Nenutrūks-
tama figūros ir jos atspindžio kaita nebeleidžia 
atskirti, kur modelis, o kur jo kartotė, tad ir judė-
jimo į priekį trajektorija atrodo lyg grįžimas į pra-
džios tašką. Pasikartojanti vaizdų seka įtraukia savo 
universalumu, sužadindama kolektyvinės atminties 
įsivaizdavimus apie laiko judėjimą. Čia svarbiausia 
tampa ne reprezentacinė galia, o ritmiškas pasikar-
tojimas – ritualinis laiko cikliškumas. Tarsi sustab-
dyti kinematografinės juostos kadrai, vėjo figūros 
įsirašo į tarpinę grandį tarp Gilles’o Deleuze’o pa-
siūlytų vaizdinių tipų: vaizdinio-judėjimo, vaizdi-
nio-laiko ir vaizdinio-kristalo. Vaizdinio-judėjimo 
kine kiekviena detalė yra nedaloma visumos, pa-
grįstos naratyvine linija, dalis. O vaizdinio-laiko 
kinas pagrįstas nelinijine savarankiškų elementų 
sistema. Galiausiai vaizdinys-kristalas atsiveria kaip 
dvilypė struktūra, kurioje procesualiai kristalizuo-
jasi ir aktualus, ir virtualus vaizdiniai – dabartis ir 
praeitis. Taigi vaizdinys Deleuze’o koncepcijoje yra 
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nenuosekli ir nechronologiška struktūra, išreiškian-
ti skirtingų temporalinių trukmių santykį. Spektri-
nis (kristalinis) laiko išsiskaidymas leidžia praeičiai 
(virtualiam laikui) sutapti su dabartimi (aktualiu 
laiku). Praeinančios dabarties aktualiojo ir išsaugo-
tos praeities virtualiojo laikų. Pabrėždamas virtua-
laus vaizdinio išsiskaidymą, filosofas jį tapatino su 
vaizdiniu-veidrodžiu, kuriame aktualus laikas virsta 
virtualiu. Sudarydamas vidinę struktūrą, kurioje 
laikas skyla į praeinančią dabartį ir išsaugotą pra-
eitį, susidaro vaizdinys-kristalas. Šį kristalizacijos 
procesą išreiškia kristalas ir veidrodis – spektriniai 
objektai. V. Buroko ekspozicijoje vėjas, tampantis 
laiko vaizdiniu, išreiškia vizualųjį laiko dėmenį, ku-
riame – tarsi kristale – kolektyvinės atminties vaiz-
diniai tampa vienalaikiais – jie pratęsia ir praeities, 
ir ateities įsivaizduojamybės formas. Į laiko dėmenį 
įvesdamas mimezės aspektą, V. Burokas vizualizuo-
ja nematomo laiko atspindžius, kurie paradoksaliai 
pasirodo taip pat nesučiuopiamo vėjo pavidalais. 
Atminties ir istorijos laikiškumai ir yra atspindėtieji 
laikai: individualioje bei kolektyvinėje pasąmonėse 
besikristalizuojančios patirtys. Įtaigiai jos atsispindi 
enigmatiškuose vėjo klajonių judesiuose, kurių chi-
rališkumas sukelia įvairias pareidolijos – klaidingų 
atvaizdų – aliuzijas. Dabarties laikas, sutampantis 
su praeitimi, brėžia užpustytos ateities trajektorijas, 
išslystančias iš griežto atspindžio gniaužtų. Simul-
taninio laiko struktūros V. Buroko užklupto vėjo 
figūrose – tarsi neklusnūs laiko kristalai, išbyrantys 
tik juos sučiuopus.

Kristalinio laiko samprata kyla iš Antikos filo-
sofo Zenono Elėjiečio paradoksų, arba aporijų, apie 
laike sustabdytus paleistos strėlės epizodus, įro-
dančius jos nejudėjimą erdvėje. Juose atsiskleidžia 
laikinės įvairovės ir skirtingumo paradoksalumas, 
kai erdvė yra subordinuojama laikui. Filosofo mąs-
tyme laiko sluoksnių įvairovė ir skirtybės yra suvie-
nijamos būtent per trukmę. Perimant Deleuze’o 
įkvėpėjo Henri Bergsono mintį, kad kristalas – tai 
„judrus veidrodis, kuris nepaliaujamai reflektuoja 
suvokimą atsiminime“, galima teigti, kad V. Bu-

rokas taikliai pasirinko vaizduoti praeinančio laiko 
pėdsakus tarsi strėle sustabdydamas jo nesugauna-
mus judesius. Ekspoziciją lydinčioje anotacijoje 
menininkas rašo: „Nebetikime, kad yra tokia vieta, 
kurios nebūtų apnuodijusi laiko strėlė, kur viskas 
egzistuotų vienu metu, vienu metu tarptų...“ Ir bū-
tent jam pavyko atrasti tokią vietą – tai jo kūrybos 
terpė, kurioje tarsi ribinėje laikmenoje išsišakoja vė-
jo-laiko vaizdinys-kristalas, vyksta nuolatinė įvairių 
laiko modusų kaita. Nuolat besikuriančios laikinių 
struktūrų interpretacijos virsta kūrėjo metafizinio 
archyvo sandais. Užvėrus duris menininko minčių 
skersvėjui, jis pasiveja kitokiais būdais. 
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Interneto platybėse žmonės kartkartėmis pasi-
dalija prozoje rastais keistais vyrų sukurtais moterų 
personažų aprašymais. Net visų mėgstami ir kritikų 
pripažinti rašytojai leidžia sau juokingai spalvingus 
apibūdinimus, kurie beveik visada pamini veikėjų 
krūtis. Šio šabloniško literatūrinio moterų vaiz-
davimo būdui pašiepti socialiniame tinkle Reddit 
net sukurta atskira tema r/menwritingwomen (vy-
rai rašo apie moteris), turinti net 343 tūkstančius 
narių. Absurdiškos „draugiškos krūtys“, „krūtys, 
gigantiškos kaip gaubliai“, paauglės, kurios „turėtų 
jaustis oriai dėl besivystančios krūtinės“, H. Mu-
rakamio aprašomos aplink laužą susirinkusios ne 
merginos, o jų krūtys, gedulo susilaukiančios ne 
mirusios moterys, o jų visiems laikams nuo gyvųjų 
pasaulio atskirta krūtinės ląsta... Vyriško žvilgsnio 
(angl. male gaze) valia mene tai tampa neatsiejama 
nuo moteriškosios tapatybės suvokimo. Todėl labai 

Rosana Lukauskaitė

Žibutės ir žibalas

įdomu į tai pažvelgti iš kitos perspektyvos – iš Pros-
pekto galerijos Vilniuje į galeriją Si:said (Daržų g. 
18, Klaipėda) persikėlusioje Dalios Mikonytės per-
sonalinėje parodoje bust, vykusioje birželio 5–26 d. 
Čia moters biustas – ne tik aistros, malonumo, vai-
singumo ar motinystės institucijos objektas, bet ir 
priartėjimo prie mirties (lot. bustam – antkapinis 
paminklas; senovėje: laužas, ant kurio buvo degi-
nami palaikai), ligos įveikimo ir džiaugsmo pabu-
dus („bust(i)“) pernaša.

Dviguba gėlės, kaip gyvybės, bet kartu ir viską 
baigiančio išėjimo anapus apvainikavimo, funk-
cija parodoje rezonuoja su iš religinio ir filosofi-
nio lygmens ateinančiu kūno ir sielos dualizmu, 
lemiančiu požiūrį, kad tai – du atskiri dalykai, 
bet bemaž pradingstančiu medicininių invazijų 
ir mirties grėsmės momentu. Tarytum vėl turime 
būti įtikinti, atrodo, akivaizdžia kūno tiesa – be 

Iš parodos Piktybės gėlės ekspozicijos. 
Rosanos Lukauskaitės nuotraukos
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fizinių smegenų nebūtų ir sąmonės. Šis objekto ir 
subjekto ryšio konfliktas toks būdingas žmogui, 
yra visiškai svetimas gamtai – gėles matome kaip 
visiškai homogeniškas, nedalome jų į materialųjį ar 
dvasinį pradą, jų švelnaus erotizmo niekada nevul-
garizuojame. Šie floristiniai skanografijos koliažai, 

savotiški sekretai ir herbariumai, – tai priešybė be-
prasmei objektyvuoto moters kūno eksploatacijai 
ir dauginimui medijose, kuris dvelkia paprasčiau-
siu fetišu ir vartotojiškumu, draudimu būti tiesiog 
sau. Neišvengiamas moters ir gėlės, augalo, kuriuo 
dėl trumpo žydėjimo reikia skubėti džiaugtis, su-
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lyginimas, nepalaidojama kovo 8-osios tradicija 
išauga ir į organizme išsikerojančios ligos metaforą. 
Židinių, tų nepageidaujamų vidinių želmenų este-
tiškumu čia sulaužomi bet kokie stereotipai, išva-
duojama nuo baimės ir įsivaizdavimų apie sunkiai 
sergančius, atveriamos duris į tą nepažintą pasaulį 
tarp gyvenimo ir mirties – tai stojiškas požiūris, 
primenantis Charles’io Baudelaire’o poetinio gė-
lių vaizdo supynimą su moraline blogio kategorija 
Piktybės gėlėse, siekį blogyje pamatyti ir grožį.

„Šiame kūne daug nebūties“,  – palydėdama 
centrinę parodos dalį – videodarbą bust rašytojos 
Linos Simutytės tekstą dainuoja Ruta MUR (kū-

rinys sukurtas bendradarbiaujant su menininku 
Adomu Žudžiu). Fotogrametrija ir skanografija 
bei medicininė fotografavimo-skenavimo techni-
ka – rentgenu ir magnetinio rezonanso tomogra-
fija (MRT) čia atkuriama labai asmeniška parodos 
autorės patirtis. Per kūno atvėrimą medicinine 
rega atrakinami ir vidiniai išgyvenimai. Kintant 
technologijos galimybėms, keičiasi ir mūsų pačių 
regėjimas. Menininkė D. Mikonytė cituoja Fried-
riechą Nietzsche, sakydama, kad „jeigu ilgai žiūri į 
bedugnę, bedugnė ima žiūrėti į tave“, tačiau paro-
doje santykis su technologine „bedugne“ padeda 
geriau suprasti pamažu hibridiniu tampančio kūno 
patirtis, o daugybė rodomų moterų biustų iš meno 
istorijos, kuriuos menininkė užfiksavo Luvro mu-
ziejuje, nors skirtingi, bet, atrodo, priklausantys 
vienai ir tai pačiai universaliai moteriškumo mūzai, 
kuri niekada nežindė, nesirgo ir neseno. Savotiškas 
moters kūno atsiėmimas iš visada pagal savo sko-
nį jį vaizdavusių vyrų kartu tampa ir jo atidavimu 
pasauliui, naujos santykio su kūnu strategijos su-
kūrimu.

Sudėtingą ligos laiką primena skulptūriniai ar-
tefaktai – spalvingi perukai, kurie išreiškia nepasi-
davimą gresiančios nebūties akivaizdoje. Pasveikus 
lieka randai, o juos galima įterpti į savo gyvenimo 
iliustracijas – parodoje pristatomos ir 2015–2020 
metais sukurtos tatuiruotės (bendradarbiaujant su 
Egle Tamulyte-Shaltmira, Inga Aleknavičiūte-Ca-
reful Pen, Lina White), esančios ant parodos auto-
rės kūno ir perkeltos ant sienų piešiniais, kuriuos 
toliau kviečiami pratęsti galerijos lankytojai. Vis 
dėlto jų laikinumas yra ir amžina kūno dilema. 
Esame tikresni sienos, pastato dekoro išlikimu nei 
savo pačių kūno odos „apželdinimu“ ornamentais.

Keisto ir pavojingo ligos grožio pripažinimas 
nuskamba kaip pasipriešinimas kultūros primestai 
moters veik religinei pareigai būti gražiai. Kūno 
defektas, mutacija sužydi kaip mažiau reiklus, ilga-
amžiškesnis, kartais net neįveikiamas grožio dub-
leris, o sutrintos skeneryje gėlės paskleidžia savo 
žiedadulkes jau nuskynimo momentu.
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***

viešpatie apsaugok nuo bendančio vilko nuplikusia nugara
budelio tuščiomis letenomis kursai dunda kalno viršūnėj o aš gūžiuosi
kai pakyla debesis ir atrodo kad iš akių jam auga kardai jis aprengia mane damoklo rūbais
virstu avele ir nešu vilną į šviesą meldžiuosi tik nežinau ko prašyti
malonės ar muilo burbulo apsaugančio nuo piktųjų burtininkų ir žvėries kurio kaktoje
išlijus debesiui išvystu nuskriausto zuikio akis ir nenutuokiu
kurion šalin pasiduoti tik keliu alkaną ranką o jis
o tu nežiūri –

apsaugok nuo savęs viešpatie 

atsisuk

***

sėdėjau ant sofos ir gurkšnojau arbatą,
o mano spausdintuvas sumaišė spalvas.

buvo šiltas birželio vakaras,
sandariai uždariusi visas duris 
su pincetu iš nosies rankiojau žiedadulkes, 
šuns kailyje ieškojau erkių.

nepaklusnūs berniūkščiai į mano langą mėtė akmenėlius,
juos barančių motinų balso klausiau it black sabbath’ų
ir akimirkai mūsų mimikos supanašėjo –
kabliavau agrastų uogienę
galvodama tik apie subraižytas rankas 
ir tai, kad įdėjau per mažai cukraus.

ant stalo gulėjo fotoaparatas,
nuo sienos žvelgė Eidrigevičiaus žmogus,
o aš ant trečiosios meilės trikampio viršūnės –

Mūza Olimpija Svetickaitė

2020 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė, Palangos senoji gimnazija, IB klasė
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tobula figūra iš geležinės melancholijos
ir nė lašelio įtarumo, kad artėja valanda,
kai paaiškės, kad sizifo akmuo tvirtai stovi viršukalnėje,
tik ne toje, į kurią ridenome.

penktadienis, netrylikta diena,
o mano spausdintuvas sumaišė spalvas
ir juodai baltos nuotraukos virto spalvotomis –

senos lubos įgriuvo,
vasaros pradžia išpylė lietų,
jį apšvietė ultravioletinė lempa
ir kambaryje išvydau vaivorykštę.

sirenos

pudroje, kurią jos tepa ant veido,
yra šaukštas iš šūdų krūvos.
tame aromate nei taurėj tarp raudonų nagų
nėra jokio femme fatale –
jų vaikystėje alkoholiu laikė sugižusį kefyrą,
silikonu užlipdydavo plyšius sienose.

dramatiškas romantizmas jų akyse
nupiešiamas milteliais iš naftos –
taip sukuriamas padūmavusio žvilgsnio efektas,
todėl cigaretės nesmirda ir neskatina senėjimo –
vietoj jų tėra nuoroda į dūmus.

toks subtilus tas ne vieton įlindusios rankos stumtelėjimas,
o davatkiškas puolimas prie knygos
taip ir prašosi būti nutapomas
patiklaus praktikanto.

hamletiškas liūdesys lūpdažiuotuose puslapiuose
tėra fonas grožėtis jų veidu.
būti ar nebūti, graužia ausies kirminas –
dar viena tabletė akių spalvai sodrinti,
ištirpsianti skrandyje greičiau,
nei jos nuobodžiaudamos pervers puslapį.

necenzūruotas gailesys

jeigu tapčiau dar viena
priežastim skaičiukui liūdnoj
statistikoj pažymėtam juodu
kryžiuku padidėti vienetu 
į progresuojančią regresiją iš mūsų
balos išgaruotų dar vienas
lašas apie jį neužsimintų 
televizija nei rajoninė spauda 
tik silikoniniai nagai pakeltų 
diagramos stulpelį o vangūs 
žalialiemeniai pradėtų tyrimą 
netinkamą pigiems detektyvams 
nes baigtųsi jis taip pat greitai 
kaip mirkteltų tavo fluorescencinė
akis bėgant ašarai ant 
krokodilo veido kad niekas
ak niekas nebenukarpo nagų

Mūza Olimpija Svetickaitė. Autoportretas, 2020
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savižudžiai

aversas

staiga visi miestai jiems virsta išaugtais marškiniais –
taip žvėriškai veržia per ankštos gatvių apykaklės,
į plaučius nepatenka deguonis.

jų tėvų bruožai išblunka – 
motinos ištrūksta tarsi sagos
ir bejėgiškai nuskęsta kunkuliuojančiam nesamybės šuliny.

pamažu ir jis tampa per mažas –
mikrorajonų narvus užlieja staugiantys demonai,
nakties gleivines išgraužia praeities rūgštys.

jie geriau supranta, kad mūsų žvilgsniai,
siekiantys užsiūti siūles, yra didesnė veidmainystė
nei lėta jų kapituliacija – tie žvilgsniai
leidžia odai nusidirti pačiai.

galiausiai jų galvas užgrobia šimtas pavasarių –
sprogsta ryškiaspalvės depresijos bombos,
kūnus užpildo pelenai.

nebelieka vietos buvimui.

reversas

pavasarį upės tvinsta nuo kūnų –
vagoms ankšta nuo įkyrių mūsų žvilgsnių,
pasibaisinčio aikčiojimo.

pavasarį jų sielos prismeigtos prie kiparisų –
švelnus skausmas jiems reiškia laisvę.

o mes liekam prirakinti prie tiltų turėklų,
skaičiuojantys medžių spyglius –

naktimis su sprogimo žymėm daužosi širdys,
joms šiek tiek trūksta vietos.

bet vis tylim ir žiūrim į žemę –
švelniai pinasi gordijaus mazgas.

pulsas

tvinksnis – ir baigias diena,
ilga kaip šimtmečiai ant kupranugario balno –
tarp pirštų užgęsta saulėlydis,
staiga nutrunka risčia,
stepė susivynioja į kilimėlį nusivalyti kojoms.

dangus nusileidžia ant žemės,
žvaigždžių švinas prispaudžia akis,
nepalieka plyšelio ištrūkti
iš kalėjimo tamsoj ir keistuos 
pranašysčių vaizduos. 

kol vėl tvinkteli – 
ir atsiveria grotos į šviesą 
ir vėl kylančios saulės peilius.

lieka praėjusios paros tatuiruotė
ir prokrustas, neleisiąs
švytėti poliarinei dienai.
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Rašydama diplominį darbą apie Baltijos šalių is-
torinius filmus, neišvengiamai susidūriau su Baltijos 
vokiečiais. Estų filme Põrgu Jaan (Pragaro Jaanas) 
vokietis yra tylus, nesuprastas, kovojantis su pago-
niškais estų prietarais kilmingasis. Latvių filmuose 
1906 bei Bille vokiečiai taip pat yra privilegijuoti, 
tačiau gerbiantys latvių kultūrą. Vokiška kultūra 
latvius tarsi sujungia su aukštąja Europos kultūra. 
Taip aš prisiminiau Mažąją Lietuvą. Susimąsčiau, 
koks buvo vokiškumo vaidmuo Lietuvos istorijoje. 
Įnikau domėtis ir taip suradau ne vieną įdomią as-
menybę, pavyzdžiui, Joną Bretkūną (suvokietėjusį 
prūsą – vieną lietuvių raštijos pradininkų, išvertu-
sį Bibliją į lietuvių kalbą. Vertimas, tiesa, liko ne-
išspausdintas ir yra saugomas Berlyno archyvuose) 
ar Danielį Kleiną, patį pirmąjį sugalvojusį tą vieną 
įmantrų lietuvių kalbos garsą paženklinti raide ė.

Visgi prisiminiau ir pernykštį savo radinį – 
paskutinį filosofo Immanuelio Kanto tekstą prieš 
mirtį. Pastarąjį tekstą Kantas skyrė lietuvių kalbos 
svarbai aptarti. Jame Kantas dosniai lietuvius išgy-
rė – už kilnumą (pavyzdžiui, lietuvis valdinys gali 
būti toks teisingas, kad ponui norisi nusileisti), iš-
tikimumą, taurumą. Tačiau iki tol Kantas, atrodo, 
nebuvo lietuviais perdėm susidomėjęs, o ir pasta-
rasis tekstas pavadintas Nachschrift eines Freundes 
(Draugo prierašas).

Pastarasis Freund buvo Christianas Gottliebas 
Mielcke, parengęs naują vokiečių–lietuvių kalbų žo-
dyną. Kantas sutiko parašyti šiam žodynui vieną iš 
keturių pratarmių. Nusprendžiau pasidomėti Miel-
cke’s asmenybe, kurios dėka turime Kanto citatų 
apie lietuvius (tiesa, pastarosios gana tipiškos tiems 
laikams – XVIII a. Baltijos vokietis Garliebas Mer-
kelis panašiai liaupsino latvius). Taip aš netikėtai 

Saulė Kubiliūtė

Prisiekęs lietuvių kalbos 
vertėjas iš Rytprūsių

susipažinau su gana įdomiu, atrodo, intrigų nesto-
kojusiu Rytprūsių lietuvių kalbos vertėjų pasauliu, 
kuriame, atrodo, būta ir įtakingų vertėjų dinastijų.

Valstybinio Olštyno archyvo dokumentuose mi-
nima XVIII a. vid. Tilžėje gyvenusi iš Pomeranijos 
kilusi įtakinga pirklių Mielcke’ų giminė. Tilžei mi-
nint 200-ąsias miesto teisių gavimo metines, Ernstas 
Jacobas Mielcke turėjo garbės pasakyti sveikinimo 
kalbą visų miesto amatininkų, ypač pirklių, gildijos 
vardu. Manoma, kad su šiais Mielckemis giminiavo-
si ir mūsų herojaus tėvas Peteris Gottliebas Mielcke. 
Netiesioginiu tokių giminystės ryšių patvirtinimu 
laikomas faktas, kad visi trys Peterio Gottliebo sū-
nūs – Theodoras Gabrielis, Danielis Friedrichas ir 
Christianas – Karaliaučiaus universitete gavo Tilžės 
miesto stipendiją. Kaip ir jo sūnus Christianas, Pe-
teris Gottliebas gerai mokėjo lietuviškai, jo išverstos 
giesmės buvo naudojamos lietuvių bažnyčiose. Pas-
tarosios vėliau privers Christianą Gottliebą įsivelti į 
ne vienus metus truksiantį skandalą. 

Pastaruoju skandalu galima ir pradėti pasako-
jimą apie Christianą Gottliebą Mielcke, kuriam 
lietuvių kalba buvo viskas – dėl šios jis įsivėlė į ne 
vieną skandalą, taip vėliau susigadindamas reputa-
ciją. Be to, jis buvo didžiulis Kristijono Donelaičio 
talento gerbėjas.

Pirmasis skandalas dėl nekokybiškų 
lietuviškų vertimų

XVIII a. pabaiga. Prūsijoje įžvelgiamas poreikis 
pertvarkyti lietuvišką raštiją pagal naujus, racionalis-
tinius reikalavimus. Gavęs bažnyčios vyresnybės lei-
dimą, Gottfriedas Ostermeyeris imasi rengti naująjį 
oficialųjį lietuvišką giesmyną. Tolminkiemio pasto-
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rius Kristijonas Donelatis jau yra sulaukęs dėmesio 
kaip talentingas lietuvis, todėl iš pradžių Osterme-
yeris mėgina šį prisikviesti bendradarbiauti. Tačiau 
Donelaitis atsisako ir Ostermeyeriui tenka pačiam 
perredaguoti lietuviškąjį giesmyną. Ostermeyeris 
ryžtasi ne tik iš esmės pakeisti įprastą giesmyno 
struktūrą, bet ir neatpažįstamai pertvarko daugelį 
lietuvių pamėgtų giesmių. Dalis šių giesmių, kurių 
Ostermeyeris nusprendžia atsisakyti naujajame gies-
myne, buvo išverstos Peterio Gottliebo Mielcke’s. 
Tvarkydamas vertimą, Ostermeyeris tikriausiai ne-
galėjo nė pagalvoti, kad po šio darbo jo laukia rimtas 
intelektualinis, dešimt metų nešlovę nešiantis karas.

1780 m. pabaigoje (kitur rašoma 1781 m.) baž-
nyčias pasiekia naujas oficialusis lietuviškas giesmy-
nas. Šis giesmynas netrunka susilaukti griežtos lietu-
vių pastorių bei tikinčiųjų atmetimo reakcijos. Štai 
tuomet lietuvių teises į sau priimtiną giesmyną stoja 
ginti minėtasis Ch. G. Mielcke, kuris, spėjama, buvo 
dar ir nemenkai įsižeidęs dėl Ostermeyerio sprendi-
mo atsisakyti kai kurių tėvo Mielcke’s verstų giesmių.

1781 m. Mielcke išplatina poleminį rankraštį 
Pastabos apie naująjį lietuvišką 1781 metų giesmyną, 
kuriame kritikuoja Ostermeyerio  giesmyną Giesmes 
ßwentos Bažnyczoje ir Namėj giedojamos su nobaž-
noms Maldomis į wienas. Ostermeyeris imasi karštai 
ginti savo vertimo. Jis apkaltina Mielcke nepaklus-
numu bažnyčios vyresnybei – ši jo vertimą yra ofi-
cialiai patvirtinusi. Mielcke savo ruožtu argumen-
tuodamas neapsieina be abiem žinomo Kristijono 
Donelaičio. Siekdamas parodyti, kad Ostermeyeris 
ne tik pakankamai nemoka lietuvių kalbos, bet dar 
ir nėra linkęs atsižvelgti į autoritetingų žmonių nuo-
monę, 1788 m. išleistame, kaip jis pavadina, „kuk-
liame atsakyme“ Mielcke primena nesklandumus, 
susijusius su kitu 1775 metais publikuotu Osterme-
yerio darbu. Mielcke įvardija Donelaitį kaip „tikrai 
lietuvių kilmės kunigą“, kurio nuomone lietuvių 
kalbos klausimais nevalia abejoti ir kurio nuožiūros 
Ostermeyeris tąsyk neva drįsęs nepaisyti.

Polemikai užsitęsus, 1791 metais, mėgindamas 
apsiginti, Ostermeyeris parengia Pirmąją lietuviškų 

giesmynų istoriją. Šioje jis remiasi kalbininkų, etno-
grafų, istorikų darbais, plačiai pristato polemiką 
su Mielcke. Ostermeyeris įžvelgia jį kritikuojančių 
kunigų savavaliavimą. Vis dėlto Bažnyčios vyresny-
bė šįkart pasirenka Mielcke’s pusę ir Ostermeyerio 
giesmynas galiausiai atiduodamas į makulatūrą. 
Taip kuriam laikui Prūsijos lietuviai lieka be jokio 
giesmyno – senasis nebetiko, o naujojo taip pat 
nuspręsta atsisakyti.

Dar Christianui Gottliebui nespėjus laimėti 
šio „polemikos karo“, jo brolis, Danielis Friedri-
chas Mielcke taip pat įsivelia į mūšį, kurio pabai-
goje išryškėja nuostoliai ir Christiano Gottliebo, 
ir Gottfriedo Ostermeyerio reputacijoms – abiejų 
kandidatūros į įsakų vertėjo poziciją šmaikščiai 
pakomentuojamos: „...du pastarieji dabar kaip tik 
viešai spaudoje ginčijasi, kurio lietuvių kalbos ži-
nios geresnės“ (beide letztere sich dem gegenseitigen 
Vorzug der besten Kentniß dieser Sprache in öffentli-
chen Schriften noch strittig machen).

Titulinis Christiano Gottliebo Mielcke’s žodyno puslapis
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Danielio Friedricho Mielcke’s mūšis 
dėl Prūsijos įsakų lietuviškų vertimų 
kokybės ir bausmė Christianui 
Gottliebui už nepaklusnumą

1788 m. liepos 31 d. Christiano Gottliebo 
brolis Danielis Friedrichas parašo Prūsijos kara-
liaus kanceliarijai skundą, kuriame išreiškia savo 
susirūpinimą dėl įsakų vertimų kokybės. Danielio 
Friedricho teigimu, įsakų vertimai į lietuvių kal-
bą yra „tokie niekam tikę ir apgailėtini“ (corrupt 
und jämmerlich), kad nė vienas lietuvis jų negali 
suprasti. Skunde Danielis Friedrichas rašo, kad 
jo kantrybė galutinai išseko pamačius paskuti-
niuosius du įsakus dėl tabako lapų pardavimo ir 
supirkimo bei dezertyrų persekiojimo. Šiuos verti-
mus D. F. Mielcke griežtai pasmerkia, teigdamas, 
kad, nepaskaičius vokiško teksto, šių suprasti yra 
neįmanoma. Jis įtaria vertėją Christophą Ludwigą 
Sackersdorffą nemokant lietuvių kalbos, kadangi, 
jo teigimu, pastarieji vertimai rodo negebėjimą tin-
kamai parinkti linksnio, giminės ar linksniuotės, 
akis bado ir žodyno siaurumas. Jo kritikai paantri-
na Gumbinėje (dab. Gusevas) kunigu dirbęs G. K. 
Keberis, vaizdžiai atpasakodamas, kaip lietuviai ne-
gali pakęsti naujojo giesmyno. Šiame skunde kone 
pirmąkart pasirodo lietuvių kaip mėgstančių skai-
tyti įvaizdis, siekiant parodyti netinkamai išverstų 
tekstų žalą bendruomenei. Tiesa, D. F. Mielcke’s ir 
G. K. Keberio kaltinimai kelia klausimų, nes kartu 
su lietuviais Tauragėje užaugęs, seminare tobulinęs 
lietuvių kalbos žinias, Karaliaučiaus lietuvių bažny-
čios kantoriumi paskirtas bei jau beveik dešimtme-
tį vertėju dirbęs Sackersdorffas greičiausiai tikrai 
pakankamai gerai moka lietuvių kalbą.

Christiano Gottliebo Mielcke’s ir Friedri-
cho Ostermeyerio niekaip nesibaigianti polemi-
ka tampa vienu iš Sackersdorffo argumentų, kodėl 
į Danielio Friedricho kritiką vyresnybė neturėtų 
atsižvelgti. Sackersdorffas primena Mielcke’s šei-
mos jau anksčiau lietuvių bendruomenės gyve-
nime sukeltą sumaištį, tikriausiai referuodamas į 
tuo metu oficialiai be jokio giesmyno likusią lie-

tuvių bendruomenę. Jis taip pat tikina žinąs, kad 
tai jo seno priešo Janssono sąmokslas prieš jį, o 
Danielis Friedrichas Mielcke, jo įsitikinimu, tėra 
tik priedanga. Visgi į Danielio Friedricho skundą 
atsižvelgiama ir Sackersdorffas yra nušalinamas 
nuo įsako vertėjo pareigų. Sackersdorffas taip 
pat niekada nebetampa kunigu – kaip spėjama 
dėl minėtojo priešo kaltės, nors pastarojo priešo 
sūnus buvo pateikęs itin teigiamą Sackersdorffo 
vertimų recenziją.

Kaip ir Ostermeyeris, Christianas Gottliebas 
Mielcke iškart pasisiūlo kaip kandidatas užim-
ti oficialiojo įsakų vertėjo į lietuvių kalbą vietą. 
Ch. G. Mielcke’s kandidatūra ne tik pašaipiai pa-
komentuojama, bet, atrodo, pasinaudojama ir pro-
ga už „per didelį įsijautimą“ jį nubausti. 1800 m. 
gegužės 26 d. laiške Ch. G. Mielcke pasiguos: štai 
1789 metais jį paskyrė oficialiuoju įsakų vertėju. 
Nors dirbo su didžiuliu atsidavimu – dėl savo ver-
timų visada atsiklausdamas lietuvių bažnyčių kuni-
gų bei kalbos dėstytojų – vos po pusmečio sutar-
tis su Ch. G. Mielcke buvo nutraukta ir paskirtas 
kitas vertėjas. Dešimt metų trukusi polemika itin 
pakenkia savo išskirtinį atsidavimą lietuvių kalbai 
visad pabrėžusiam vertėjui  – net gerokai vėliau, 
tais pat 1800-aisiais, atsilaisvinusios vertėjo vietos 
Christianas Gottliebas negaus, net ir pristatydamas 
išskirtinę patirtį: Ch. G. Mielcke vertė ir religinius, 
ir pasaulietinius veikalus, taip pat galėjo pasigirti ir 
lingvistikos darbų rengėjo patirtimi.

Nors Ch. G. Mielcke’s karštakošiškumą būtų 
galima paaiškinti noru parodyti autoritetą ar pa-
sididžiuoti savimi, jo atsidavimas lietuvių kalbos 
stilistikos tobulinimui šių laikų žmogaus vis dėlto 
negali nežavėti. Pastarąjį rodo tai, kad Kristijono 
Donelaičio Metų fragmentai pirmąkart išspausdi-
nami ne kur kitur, o Christiano Gottliebo Miel-
cke’s vokiečių–lietuvių kalbos žodyne. Spėjama, 
kad Ch. G. Mielcke galimai buvo paskutinis 
žmogus, turėjęs Rudens gėrybių ir Žiemos rūpesčių 
rankraščius.
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Christianas Gottliebas Mielcke ir 
Kristijonas Donelatis: kaip talentingas 
lietuvis įkvėpė vokietį vertėją 
permąstyti lietuvių kalbos stilistiką 
bei kurti lietuviškai

Dar dalyvaudamas nešlovingoje polemikoje su 
Gottfriedu Ostermeyeriu, Christianas Gottliebas 
Mielcke išskyrė Kristijoną Donelaitį kaip autorite-
tą. Nors jiedu niekados nebuvo susitikę, panašu, 
kad Ch. G. Mielcke’i Donelaitis buvo tapęs gyvu 
lietuvių kalbos pavyzdžiu. Susipažinęs su Donelai-
čio kūryba, Ch. G. Mielcke iškelia tiems laikams 
itin novatorišką idėją, kad poeziją ne tik galima, 
bet ir būtina kurti šnekamąja kalba. Apie šneka-
mąją kalbą Ch. G. Mielcke rašė: „…jis [poetas] 
turi mokėti rašyti taip aiškiai, kad suprastų ir pa-
prasčiausias lietuvis. Šiuo atžvilgiu lietuvių kalba 
daug pranašesnė už kitas. Net ir kilniausi posakiai 
paprastam žmogui būna suprantami, kadangi jie 
paimti iš kalbos, kuri kasdien skamba jo lūpose.“

Šnekamąją lietuvių kalbą Ch. G. Mielcke sten-
gėsi kuo nuodugniau pažinti, tobulino ją ir pats, 
į savo kūrybą įtraukdamas sau žinomus liaudies 
kalbos frazeologizmus, taip pat į vertimus (kiek 
kukliau drįsdavo tai daryti su religiniais tekstais) ar 
net į asmeninius laiškus. Pavyzdžiui, savo laiške bi-
čiuliui Johannui Gottfriedui Jordanui jis pavartoja 
frazeologizmą: „Rašyk man, kaip jūsų lakštingala 

giedojo šįmet“, taip prašydamas papasakoti, kaip 
Jordanai laikosi.

Donelaitis įkvėpė Ch. G. Mielcke ne tik tobu-
linti lietuvių kalbos stilistiką, bet ir pamėginti kurti 
lietuvių kalba. Mielcke turėjo ambicijų tapti rašyto-
ju, tačiau gimtąja kalba kurti jam perdėm nesisekė. 
Taip gimsta lietuvių kalba parašyta epinė istorinė 
poema Pilkalnis (Pilkallen), kurios rankraštį savo 
bibliotekoje turės ir Metus išleidęs Liudvikas Rėza. 
Būtent Pilkalnyje Ch. G. Mielcke pasistengia pade-
monstruoti kiek įmanoma daugiau sau žinomų lie-
tuvių liaudies kalbos frazeologizmų (sausas nessikelt 
gallis, / įpuoles į szį bjaurą Kláną; ant Prieszeninkû 
Wirszų gáwo; nemittę bey tikt isz Bė∂os; nemittęs pas-
silenkt turrėjo; ant sawo tikt Nau∂os źurėjo) bei iš-
raiškingų veiksmažodžių (pvz., wis beszirmawojant, 
neswietiszkû Wargû papjáuti, Wesulai be Gálo ∂úkta, 
gràuj Perkun’s, Eglės pra∂est wirsti, tarpsta Miest’s, 
mums tawo Wei∂as te źibie, i musû Szir∂is isipilkis). 
Poemoje vaizduojama Ch. G. Mielcke’s miestelio, 
kuriame jis dirbo ir mirė, istorija. Ja siekiama pa-
rodyti ne tik Pilkalnio tapimo miesteliu istoriją, 
bet ir kaip krikščionybė (konkrečiau – protestan-
tizmas; tais laikais katalikai niekinamai vadinti po-
piežininkais) suvienijo lietuvių ir vokiečių tautas ir 
tai, kaip šioms yra paties Dievo nulemta gyventi 
kartu. Tiesa, kryžiuočių atžvilgiu Ch. G. Mielcke 
nusiteikęs itin neigiamai:

Pilkalnis, kuriam skirta 
Ch. G. Mielcke’s poema
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Priegtám Wal∂onai Źémes szos ant sawo tikt 
Nau∂os źūrėjo,

ir ∂ėl Wieros Krikszczoniszkos isz tikro jiems 
nieka∂ rupėjo.

Nėra žinoma, ar šis Ch. G. Mielcke’s kūrinys 
buvo išspausdintas, tačiau spėjama, kad taisy-
tus rankraščius savo bibliotekėlėje turėjęs Liu-
dvikas Rėza XIX a. pr. juos vis dėlto publikavo. 
Ch. G. Mielcke netapo iškilia Lietuvos literatūros 
figūra, tačiau poetinė jo kūryba susilaukė sekėjų. 
XIX a. viduryje ar antroje amžiaus pusėje sulie-
tuvėjęs vokietis Johannas Ferdinandas Kelchas, 
mokytojavęs Kretingalėje, būtent Pilkalnio idėjų 
įkvėptas, sukuria poemą Lietuvininkai, kuri siuže-
to platumu ir idėjiniu prolietuvininkišku aštrumu 
pralenkė paties mokytojo poemą.

Christianas Gottliebas Mielcke ir Metų 
detektyvas

„Tolminkiemio klebonas Donalicijus, laisvo 
lietuvių valstiečio sūnus, daug nusipelnęs ir labai 
gabus vyras, lietuviškais hegzametrais aprašė ke-
turis metų laikus, duodamas tauriausios išraiškos 
pavyzdžių, kurie išvertus, žinoma, daug nustoja. 
vis dėlto kai ką iš jų įdėsiu ir išversiu, kad vokietis 
skaitytojas suprastų.“

Nors Kristijono Donelaičio Metus pirmasis 
1818 m. išspausdins Liudvikas Rėza, pirmasis kū-
rinio ištraukas publikuoja Christianas Gottliebas 
Mielcke. Jau paminėti 1800 metai jo gyvenime 
vaisingi. Šiais metais jis išleidžia Pilypo Ruigio 
žodyno pagrindu parengtą lietuvių–vokiečių, vo-
kiečių–lietuvių kalbų žodyną (Littauisch– deutsches 

Pilkalnio rankraščio fragmentai



Istorijos atspindžiai

15

und Deutsch–littauisches Wörter–Buch), paties 
reikšmingai papildytą frazeologizmais. Dalis fra-
zeologizmų paimami iš turimos Kristijono Done-
laičio Metų medžiagos – kartais nutylint, kur šie 
frazeologizmai nusižiūrėti.

Tais pat metais Mielcke išleidžia paties pareng-
tą lietuvių kalbos gramatiką (Anfangs-Gründe einer 
Littauischen Sprach- Lehre) su poetikos skyriumi 
(Kurze Anleitung zur littauischen Poesie), kurio-
je taip pat pasidalija Kristijono Donelaičio Metų 
ištraukomis ir paties išversta Christiano Fürchte-
gotto Gelerto pasakėčia Kūlikas (Der Drescher). Į 
pastarąjį vertimą Mielcke dėjo dideles viltis, tikė-
damasis, kad šis šnekamosios lietuvių kalbos žo-
džių prisod rintas vertimas taps etalonu ir kitiems 
vertėjams. Abu šiuos egzempliorius Immanuelis 
Kantas, parašęs prakalbą žodynui, turėjo savo bib-
liotekoje.

Ch. G. Mielcke’s nuoroda parodo, kad tuo 
metu, kai jis rengė žodyną, t. y. paskutiniais dviem 
XVIII a. dešimtmečiais, Kristijono Donelaičio 
poema jau buvo suvokiama kaip vientisas kūri-
nys ir turėjo neoficialų pavadinimą – Metų laikai 
(die Jahreszeiten). Pavadinimas atitinka iki Antrojo 
pasaulinio karo dviejų poemos dalių – Pavasario 
linksmybių ir Vasaros darbų – Donelaičio rankraš-
čių, saugotų Karaliaučiaus valstybinio archyvo 
rankraščių skyriuje, pavadinimą: Donalitius. Die 
Jahreszeiten. Gedicht. Originalhandschrift. Spėja-
ma, kad apibendrintas Donelaičio keturių dalių 
poemos pavadinimas Die Jahreszeiten nusistovėjo 
jau po Donelaičio mirties, rankraščiams pradėjus 
cirkuliuoti lietuvių raštijos lauke.

Tačiau įdomiausia šioje istorijoje yra tai, kad 
pirmojo leidimo pratarmėje Liudvikas Rėza už-
simena, kad Rudens gėrybių ir Žiemos rūpesčių 
rankraščių rengiant poemą išleidimui jis jau ne-
turėjo – reikėjo pasiskolinti Hohlfeldto nuorašą. 
Rudens gėrybių ir Žiemos rūpesčių rankraščių bu-
vimo vieta iki šių dienų nėra žinoma. Būtent šias 
dvi Metų dalis Ch. G. Mielcke, patrumpindamas 
ir savo nuožiūra kiek patvarkydamas, cituoja savo 

gramatikoje ir žodyne. Todėl spėjama, kad Mielcke 
galėjo būti paskutinis žmogus, savo rankose turėjęs 
visų keturių Metų dalių rankraščius, bet dėl kaž-
kokių priežasčių pasilikęs būtent rudens ir žiemos 
dalis. Mielcke’s indėlį į lietuvių literatūros istoriją 
tyrinėjusi Žavinta Sidabraitė pastebi, kad, nors pa-
ties Christiano Gottliebo Mielcke’s būta aktyvaus 
ir gerai atpažįstamo lietuvių raštijos veikėjo, dau-
gelio jo kūrinių buvimo vieta taip pat nėra žinoma. 
Vienintele išimtimi laikytinas Pilkalnis šiuo metu 
saugomas Lietuvos mokslų akademijos biblioteko-
je. Ji spėja, kad tam, jog būtų surasti Rudens gėry-
bių ir Žiemos rūpesčių bei paties Ch. G. Mielcke’s 
kūrinių rankraščiai, reikėtų sužinoti jo rankraščių 
archyvo vietą.

Kaip Ch. G. Mielcke taip anksti gavo Kristi-
jono Donelaičio Metų rankraščius, taip pat nėra 
aišku. Svarstytini du variantai. Pirmiausia 1776–
1778 metais Tolminkiemiui kaimyninėje Mielkie-
mio parapijoje kunigavo Ch. G. Mielcke’s jau mi-
nėtas brolis Danielis Friedrichas Mielcke. Galbūt 
šis brolis pirmasis iš parapijiečių ir sužinojo apie 
gretimoje parapijoje kuriantį talentingą lietuvį pas-
torių. Kita svarstytina versija, kad Ch. G. Mielcke 
savo leidinius galėjo pasiskolinti iš taip pat ne kartą 
šiame tekste minėto bičiulio Johanno Gottfriedo 
Jordano. Vis dėlto abu variantai įrodo viena – Ryt-
prūsiuose egzistavo lietuvių kalbos vertėjų ir ling-
vistų pasaulėlis, kuriame kultūrinis gyvenimas virė 
visu pajėgumu – jame nestigo ir intelektualinių 
intrigų ar net varžytuvių, ir bendrų pastangų tobu-
linti lietuvių kalbą.

 

Šaltiniai:

Žavinta Sidabraitė. Kristijonas Donelaitis ir Kristijonas Gotly-
bas Milkus: kūrėjas ir jo riteris. // Senoji Lietuvos literatūra, 37 
knyga, 2014, p. 235–256 (straipsnis parašytas vykdant Lietuvos 
mokslo tarybos finansuojamą projektą Kultūrinių idėjų transfe-
ras nacionalinio atgimimo kontekste: Prūsų Lietuvos ir Lietuvos 
dialogas);
Žavinta Sidabraitė.  Kristijono Gotlybo Milkaus rankraščiai Lie-
tuvoje. // Senoji Lietuvos literatūra, 2004, p. 317–331.
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„Ir tada tas novicijus pabėgo iš Santa Marco, 
turguje išsitepė vogtais aliejais 
ir per savaitę atjojo ligi Florencijos.“
„O kunigaikštytė Lukrecija jį pasitiko, kaip žadėjo?“
„Pasitiko, ir dar kaip. 
Ji neatsiminė, kas jis toks. 
Lapsus memoriae – kam nepasitaiko? 
Tačiau jis, prisiekdamas visomis šventybėmis, 
kurios tilpo ant jo virpančio liežuvio galiuko, 
bandė įrodyti, kad jiedu pažįstami. 
Novicijų už menčių sugriebė sargybiniai ir pradėjo tempti laukan, 
o jis neaiškiai murmėjo apie tamsią nišą, minkštą žolę, 
apie saulę, 
pažadus ir kvailystes. 
Kunigaikštytė suglaudė ilgas blakstienas ir liepė jį paleisti.  
Ji nuožmi, bet gailestinga. 
Pasakė jam, kad gali pats išeiti, 
netgi pasiūlė pasilikt jų vienuolyne, 
o jis suklupo, sunėrė pirštus ir pradėjo murmėti Ave Maria. 
Visi, sargybiniai, tarnai, bevyzdės marmuro skulptūros, leipo juokais.“
„Cuiusvis hominis est errare, 
nullius nisi insipientis in errore perseverare.“
„Taip, bet gaila žmogaus. 
Jis neklausė. Kunigaikštytės kantrybė trūko. 
Sargybiniai jį nurengė ir plakė kūną plona šakele, 
kol balta oda įgavo pražydusio jurgino atspalvį. 
Aukštos sienos nesugebėjo sulaikyti šakelės zvimbesio, 
jis netilpo kambaryje, veržėsi pro langus. 
Virš miesto skriejo paukščiai. 
Jis suprato, kad Dievas tądien dar nepramerkęs akių, 
todėl atsistojo ir pabėgo iš rūmų.“
Flametėja, užkėlusi kojas ant minkštos sofos atlošo, kramsnojo obuolį. 
Emilija sidabrinėmis žirklėmis smailino gėlių kotus. 
Jie netelpa į vazą.  
Pampinėja žvelgė pro langą. Už sudžiūvusių šakų 
stovi miestas. Toks nedidelis, tilptų į dubenėlį.

Orestas Razumas

Dekameronas
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„Tikrai, kai kurių novicijų paikumas neapsakomas.“ 
„Tai net ne viskas. 
Po kelių dienų priešais kunigaikštytės langus, 
žiedus nuleidusių margaspalvių našlaičių darželyje, 
rodės, pernakt visa Italija pasidengė sniego apmušalu, 
pasigirdo krebždėjimas. 
Gal šiurenantis vėjas ar iš tvarto pabėgusios vištos, 
baksnodamos nespėjusį sušalti gruntą, ieškojo grūdų. 
Tačiau – tai giesmė. 
Niekas pilyje jos nebuvo girdėjęs, 
galbūt ir visame pasaulyje, 
ji buvo nepakartojama, kaip riešuto kevalo raštas. 
Niekas negalėjo jos sustabdyti, ji skriejo į visas puses, 
neperžengiamos pilies sienos vingiais, 
link begalinių vynuogynų ir vienišų medinių trobelių,  
į bundantį miestą ir į lengvus suplyšusius debesis – 
viso pasaulio atvaizdą. 
Tačiau giesmė buvo skirta tik jai. 
Tai negalėjo būti balsas žmogaus, 
pasmerkto trumpam apsilankymui 
svetimoje amžinybės pusėje.  
Tai – šventojo balsas. 
Tai – angelo balsas. 
Tądien Dievo akys buvo pramerktos. 
Si modo ipse numquam vidit eam. 
Kunigaikštytė iškišo galvą pro langą. 
Ji suglaudė ilgas blakstienas. 
Apsnigtame našlaičių darželyje klūpojo 
jis.“
„Ar kunigaikštytė pasikvietė jį vidun?“
„Ne, bet ir neišvijo. Iš pradžių ji sutriko – dar vienas lovelasas, 
lyg nebūtų jiems kur dėtis. Tačiau šįkart prisiminė, kas jis toks. 
Žinoma, galėjo, o mano galva ir turėjo, 
įmest jį į celę, kaip ir visus kitus, 
visgi kunigaikštytei reikėjo vykti į Toskaną, nebuvo laiko gaišti. 
Bet jai pagailo jo.“
„Gal vėl pakvietė į vienuolyną?“
„Ne, užvėrė langą, leido toliau giedoti. 
Kunigaikštytė išvyko į Toskaną, 
o jis giedojo giesmę ir dieną, ir naktį. 
Girdėjau, kad mėnuliui pakilus vištos išbėgo iš tvarto – 
retai gali atsukt snapą į tokio tipo žmogų.“
„Ne žmogų – angelą. O kuo visa tai baigėsi?“
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„Kitą rytą jį rado sušalusį į ledinuką. 
Santa Marco vienuoliai atsisakė laidoti kaip kitus dvasininkus, 
nes jis nebepriklausė jiems.“
Flametėja išsitiesė ant fotelio.
„Sic vita est.“ 
Pampinėja įsidėjo į burną kelis migdolus. 
Emilija uostė gėlių vainikus. Nusiminė, nes ne visos gėlės tilpo į vazą. 
Ant grindų mėtėsi palaidi kotai.
Krebždėjimas, 
lyg po grindimis ristųsi lavina žiurkių.
Flametėja susigūžė fotelio kampe.
„Nejaugi, brangiosios, bijosite ne tik raupsuotojų, bet ir vėjo?“ 
Tuksėjimas.
Pampinėja, pasistiebusi ir iškėlusi galvą, priėjo prie durų. 
Pravėrė jas.
Ant žvyro klūpojo bedantis, pilka 
skraiste apsisiautęs vyras. 
Ant ištiestų, pamėlynavusių pirštų 
susiraizgaliojus gyvatė. Aplink jo 
kaulėtą ranką susisukus jos uodega. 
Emilija sutraiškė rugiagėlės žiedą.  
Ant palaidų kotų sugniaužtais pirštais 
varva sultys.
Tolumoje stovi miestas. 
Toks nedidelis, tilptų į dubenėlį.
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Tada buvau ką tik grįžęs į Kauną mokytis ir 
pradėjęs trečią kursą. Storom inžinerijos knygom 
apkrautas stalas jau skelbė mokslo metų pradžią. 
Tačiau knygos man rūpėjo mažiausiai. Universite-
to ir fakulteto auditorijose visada buvau apsuptas 
kolegų bendramokslių. Visi kurso draugai buvo 
vyrai, todėl moteriškos draugijos man labai trūko. 
Feisbuke skaitydamas, kas vyksta universitetuose 
prasidėjus rudeniui, užklydau į vieną iš daugelio 
Kaune esančių universitetų puslapių. Buvo daug 
rašoma apie rugsėjo pirmąją ir kitas aktualijas, bet 
jos man ne itin rūpėjo. Akys užkliuvo ties kažko-
kiu fotoalbumu su tuomečiais pirmakursiais. Jeigu 
tiksliau – akys užkliuvo už jos. Prie daugumos iš 
ten nufotografuotų nebuvo jokios informacijos. Jos 
atveju buvo ir vardas, ir pavardė, ir feisbuko anketa. 
Jeigu norėjau atkreipti dėmesį, kito kelio nebuvo – 
tik pakviesti ją į draugus. Ir čia man pasisekė. Ji pri-
ėmė kvietimą. Kiek susipažinęs jau galėjau sudaryti 
trumpą dosjė: pirmakursė humanitarė, būsima filo-
logė. Nors aš buvau būsimasis inžinierius, turėjome 
nemažai bendrų pomėgių, todėl susirašinėti nebuvo 
sunku. Galiausiai sukaupiau pakankamai drąsos ir 
pasiūliau kur nors nueiti. Ir vėl pasisekė. Tačiau Ti-
tanikui iki ledkalnio plaukti irgi sekėsi...

Beliko išsirinkti vietą susitikti. O tai buvo 
sunkiau, nei maniau. Pirmiausia, vietų tiek daug, 
kad negalėjau išsirinkti vienos. Eiti pavalgyti – per 
daug šabloniška, o ir mano manieros ne aristokra-
to. Kinas – nesąmonė, nes tik žiūrėsim filmą, o ir 
bendravimo jokio. Prie fontano Laisvės alėjoje jau 
susitiko tiek žmonių, kad ta vieta tapo banali. Ten 
susitinka nebent šlavėjai ryte. Todėl visą nemalonią 
naštą permečiau jai ir savo idėjų trūkumą užglais-
čiau pasakydamas:

– Tu išrink, kur eisim. Šiandien tau pirmenybė 
rinktis.

Suprask, džentelmenas. Ji pasirinko Prisikė-
limo bažnyčią. Panoro užlipti į ant stogo esančią 
aikštelę ir apžiūrėti miestą. Idėja man patiko, todėl 

Dovydas Saldis

iškart sutikau. Ji pasiūlė eiti vidurdienį nuo stu-
dentų skvero, nes jos fakultetas visai prie pat, todėl 
po paskaitos ji iškart ateisianti. Man tai irgi tiko. 

Viskas buvo sutarta, todėl galėjau kurti „mū-
šio strategiją“. O viską visada planuoju iki smulk-
menų: ką, kada ir kaip sakysiu, kaip į ją žiūrėsiu, 
kokius jai komplimentus sakysiu ir kaip ištaisysiu 
situaciją, jeigu jai nepatiks komplimentas. Apie 
aprangą irgi pamąsčiau. Nutariau apsirengti nau-
jus džinsus, marškinius ir savo mėgstamą smėlinį 
švarką. Galima sakyti, tobula strategija. Nelaimėti 
neįmanoma, nes prisiminus Sun Tzu išmintį: gene-
rolas, kuris laimi prieš mūšį, visada daug skaičiuoja 
ir kuria strategiją detaliai.

Norėjau į autobusą sėsti ties Ąžuolynu. Bet 
belaukiant prikibo kažkoks rusakalbis. Daugmaž 
supratau, kad tas prašalaitis bando išsiaiškinti, kur 
stotis. Nelabai turėdamas ką pasakyti, pirštu paro-
džiau kryptį, bet jis man kažką atgal, kad ten jau 
buvo ir vis vien neranda. Aš puikiai žinojau, kad 
rodau tinkamai, todėl vis vien rodau ten. Jis pakėlė 
balsą ir pakartojo, kad ten jau buvo. Besiginčijant 
pravažiavo mano laukiamas autobusas! Iškart šovė 
mintis, kad per tą ruspalaikį pavėluosiu! Teko lauk-
ti kito autobuso. Jis atvažiavo maždaug po penkių 
minučių. Įsėdau į jį. Deja, vairuotojas važiavo labai 
neskubėdamas. Reikiamoje stotelėje išlipau ir pasi-
leidau bėgti skvero link, kad vėluočiau kuo mažiau. 
Kai pamačiau ją, pradėjau eiti. Neva visą kelią ėjau 
ramiai, kad ji nepastebėtų mano skubėjimo. Tačiau 
vietoj „labas“ gavau tik trumpą pastabą:

– Tu vėluoji dešimt minučių.
Bandžiau jai atsakyti protingai, bet kūnas dar 

buvo bėgimo ritme, o ne pasirengęs kalbėti. Teko 
vadovautis sena patarle, kad ir kvailys gali būti pro-
tingas, jeigu laiku patyli, ir nieko nesakiau. Mes, 
ačiū Dievui, neskubėdami pradėjom eiti.

Ji atrodė puikiai: buvo tik su paprastais mėly-
nais džinsais ir baltais marškiniais, bet daugiau jai 
ir nereikėjo. Ir dvelkė švelniais kvepalais. Ne pra-

Nepamirštamas pasimatymas
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kaitu nuo bėgimo kaip aš. Atgavau kvapą ir iškart 
galvoje peržvelgiau pasimatymo strategiją. Reikėjo 
komplimento. Dabar. Todėl labai stengiausi sugal-
voti kažką, kas jai patiktų. Tačiau kai trejus metus 
praleidi vien vyrų kompanijoje, kai dirbi, mokaisi 
ir daliniesi kambariu su vyrais, kai su jais nuolatos 
varžaisi, kas greičiau, geriau, taikliau ar stipriau, 
suvoki, kad ta testosterono aplinka yra labiau ties-
mukiška, o ne poetiška, ir viskas, ką išgimdė mano 
vidinis poetas, buvo pastaba:

– Žiūriu, tu tokia visai nieko.
Ji nuo mano pastabos net stabtelėjo ir sutrikusi 

pažiūrėjo į mane. Savo nusišnekėjimo aš buvau pri-
blokštas ne mažiau nei ji, bet nebeliko nieko kito, 
kaip stengsis išlaikyti veidą neutralų ir neišleisti į 
išorę suvokimo, kad smarkiai apsikvailinau.

Nusišnekėjimas mane kaip reikiant išmušė iš 
vėžių. Po nesėkmės su komplimentu teko „grįžti 
prie braižymo lentos“, kad sugalvočiau, kaip išsi-
sukti iš situacijos, į kurią pats save įvariau. Bet kar-
tą nudegus kiekvieną žodį pradedi vertinti labai at-
sargiai. Deja, juo ilgiau galvojau, tuo labiau viskas 
jaukėsi. Pasakysiu, kad daugiau nieko nekalbėsiu, 
nes tyla, gera byla, – bus nejuokinga. Jeigu paklau-
siu, kaip sekėsi paskaitose – atrodys per rimtai ir jai 
tikrai nebus įdomu apie tai kalbėti.

– O tu labai nekalbus.
Jos ištarti žodžiai sugrąžino atgal iš pamąstymų 

į pasimatymą. Deja, bet grįžęs vėl neapsidžiaugiau. 
Pastebėjau, kad mes jau visai prie bažnyčios. Vadi-
nasi, nuo nelemto komplimento aš taip nieko ir 
nepratariau. Nekalbėjau geras penkiolika minučių. 
Įsivaizduoju, kaip mes turėjome atrodyti iš šalies. 
Eina porelė vienas šalia kito, ir abu akmeniniais 
veidais, kietai sučiauptomis lūpomis. Atrodo, kad 
jiems dabar „nekalbadieniai“.

Stabtelėjome prie perėjos. Apsidairėme. Nieko 
nebuvo. Jau stačiau koją ant perėjos, tik staiga išgir-
dau, kaip iš šalutinės gatvės staugdamas mūsų link 
lekia automobilis. Po kelių sekundžių išniro pilkas 
BMW su turbūt į pragarą skubančiu vairuotoju. 
Atrodo, jis mūsų nė nepastebėjo. Atšokome nuo 
perėjos, bet automobilis, lėkdamas pro šalį, ratu 
įvažiavo tiesiai į balą ir smarkiai aptaškė mus purvi-
nu balos vandeniu. Į vienintelę tądien matytą balą 
visame mieste! Ypač kliuvo mano smėliniam švar-

kui. Perfrazavus vieną klasiką: vienas žingsnis būt 
tave nuplovęs, bet, o varge, jo vieno tu pasigedai.

Maniau, kad bažnyčioje bus lengviau. Galbūt, 
žvelgdama į miesto panoramą, ji pamirš nevyku-
sius mano bandymus kalbinti. Buvau apmąstęs, 
kaip reiktų taisyti situaciją, jeigu viskas pasisuktų 
ne mano naudai. Reikėjo griebtis stipriausio savo 
ginklo – sąmojo. Paprastai visose kompanijose aš 
ir būdavau tas, kurio klausomasi ir iš kurio pokštų 
juokiamasi. Žvelgdama į Kauną, ji pasakė, kad čia 
labai gražu ir pati bažnyčia labai graži. Atsakiau jai 
trumpai ir aiškiai:

– Bus gera vieta susituokti.
Supratęs, ką pasakiau, pradėjau jausti, kaip 

mane užplūsta neviltis, o ji man vėl atsakė išspro-
gusiomis akimis. Teko viską slėpti po ta pačia neut-
ralia mina. Tai buvo viskas, ką gavau vietoj juoko 
pliūpsnio.

– Gerai, man jau reikia eiti, – teištarė ji.
Tada maniau, kad tikrai turi kažkur skubėti, 

bet, ko gero, ji tik norėjo kuo greičiau iš ten dingti. 
Liko vienintelė išeitis. Sužaisti per susirašinėjimus 
jau naudota džentelmeno korta. Todėl pasisiūliau 
ją palydėti. Ji neprieštaravo, bet mačiau, kad ji 
spartina žingsnį. Todėl aš turėjau neatsilikti. Įsi-
vaizduoju: atrodėme tarsi varžytumėmės sportinio 
ėjimo distancijoje. Iki stotelės, į kurią jai reikėjo, 
atėjome pora minučių anksčiau. Pagalvojau, kad 
laimėjau dar kelias minutes. Galiu bent jau sėk-
mingai finišuoti. Ir iškart viduje sau pridūriau: 
„Nepamiršk. Džentelmenas.“ Todėl nusprendžiau 
imtis džentelmeniškų veiksmų.

– Mes gan greitai ėjom, tad sušilom. Atsargiai, 
nes dar perpūs vėjas ir peršalsi, – pasakiau ir ap-
gobiau ją savo švarku. Tuo pačiu, kuris visas buvo 
aptaškytas balos vandeniu ir prisigėręs prakaito. Su-
prantama, kad į mano romantiką kažkokiu meilu-
mu nebuvo atsakyta. Iš veido galėjau spręsti, kad ji 
bandė paslėpti šleikštulį, keliamą purvino ir prakai-
tu stipriai atsiduodančio švarko. Maždaug po trijų 
minučių atvažiavo autobusas. Ji nusimetė švarką ir 
šmurkštelėjo į autobusą. Net neatsisveikino.

Kitą dieną per tą patį feisbuką paklausiau jos, 
kada vėl susitiksim. Jokio atsakymo negavau. 
„Seen.“ Po poros dienų visgi ji atsakė, kad bus ge-
riau, jei daugiau nebesusitiksim.
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Vienas
Naktį miškas buvo toks pat ramus kaip ir dieną. 

Tačiau užmigti budinčiam gimnazistui nebuvo ga-
lima. Reikėjo eiti sargybą. Negana to, naujas jo bi-
čiulis, su kuriuo reikėjo budėti, kažkur nuėjo. Pasa-
kė, kad greitai grįš, pasiėmė vienintelį ginklą ir liepė 
būti čia. Jeigu jis sugrįžtų ir rastų užsnūdus, būtų 
labai blogai. Todėl akys buvo plačiai atmerktos ir 
žvelgė į tamsą. Kas gi norėtų turėti miegantį sargą? 

Nors moksleivis seniai jau girdėjo kažką apie 
vyrų miškuose susirėmimą su stribais, tačiau sargyba 
yra šventas reikalas. Niekada nežinai, kas tavęs tyko 
už kampo, nežinai, kas bus po sekundės. Taip sakė ir 
partizanų būrio vadas, kai pirmą kartą jį sutiko. Miš-
kinių būrio vadas patikino, jog, jeigu gerai pasirodys, 
vaikinas bus priimtas kaip savas. O su ginklu rankose 
išgyventi šiuos laikus galimybių yra daugiau. Nors 
baimę tuo laiku jam kėlė viskas: neaiškus tėviškės 
likimas, galimas mūšis ir mirtis kovos lauke, neži-
nomybė dėl brangių žmonių, net laukimas. Nakties 
tamsa irgi vertė jaunuolio širdį plakti smarkiau. Bet 
negalėjo nuo viso to nusigręžti. Šalia baimės buvo ir 
didžiulis noras išlikti. Išlikti ir jam, ir jo kraštui. 

Iš apmąstymų jį sugrąžino medžio šakų traškesys 
kažkur tolumoje. Vyrukas iškart įtempė ausis. Atro-
dė, kad tuoj vėl stos tyla. Tačiau netrukus sutraškėjo 
arčiau. Kažkas tikrai eina jo link! Gimnazistas tikėjo-
si, kad grįžta jo budėjimo kolega, bet tolumoje švys-
telėjo ir žibalinės lempos šviesa. Partizanas išėjo be 
žibinto. Traškėjo vis arčiau. Pasigirdo ir šnabždesys. 
Moksleivis suprato, kad jo link eina būrys žmonių. 
Nors atėjūnai bandė laikytis kuo tyliau, bet būriui 
sunku išlikti visiškai tyliam. Atėjūnai vis artėjo. Jau 
buvo galima suprasti, kad jie šnabždasi apie banditų 
sulaikymą, paskubom aptaria, ką darys su jais ir kaip 
kitą dieną švęs jų sulaikymą gerdami degtinę. Jau-
nuolis žinojo apie stribų žiaurumą. Ne kartą girdėjo, 
kokius sudarkytus kūnus jie palieka miestų aikštėse.

„O Dieve, ką daryti? Juk aš visiškai vienas! Man 
niekas neateis į pagalbą. O jų visa gauja! – suko-
si gimnazisto galvoje. – Bėgti iš čia negaliu. Jeigu 
bėgsiu atgal pas partizanus, tik atviliosiu priešus. 
Jeigu bandysiu bėgti gelbėdamas tik save, galiu už-
sitraukti miško vyrų nemalonę, nes būsiu palikęs 
savo postą ir greičiausiai stribai mane sugaus...“

O priešai ėjo tiesiai jo link, ir jau buvo aišku, 
kad jį tikrai suras. O jei suras – jam mirtis. Tą aki-
mirką atrodė, kad tikrai galas, – netrukus ir jo kū-
nas gulės sudarkytas.

Karštligiškai pradėjo žvalgytis aplinkui. Ne-
buvo nė vieno ginklo. Nė vieno šovinio. Miško 
vyrams trūko amunicijos, ginklų taip lengvai ne-
dalino. Viskas, ką jis turėjo, buvo ant žemės besivo-
liojanti granata. Greičiausiai bendražygis prieš išei-
damas pamiršo pasiimti. Moksleivis greitai paėmė 
ją į rankas. Laukė tinkamos progos ją mesti – kai 
atėjūnai bus pakankamai arti. Nakties tamsoje jau 
buvo galima įžvelgti jų siluetus. Jų buvo dar dau-
giau nei iš pradžių pasirodė, todėl vieno sprogmens 
visiems neužteks. O jeigu iš jų liks bent vienas, 
tada pats atsisveikins su gyvybe. 

Seko paskutinė viltis. Tačiau jaunuolis nuta-
rė, kad, jeigu jam dabar lemta mirti, pats išsirinks 
būdą išeiti. Drebėdamas ištraukė granatos žiedą ir 
numetė. Sprogmenį priglaudė prie smilkinio. 

– Patikrinkim dar čia, – išgirdo kažką sakant 
iš gaujos. 

Tarp jų liko vos keli metrai. O moksleivis laukė 
paskutinės akimirkos. Tačiau ji neatėjo. Granata 
nesprogo. 

Sušvito daug žibintų. Pasirodo, atėjūnai – tai 
partizanų būrys su savo vadu ir jo budėjimo kolega. 

– Štai kur tu! – pamatęs jį, šūktelėjo būrio va-
das. – Atsiprašau, kad taip tave išgąsdinom. Paaiš-
kinsiu. Kai susitikome, sakei, kad žinai apie viską, 
kas vyksta. Vadinasi, žinai ir tai, jog daugybė mūsų 
miršta ne tik nuo kulkų, bet ir nuo klastos. Miršta 
išduoti ar įvilioti į pasalą. Nežinojome, ar galime ta-
vim pasitikėti. Reikėjo tave kaip nors patikrinti. Be 
to, norėjome pamatyti, kaip elgsiesi esant galimam 
pavojui. Todėl sugalvojome, kad draugas paliks tave 
vieną pakišęs neveikiančią granatą, o mes apsimesi-
me priešu. Nors ir labai bijojai, tačiau tu nebėgai ir 
nepasidavei. Tu likai ten, kur ir turėjai, ir kaip ma-
tau, nusprendei gyvas nepasiduoti. Tad tu esi pats 
tikriausias karys ir tokio mums labai reikia. Kol bus 
bent vienas, kuris nebijo mirti dėl tėvynės, tol kova 
dėl laisvės nebus baigta, – baigė kalbą vadas.

Budėjimo poste partizanai prigesino žibintus 
ir visi kartu patraukė į miško gilumą, kad naujas 
būrio narys galėtų duoti kario priesaiką.
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Pradėjau dieną nuo peleninės. Ne nuo bet ko-
kios, o tos, kurią buvo galima pasiekti tik per tar-
nybinį įėjimą. Pro jį kasdien praslinkdavo įvairaus 
plauko veikėjai, ypač veikėjos – laumės iš kosme-
tikos parduotuvių, padavėjos, kasininkės ir valyto-
jos. Visi išsirikiuojame paraleliai rampos, kur plu-
šantys krovikai ir kurjeriai zuja kalbėdamiesi apie 
savo šeimas, biurokratinio aparato trūkumus ir 
panašius rutininius reikalus.

Negaliu sakyti, kad nesuprantu jų „skausmo“. 
Aš į rūkyklą taip pat atsinešdavau mintis apie dar-
bą, kurį pradėjau vos prieš mėnesį; tačiau šiuo 
metu man ramybės nedavė kitos mintys. Pasta-
rosiomis dienomis pradėjau jausti, kad mano ego 
vėl tampa elastingas, todėl baiminausi, kad užsuk-
tas savianalizės ratilas gali vėl išprovuokoti ūmios 
psichozės simptomus. Ši išgąstis priverčia mane 
papurtyti galvą ir paltas pasidengia pelenais. Tuo 
metu rūkykloje nieko nebuvo. Man beliko nusi-
juokti – neįsivaizduoju, kaip kitaip reaguoti tokio-
se absurdiškose situacijose. Žmogus, nesigydęs nuo 
psichinių sutrikimų, gali ir nesuprasti, kad absur-
das absorbuoja tave greičiau, nei išryškėja pirmieji 
atotrūkio nuo realybės požymiai. Išmetu nuorūką 
ir per tarnybinį įėjimą vėl patenku į mistišką sinte-
tinių šviesų erdvę. 

– – –

Laiko lieka visai nebedaug. Marškiniai pradeda 
stuksėti ir pulsuoti, o žvilgsnio nebenulaikau tiesia 
trajektorija. Matau save iš šono; šis tragiškas pro-
cesas susikalibravo mokslo metams artėjant į pa-
baigą, nors negaliu paneigti, kad sutrikimai manęs 

Dovydas Liorencas

Keturi medikai

nelydėjo ir vaikystėje. Nežiniai pasmerkta kulmi-
nacija virto katarsiu. Būtų galima naiviai tai lyginti 
su pritvinkusių pūlinių išspaudimu, bet savireflek-
sijos momentas buvo nuožmus.

Ši būsena išplėšė iš manęs paskutinę vasarą 
prieš mokyklos baigimą. Vėliau savijautą ataudė 
paranoja, nusivylimas ir išnykusi nuovoka. Rudens 
pradžioje artimieji mane transportavo į ligoninę.

– – –

Staigiai praskriejau laiptų vingiais iki savo 
durų. Suvokiau, kad diena artėja į pabaigą, nes 
monolitinis kvartalas nusidažė blankiu raudoniu. 
Iš nemigos pradėjau blaškytis po kambarį, suvok-
damas, kad ieškau kažko, ko niekada neturėjau. 
Nusiraminu (kiek leidžia mano pasiklydęs protas) 
ir pamažu fanatiška elgsena tampa ori ir santūri – 
mane vėl pakirto priepuolis.

– – –

Keista: kad melancholija ir ekstazė yra tokios 
tapačios, kai įsiklausai į M. K. Čiurlionio Jūrą; kad 
visais rakursais rašytojų hiperbolizuojamas dangus 
tampa blankesnis žiemą; kad ilgiesi mirusiųjų, ku-
rių niekada nepažinojai, bet laikei savo draugais – 
Dostojevskio, Tolstojaus, Hesse’s ir kitų.

Šios metamorfinės rezoliucijos pradėjo sprogi-
nėti mano galvoje praėjus valandai, kai suslėgtas 
pabudau po raminamųjų injekcijos. Jų poveikis 
toks stiprus, kad netrukus įtiki esantis belyčiu, 
beemociu tuščiu indu, skirtu talpinti gydytojų 
nurodymus. Užplūsta nenumaldoma silpnumo 
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banga. Ir taip iškreipta laiko tėkmė nuslopsta iki 
minimumo.

– – –

Pragulėjęs savaitę ūmių psichozių skyriuje, bu-
vau perkeltas į korpusą B. Pradėjau plūduriuoti 
koridoriumi, vangiai apžvelgdamas savo bendra-
žygius. Skyriuje gydėsi vien vyrai, bet sutrikimų 
diapazonas buvo margesnis, nei galėjau įsivaizduo-
ti. Deja, pirmą kartą vizituojantiems ir ūmiems 
ligoniams kaip aš, pasivaikščiojimų gryname ore 
privilegijos suteikiamos ne iš karto. Iki tol reikia 
atlaikyti tiradas bergždžių pokalbių su psichiatrais, 
kurių aplinkoje jautiesi kaip žemiausios socialinės 
grupės vienetas. Galbūt. Galbūt jie susiduria su 
masiniais žmonių srautais, o šalia profesinių ligų 
sąrašo atsiranda prierašas – „Konvejeriškumas“.

Aplinka mano akyse pasidarė klampi. Paveiks-
lų koridoriuose dažai raibuliavo ir tekėjo žemyn 
sienomis, užmegzdami manyje konspiracinį klau-
simą – gal čia pakabinti paveikslai iš tiesų yra por-

talai, leidžiantys gydytojams stebėti ligonius ir iš-
narplioti jų Gordijaus mazgus? „Sušiktas Gordijaus 
mazgas ir nieko daugiau“, – pagalvojau. Džiau-
giausi, kad išvis sugebėjau kažką jausti po arkliškos 
dozės vaistų. 

– – –

Pabudau po 14 valandų miego; letargiška bū-
sena vis dar laikė mane stipriai sugniaužusi. Nie-
kas nepasikeitė, nedingo ir neatsirado. Palatoje kol 
kas buvau vienas, bet gydytoja minėjo, kad galiu 
tikėtis svečių. Nežinau, kaip dėl to jaučiuosi. Žo-
dis „nežinau“ čia yra vienas iš labiausiai vartojamų 
produktų, ypač kai nenori kalbėti su gydytojais ar 
kasdien vizituojančia „komisija“.

Supratau, kad vaistai visiškai nuslopino gebė-
jimą susikoncentruoti. Paėmęs vieną iš Bulgakovo 
novelių, pasijutau taip, lyg nemokėčiau skaityti ir 
bandyčiau tai daryti pirmą kartą. Man tai svetima, 
bet nusivilti ir šlykštėtis savimi irgi nebuvo įma-
noma. Nihilizmas mane pradėjo trypti be gailes-
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čio – sąrašas ilgas, bet visus darbus jis atliko ope-
ratyviai – mano ego, mąstysena ir libido žaibiškai 
išgaravo.

Praėjus maždaug savaitei korpuse B, ėmiau gal-
voti apie Jacką Nicholsoną Skrydyje virš gegutės liz-
do. Jei konkrečiai, pradėjau gyventi paskutinėmis 
filmo scenos nuotaikomis, kai Jacko personažui 
buvo atlikta lobotomija. Negalėjęs jo tokio matyti, 
indėną įkūnijęs personažas iš gailesčio jį uždusi-
no. Jaučiausi sukaustytas vegetacinės būsenos, tik 
mano atveju legalios lobotomijos priemone tapo 
vaistai.

Niūru ir ilgu, bet alinamas organizmas gana 
greitai adaptuojasi. Laikui bėgant, atsiranda reži-
mas, kurio pagrindiniai komponentai: 1) sistemiš-
kas miegas (nuo 22 val. iki 8 val. ryto); 2) maitini-
masis šaukštu (tikra pramoga valgant kietą mėsą); 
3) įvairūs terapiniai užsiėmimai poilsio kambaryje 
(pavyzdžiui, to paties kompakto klausymas, kom-
piuteris be interneto ir piešimas). Džiaugiuosi, 
kad mūsų skyriuje buvo pianinas ir pora vyrukų 
galėdavo bent trumpam mus nukelti už ligoninės 
sienų. Manęs nestebino jų talentas, nes, be meni-
ninkų, čia netrūko ir sportininkų, akademikų bei 
kitų gabių žmonių.

Vienas iš pianistų buvo paguldytas mano pa-
latoje, nors mūsų diagnozės buvo skirtingos, bet 
bendrą kalbą radome nesunkiai. Kai tenka su ne-
pažįstamu žmogumi praleisti nemažai laiko, net 
nepajunti, kaip greit ištirpsta ledai. Jis prisipažino, 
kad ligoninėje yra jau ne pirmą kartą, bet kaskart 
medikai jam nustato skirtingas šizoafektinio sutri-
kimo formas. Po kelių dienų prie mūsų prisijungė 
sportininkas, tačiau ligonių rotacija gana intensyvi, 
todėl tenka priprasti prie naujų kambariokų ir pa-
latų. Vaistai vis dar stiprūs. Aplinkos kaita nesuke-
lia jokių emocijų. 

– – –

Atėjus vakarui, pasigirsta šurmulys ir bėgiais 
dardantį traukinį primenantis garsas – sanitarė 

pradeda dalinti suzombėjusioms žmogystoms va-
karinę vaistų dozę. Kiekvienas šaukiamas pagal pa-
vardę. Liežuvio, išgėrus vaistus, parodyti nebūtina, 
nes šiuolaikiniai antipsichotiniai vaistai ir antide-
presantai iš karto ištirpsta burnoje. Dienos ritua-
las baigtas. Šamanė su visomis savo gydomosiomis 
galiomis grįžta į postą naktinei pamainai, atsisvei-
kindama su savo klusniais sekėjais šaižiais sukamos 
spynelės aidais.

Akustika mūsų skyriuje niekuo nenusileidžia 
geriausioms filharmonijoms – ligoninė įkurta bu-
vusiose Antrojo pasaulinio karo kareivinėse. Praei-
na nemažai laiko, kol pripranti prie aukštų erdvaus 
koridoriaus arkų, besitęsiančių iki pat ornamentais 
išmargintų ąžuolinių durų (su automatiniu užrak-
tu); priešinuosi sau, bet paveikslai ant sienų vis dar 
neduoda ramybės. 

Dienos gana vienodos. To negalėčiau pasakyti 
apie mūsų sliūkinimus. Slankiojimas tampa bina-
riškas: rytais ir vakarais kone šliauži, susitapatin-
damas su gyvatę primenančiu koridoriumi; popiet 
daugumos ligonių akyse galima įžvelgti nanodalelę 
guvumo, todėl žingsniai nežymiai paspartėja. Tai 
nekeičia fakto, kad mes ir įkalinti binariškai – 
bastomės tuo pačiu koridoriumi su tomis pačiomis 
mintimis. Tas pats traukinys, važiuojantis tais pa-
čiais bėgiais, su tais pačiais keleiviais. Ar tuo pačiu 
šleifu vilkosi ir čia gyvenę kareiviai?

– – –

Laikrodžio stikle atsispindėjo palata. Pradėjau 
sekti rodykles, ritmiškai tiksinčias į tuštumą. Gar-
sas priminė sunkius akmenis, krintančius į vandenį 
iš aukštai. Slopu. Nusibraukiu seilę, bet nepajėgiu 
išlipti iš lovos. 

Seselė paprašė padėti išnešti skyriaus skalbinių 
maišus. Jos povyza ir balso tembras priminė gerai 
apmokytą aktorę. Pagalvojau, kad visi mes čia ak-
toriai, režisuojami nepastovumo būsenos. Santykis, 
kurį išgyvena ligonis, esantis tarp „sveikųjų“, yra 
labai įdomus. Svarstai: kaip galima dirbti tokioje 
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vietoje su šypsena (gal kitaip ir neįmanoma?); ir 
koks emocinis krūvis grįžta su darbuotojais namo? 
Mūsų namais tapo didžiulė teritorija – energinis 
laukas ir vangumo tvirtovė – už kurios sienų, sti-
muliuojantis miesto tempas išsklaido civilius viso-
mis įmanomomis kryptimis.     

Buvo keista atsidurti kitoje grandioziškų durų 
pusėje. Mūsų laukė furgonas, prikimštas kitų sky-
rių maišų. Tai buvo pirmas kartas, kai turėjau ga-
limybę pakvėpuoti grynu oru, nes pasivaikščioji-
mų lauke privilegijos man dar nebuvo suteiktos. 
Ruduo buvo sodrus. Vėjo kedenami lapai stumdė 
vienas kitą – butaforinis dailininkas negailestingai 
vaikė teptuką žemiška drobe. Grįždamas atgal, 
jaučiausi kaip energizuota laboratorijos žiurkė po 
pirmo hipnozės seanso su gamta.

Retkarčiais pro mūsų korpusą pravesdavo mo-
teriškes. Niekaip nesupratau vidinių taisyklių dėl 
lyčių segregacijos skyriuose. Džiaugiausi, galėda-
mas matyti moteriškas fizionomijas, bet libido vis 
dar buvo miręs.

Gydytojams sumažinus vaistų dozę ir perkėlus 
pacientą į laisvesnio režimo korpusą, prasideda 
nauja pažintis su pasauliu. Izoliatorinio periodo 
metu, psichiatrai „sureguliuoja“ vaistų dozes, todėl 
po truputį kūnas pripranta vaikščioti ir tenka vis 
dažniau atsisveikinti su lova. Jautiesi kaip bejėgis 
karys, bandantis susisiekti su išore ne tuo dažniu. 
Arba kaip dainininkas, šaukiantis nuo scenos į tuš-
čius laukus. 

– – –

Savijautos algoritmas toks pat. Praėjo beveik 
dvi savaitės. Koridoriuje mane pasitiko šeima. Jų 
akyse įžvelgiau tragediją, neatsiejamą nuo gailesčio 
savo sūnui. Sumišimą patyrėme visi kartu, vienu 
metu:

– Su gimtadieniu, Klaidai! – sušuko mama, 
įteikdama man tortą. Užmiršau, kad šiandien 
mano gimtadienis; padėkojau, ir visi keliavome į 
valgyklą. Ligonių vizitai su artimaisiais vykdavo 

joje. Skaudu buvo matyti, kad nemaža dalis ligo-
nių gydymo metu išvis nebuvo lankomi.

Gydytojai pagaliau leido man pasivaikščioti 
ligoninės teritorijoje, bet tik dviem atvejais – ar-
timųjų vizito metu arba kartą per dieną išeinant 
pasivaikščioti su skyriaus pacientais, kuriems ši 
teisė irgi suteikta. Pasistiprinę keliavome su šeima 
pasigrožėti bobų vasara.

Ligoninės maršrutai visada buvo vienodi – ratu 
apeidavome futbolo stadioną, kurio smaigalyje sto-
vėjo bažnyčia (joje lankėmės tik kartą). Žygiuodami 
lėtai ir kerėpliškai, lydinčios gydytojos buvome pa-
raginti užeiti į vidų. Stovėdamas tuščioje šventyk-
loje, pasijutau nelyg per laidotuves – visos mintys 
pradėjo krypti į metafizines banalybes. Mes tapome 
siurrealistiško paveikslo kontūrais, kurių gyvenimas 
tėra tik meno imitacija. Tą dieną švęstame vande-
nyje atsispindėjo ne atgailaujančių tikinčiųjų išraiš-
kos, o į languotas pižamas įspraustų psichų fiziono-
mijos. Aukščiausioji tiesa pasirinko mus.

Tą dieną kaip tik vyko kažkokios mėgėjų lygos 
futbolo rungtynės. Praeidami stadiono puslankiu, 
sulaukėme nemažai ir žaidėjų, ir žiūrovų dėmesio. 
Tik po kiek laiko supratau, kodėl jų žvilgsniai taip 
niekinamai lydėjo ligoninės paradą – mūsų atska-
lūniška aura nesuteikė jų dienai žavesio.

– – –

Vimdomai balta. Nuoboduliui nuvyti į mūsų 
korpusą įriedėjo žalioji stalo teniso plokštuma. 
Tarp žaidėjų ir žiūrovų išdygo naujas pacientas. 
Vienam iš senbuvių jis prisipažino, kad jo sveikata 
pašlijo, kai jis grafomaniškai įniko į poeziją. Jau-
nuolis pradėjo cituoti vieną iš savo eilėraščių, bet 
spėjau išgirsti tik dvi paskutines jo eilutes:

...įpūsk vilties mano naujai pradžiai,
kaip įkvepia lėktuvas mirtį kamikadzei.

Niekad negalvojau apie poeziją kaip apie vieną 
iš savidestrukcijos formų.
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#sužinojusrezultatus

įsirango mano gyvatė 
šildosi nuo nesėkmių, nelaimėjimų, netobulumo, 
nevyriško neracionalumo 
naivumo viršūnių 
jūs mums esat reikalingi, kartojo 
duodami diplomus, komentuodami feisbuke 
jie gyvena burbuluose, o mes 
mes norim juos susprogdinti vien tam, kad 
kūrėjas rastų dar bandantį sukurti 
nieko naujo, didžiųjų laikai praėjo 
paliko vadybininkai ir projektinis menas 
su vieno pdf formato dokumentais 
bendradarbiavimo sutartimis, CV ir CD 
ant palangės vietoj fikuso ir to augalo 
primenančio nykstančius australijos 
koralus transformeris įsitaisė kovos 
pozicijoje stoja prieš kakojančius 
balandžius balkonuose

Renata Karvelis

rytas pas poetą 1964 metų name

humanoj viskas po 2 eurus 
biblėj nueinu toliau nei NAUJOS KNYGOS 
pasirodo, ten yra daug kitų lentynų 
tada drambliais 1943 valė hamburgo gatves 
respublika neveikia, tai traukiam į kafevero 
ten bronislava, draugė iš joninių nakties 
taip taip, žinau tave, sakė esi meilės 
emigrantė. kaip gera, kad kuria legendas 
jaučiuos, kaip pikasas koks. jam sakė 
motina ir seserys, o vėliau žmonos ir meilužės 
jei rinksies Dievo kelią, tai tapsi popiežium 
jei būsi dailininkas, tai genijum tau skirta 
naktį sapnavau vietinį kvatoklį kunigą 
jis timptelėjo už rankos taip, kad pargriuvau 
iš nuostabos, tos begalinės liepė jis kažkaip keistai 
grindis bučiuoti ir bučiavau. moksliškumas 
liko ten kažkur anapus bažnyčios

Simonos Katiliūtės nuotrauka
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o jeigu nieko nenutiks? (karantininis)

praeis pro šalį sėkmingas horoskopas 
tuo tarpu, kai aš miegosiu 
kai prausiuos, o gal sėdėsiu tualete 
per tarpą? rūšies auka, kaip pasakytų 
antroji lytis, simone de beauvoir 
ne vyras, ne sutuoktinis, nes partneris 
nu tipo kaip versle, kur 50%:50% 
ar ten, kur tu esi, karantinas švelnus, paklausiu 
nes, pavyzdžiui, Prancūzijoj, kad išeitų iš trobos jiems raštų reikia 
o Italijoj nespėja kremuoti po nakties, tryliktos, penktadienio, pilnaties 
sapnuoju, kad galima tik vieną žodį pasakyti 
todėl taupau taupau ir visą rytą tyliu 
nepamenu, kada tiek melavau 
tiksliau akių veidrodžiuose sakė neteisybę 
platino feikines reklamas, videokonkursėlius, 
dalinosi, bendrino, postino ant sienos 
kad išgyventum, tau krūtų nereikia 
galėtų jas bet kada nupjauti, žinojai? 
vis tiek toliau kvėpuočiau kiekvieną rytą 
tyliai pagalvoju: graži dėl to, kad noriu ar kad reikia? 
vėl laimi jaunesni (pavydas, menka savivertė, tinginystė, 
norėjimas trijų pasaulių vienu metu) 1992, 1991, 1994 
atsiprašome, šįmet jūs nepatekote

kaip gimsta rašytojai?

po lėto
vasaros dieną
kai saulė šviečia
o debesys primena
laivus ateivių
kai taip karšta
kad reikia slėptis
vėsioj troboj
žiūri pro langą
ant užuolaidos mato
juodą mažą kryžiuką
kas čia pažymėjo?
lyg nusitaikė iš anksto
susirado auką
taikiklyje – juodas kryžiukas
ant baltos užuolaidos kampučio
rašytojo vaizduotė veikia
sukas
jam nepasakė niekas
kad čia musės 
tik
šūdukas
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intervencija

švarko atlapai išpakuoti
po vieną sagą kasdien
tada marškiniai balti
maikė po apačia balta
atverta krūtinės ląsta
šonkauliai, kraujinga širdis
ateiviškais čiuptuvėliais tyrinėju tave
atsargiai, be įkalčių
perpilu kraują per venas
narstau zefyriškom smegenim
ateities vizijas perjungiu
įrašau, susapnuok mane
šiąnakt tave sapnu lankau
per atstumą matuojuos
o rytoj, kai gyvai susitiksim
tu nieko, o aš – apsikrėtus
galimais variantais lyg rotavirusu
vėliau neteksiu daug skysčių
lekuosiu paslika, čiuptuvėliai suglebs
į spintą supakuosiu galimus variantus
gersiu arbatą iš pajuodusio puodelio
marmuro kraštelis nuskeltas, kažkaip netobula
svajonių lavonai sugula į kriauklę prie neplautų indų

kvadrate

mano geologinė situacija menkai logiška
nukrypimai nuo normalumo matyti nedažytose
plaukų šaknyse auga nepasitenkinimo galimybės
radioaktyvūs saulės pliūpsniai kenkia mikroekologinės
nišos žmonijai, kuri mano esanti homo ateitis
ateityje aš būsiu žierštva, taip vadins mane liaudyje
bet puošniuose sluoksniuose asaba sabalo
kailiniuose vasarą kaisiu, įsorydama savo šizofrenijos
patikimumą, kuris bus R=0,95. statistikos
kreivės kils į viršų ir tai gali priminti elipsę
kurios kiekvieno taško atstumo nuo dviejų
pastovių taškų suma pastoviai pastovi

deadlainų prigauta

mano mintys paprastos kaip alaus bambalis 
pilnas bambalis, tuščias bambalis, depozitas 
judu link supaprastėjimo 
globalizmas įvilko mane į maksimos maišelį 
ypač gruodžio mėnesį 
kai deadlainai ir buhalteriniai metai baigias 
tada bus pildomos kiekybinės efektyvumo lentelės 
o kur kokybė? kur turinys? 
kas toks? tinginys? 
atsakymas bus: alaus bambalis 
pilnas bambalis, tuščias bambalis ir depozitas 
viskas žiauriai paprasta 
neišradinėk dviračio, nes jau yra hibridas 
o elektromobilis stovi už kampo

Neturėk kitų dievų, tik mane vieną! 
Neturėjau kitų dievų, tik Tave vieną. 
(Neturėsiu kitų dievų, tik Save vieną).

jūsų telefone radome dublikatų

pageidaujate juos ištrinti?
jums liko pavojingai mažai vietos
du maksiminiai maišai pilni škotijos
kimono tipo paltas, kuriuo sesei nosį
nušluosčiau kapinėse per vėlines
poliesterinė trumpa suknelė
žiūrėjo į mano kojas lesbietė
žiūrėjo kaip tikras vyras
šyptelėjau, nes moteris
pabučiuočiau, jei ir varlė
pagalvojau
du parduotuviniai maišai pilni
reikia ištuštinti galvą naujiems dalykams
po vieną, po trisdešimt ratų iš ryto
struktūrizuotai įsidievinti arba šokti
kasdien šizofreniškai
mano škotija nugula į konteinerio gilumą
padedu taip lyg kažkam dar prireiktų
kimono tipo palto
rankenos į viršų, kad galėtų paimti
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Tai nutiko įpusėjus mokslo metams. Ketvirta-
dienį, per matematikos pamoką, netikėtai atsidarė 
durys ir į klasę įėjo direktoriaus pavaduotoja, o su 
ja – dvylikos trylikos metų paauglys. Supratome, 
naujokas. Visų akys įsmigo į atėjusįjį.

Naujokas buvo pasišiaušusiais raudonais plau-
kais, atrodė, kad jie labai ilgai nematė šukų. Ant 
jų buvo užsimaukšlinęs gobtuvą. Ant nosies tupėjo 
dideli akiniai. Jie buvo tokie dideli, kad atrodė, jog 
tuoj nuslys ir nukris ant grindų. Jo didelės, mėly-
nos akys vis žiūrėjo žemyn, atrodė, lyg jos vengtų 
pažiūrėti kitur. Jis mūvėjo žalias, apsmukusias, la-
bai plačias kelnes, tačiau, kad ir kaip būtų keista, 
per jas vis vien matėsi drebančios jo kojos. Vilkėjo 
raudoną megztinį su užtrauktuku ir kišenėmis, į jas 
ir buvo susikišęs rankas. Atrodė labai drovus, buvo 
akivaizdu, kad tikrai nenori čia būti, nenori, kad jį 
išvis kas matytų.

Mokytoja paklausė, kuo vardu naujokas, ir pa-
prašė atsisėsti priešpaskutiniame suole. Tada ir nu-
tiko tai, ko niekas nesitikėjo.

Naujokas prisistatė vardu Tomas ir pradėjo eiti 
į klasės galą. Tačiau tada priekyje sėdintis Emilis 
specialiai iškišo iš pasuolio koją ir naujokas už jos 
užkliuvo. Tiesą sakant, niekas to nesitikėjo, nes 
Emilis niekada nebuvo blogas – priešingai, jis buvo 
vienas geriausių vaikų mūsų klasėje, o dar keisčiau, 
kad jis pats anksčiau buvo naujokas ir tikrai žino tą 
jausmą, kai ateini į kitą klasę.

Tomui pargriuvus, iš savo suolo pakilo Justas. 
Galvojau, kad pasišaipys ar panašiai, bet ne, jis pa-
dėjo Tomui atsistoti. Tada jau tikrai kažkas atrodė 
negerai, juk Justas buvo kone blogiausias vaikas 
visoje mokykloje, jis nuolat iš kitų šaipydavosi, 

Danielė Frolovaitė

Atvirkščiai

stumdydavosi, jis jau kokius aštuonis kartus buvo 
pakviestas į direktoriaus kabinetą, tad niekas ne-
manė, kad jis gali padėti.

Atsistojęs Tomas nusibraukė nuo kelių dulkes 
ir padėkojęs Justui atsisėdo suole.

Mokytoja tęsė pamoką apie trupmenas. Apie 
10 minučių klasė pagarbiai tylėjo ir buvo girdėti 
tik mokytojos balsas. Nekalbėjo net Elena, kuri 
anksčiau kalbėdavo visada – ir per pamokas, ir per 
pertraukas. Tačiau tada iš niekur nieko prie Tomo 
sėdinti mergaitė pradėjo plepėti. Tai buvo Emilija. 
Per visus mokslo metus Emilija labai mažai kalbė-
jo, ne kiekvienas ją išvis yra išgirdęs. Emilija kal-
bino Tomą visą pamoką, aišku, Tomas nelabai ką 
atsakydavo, tad Emilija tiesiog pradėjo kalbėti su 
kitais vaikais, sėdinčiais šalia. Mokytoja jos netildė, 
ji tiesiog tęsė savo pamoką, netildė ir po 20 minu-
čių, kai Emilija jau buvo pradėjusi ir šūkauti. 

Tada aš pradėjau kažką įtarinėti. Kodėl visi 
elgiasi ne taip kaip anksčiau? Visi atrodė kaip iš-
lipę iš lovos ne ta koja. Galvodama, kas čia galėjo 
atsitikti, visiškai praradau laiko nuovoką ir labai 
nustebau, kai suskambėjo skambutis, kviečiantis 
į pertrauką. Pamaniau, kad toks visų elgesys – tik 
sutapimas. Susikroviau daiktus ir išėjau iš klasės. 
Koridorius buvo tuščias. Nesimatė net mano kla-
siokių, tai buvo labai keista, juk iš klasės visi išėjom 
vienu metu. Kur jie galėjo dingti? Mūsų mokykloje 
mokosi labai daug mokinių, todėl koridoriai visada 
pilni. O dabar pirmą kartą mačiau tuščią koridorių. 
Kita pamoka buvo lietuvių kalbos. Atėjusi į kabi-
netą mokytoja paskelbė, kad pamokos nebus ir kad 
galime eiti namo. Visi džiaugsmingai ėmė šūkauti, 
kad galės eiti namo, tik man vienai buvo keista. Ne-
supratau, kodėl aš viena nujaučiu, kad kažkas nege-
rai. Kodėl aš viena matau, kad visi elgiasi neįprastai?Vilniaus Antano Vienuolio pagrindinė mokykla, 6 A klasė 
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Išėjus iš klasės, koridorius vis vien buvo tuščias. 
Nulipau laiptais žemyn pasiimti striukės ir paste-
bėjau kai ką baisaus. Mūsų mokykloje visada ant 
sienų būdavo gražūs, linksmi paveikslai ir įvairūs 
plakatai prieš patyčias. Dabar ant sienų kabėjo niū-
rūs, tamsūs paveikslai. Apsirengiau striukę ir nupė-
dinau į autobusų stotelę. 

Palaukus apie 10 minučių, atvažiavo pilnutė-
lis autobusas. Tik po kelių stotelių atsirado vieta 
atsisėsti. Kelionė buvo ilga. Po kiek laiko atsibodo 
tiesiog sėdėti, tad iš kuprinės išsitraukiau ausinukes 
ir ėmiau klausytis muzikos. Po 25 minučių išlipau 
savo stotelėje ir žingsniavau namo. Nuo stotelės iki 
namų yra pusė kilometro kelio, tad turėjau laiko 
pagalvoti, kas šiandien nutiko.

Atėjau prie namų ir iškart supratau, kad vi-
sas šitas reikalas – nėra tik sutapimas. Kieme buvo 
visi daiktai, kurie iki šiol buvo viduje. Visos lovos 
buvo sudėtos prie tvoros. Ten, kur anksčiau buvo 
šuns būda, dabar buvo pastatytas tualetas su vonia 
ir dušu. Gėlių darželio vietoje buvo virtuvė. Visa 
tai pamačius, net nesinorėjo pažiūrėti, kaip atrodo 
namo vidus. Išdrįsusi įeiti vidun, pamačiau, kad 
vietoj grindų buvo žolė. Aplinkui pilna kibirų su 
vandeniu, prie sienų grėbliai, šluotos. Atrodė, kad 

viskas, kas buvo name, atsirado lauke, o viskas, kas 
buvo lauke, atsirado name.

Dar ilgokai žvalgiausi aplink ir tada išgirdau, 
kaip mašina parvažiuoja mama. Šiek tiek supani-
kavau, nežinojau, kaip mama į tai sureaguos, ban-
džiau viską pernešti į vietas, bet buvo per sunku ir 
per mažai laiko. 

Parvažiavo mama. Galvojau, kad man galas. 
Mama išlipo iš mašinos ir aš vos nenualpau. Vietoj 
pilvo ji turėjo koją, vietoj galvos buvo ranka, vietoj 
kojos – galva.

Tada ir pabudau.
Supratusi, kad tai buvo tik sapnas, labai apsi-

džiaugiau. Apžiūrėjau visą namą, kad įsitikinčiau, 
jog viskas gerai, nes sapnas buvo labai tikroviškas ir 
aš iki šiol prisimenu kiekvieną jo detalę.

Tada apsirengiau ir susiruošiau į mokyklą. Au-
tobuse beveik nebuvo žmonių, mokykloje buvo 
pilna šviesių paveikslų, koridoriai buvo pilni žmo-
nių. Elena šūkavo, Emilija nekalbėjo, Justas visus 
stumdė, o Emilis visiems padėjo.

Prasidėjo matematikos pamoka. Mokytoja kal-
bėjo apie trupmenas. Tik staiga į klasę įėjo direkto-
riaus pavaduotoja su vaiku...
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Uostas Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės laikais 

XIII amžiuje prasidėjusi kryžiuočių ir kalavi-
juočių ekspansija atkirto lietuvius ir kitas Baltų 
gentis nuo Baltijos jūros. Palangos–Šventosios 
pajūrio ruožas strategiškai buvo itin svarbi Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštystės teritorija kovų su 
Vokiečių ordinu metu. Lietuviai ir žemaičiai siekė 
neleisti susijungti prūsiškajai ir livoniškajai Ordi-
no teritorijoms, todėl šios teritorijos išsaugojimas 
buvo itin svarbus ne tik Žemaitijai, bet ir Lietuvai. 
1422 m. Melno taikos sutartimi, kuria buvo nu-
statytos sienos tarp Vokiečių ordino ir Lietuvos, šis 
pajūrio ruožas buvo pripažintas Lietuvai. „Ilgainiui 
pajūrio žemės buvo išskirtos į atskirą administra-
cinį vienetą – Palangos valsčių/seniūniją. Čia įsi-
kūrė du nedideli miesteliai: Palanga ir Šventoji.“1 
Tačiau šių miestelių ekonominė padėtis buvo gana 
sunki. Pasak Zigmanto Kiaupos: „Su Žemaitija 
Palangą siejo tik sausumos keliai, Šventosios upę 
sunku laikyti prekybos keliu, be to, greta buvo sti-
presni konkurentai – Klaipėda, Liepoja. Palangos 
ir Šventosios miestelėnai buvo ūkiškai per silpni, 
kad statydintųsi didelius laivus ir verstųsi išimtinai 
prekyba. Europos šalių pirkliai, prekiavę Baltijos 
jūros uostuose, iki XVII a. antrosios pusės Lietu-
vos pajūriu dar nesidomėjo. Todėl nenuostabu, 
kad šaltiniai dar nemini uosto nei Palangoje, nei 
Šventojoje. Juos įrengti reikėjo daug lėšų, o inves-
tuotojų dar nebuvo.“2 Situacija laikinai pagerėjo 
tik tada, kai Šventosios uostu susidomėjo anglų 
pirkliai. 1679 m. anglų pirkliai kreipėsi į Abiejų 
Tautų Respublikos karalių Joną Sobieskį prašyda-
mi leidimo kurtis Šventojoje ir gavo jo sutikimą; 

Valentinas Kulevičius

Šventosios uostas 

anglai šešerius metus buvo atleisti nuo mokesčių. 
Per tą laiką jie išsiaiškino prekybinės veiklos ir uos-
to kūrimo galimybes, užmezgė ryšius su prekių tie-
kėjais ir pradėjo įsikūrimo Šventojoje darbus. Praė-
jus šešeriems metams, 1685 m. grupė anglų pirklių 
kreipėsi į valdovą prašydami pratęsti ir papildyti 
1679 m. suteiktas lengvatas. Jonas Sobieskis, gavęs 
žinią apie sėkmingus anglų darbus Šventojoje, su-
teikė jiems plačią privilegiją3. Tačiau anglų pirklių 
veiklą apsunkino nenuosekli ir kartais net priešiška 
Jono Sobieskio žmonos Marijos Kazimieros (kuriai 
priklausė Palangos seniūnija) pozicija anglų pirklių 
atžvilgiu. Anglų iniciatyvą Šventojoje galutinai su-
žlugdė Jono Sobieskio mirtis 1696 m. ir Lietuvoje 
prasidėjęs vidaus karas4. Prasidėjus Šiaurės karui 
(1700–1721) „švedai 1701 m. akmenimis ir smė-
liu užvertė Šventosios uostą“5. Po šio įvykio Šven-
tosios uostas dar ilgai neatsigavo; savo atgimimo 
jam teko laukti iki pat pirmosios Lietuvos Respu-
blikos laikų. 

Lietuvos konfliktas su Latvija dėl 
Palangos–Šventosios ruožo (1919–
1921) ir jo sureguliavimas 

Po trečiojo Abiejų Tautų Respublikos padaliji-
mo 1795 m. Šventosios–Palangos ruožas atsidūrė 
Rusijos imperijos sudėtyje, o 1819 m. buvo atskir-
tas nuo istorinės Lietuvos teritorijos ir prijungtas 
prie Kuršo gubernijos6. Nepaisant šio Rusijos im-
perijos valdžios atlikto administracinių ribų keiti-
mo, ši teritorija išsaugojo savo kultūrinius ryšius 
su likusia istorinės Lietuvos teritorija per visą XIX 
amžių. Spaudos draudimo metais Palanga buvo 
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nelegalios lietuviškos spaudos lotyniškais rašmeni-
mis platinimo centras7. Pirmojo pasaulinio karo 
metais dvylika lietuvių politikų (tarp jų ir Antanas 
Smetona) pasirašė 1916 m. birželio 10 d. memo-
randumą, kuriame buvo reikalaujama priskirti Pa-
langos–Šventosios ruožą bei dalį Kuršo gubernijos 
prie Lietuvos8. Šį 1916 m. birželio 10 d. memo-
randumą, pasak Aleksandro Stulginskio, „lietuviai 
įteikė vyriausiajam vokiečių kariuomenės vadui 
Rytuose“9. Pasibaigus Pirmajam pasauliniam ka-
rui, Palangos–Šventosios ruožo klausimas tapo 
įtampos tarp Lietuvos ir Latvijos priežastimi, nes 
latviai 1918 m. lapkričio 18 d. Latvijos Nepriklau-
somybės deklaracijoje įrašė, kad visa Kuršo guber-
nija bus įtraukta į Latvijos valstybės sudėtį (latviai 
projektavo savo būsimą valstybę buvusių Rusijos 
imperijos gubernijų ribose)10. Nesutarimus tarp 
Latvijos ir Lietuvos nulėmė ne tik Rusijos imperi-
jos sprendimas 1819 m. priskirti Palangos–Šven-
tosios ruožą Kuršo gubernijai, bet ir įvairios kitos 
objektyvios priežastys. Zenono Butkaus teigimu, 
„Abiejų valstybių teritorinius reikalavimus pir-
miausia lėmė jų ekonominiai ir politiniai interesai, 
kurie ir susidūrė nustatant sieną. Tarp lietuvių ir 
latvių žemių per ilgus šimtmečius buvo susiklostę 
glaudūs ekonominiai ryšiai. Lietuva neturėjo išėji-

mo į jūrą, todėl importas ir eksportas iš jos žemių 
daugiausia ėjo per Liepojos, Rygos bei Ventspi-
lio uostus. Šiaurės Lietuvos gyventojai Liepoją ir 
Rygą pasiekdavo lengviau negu Kauną ar Vilnių. 
Tad ekonomiškai jie tapo labiau susieti su Latvija 
negu su visa Lietuva. Lietuvos politikai, kurdami 
atskirą valstybę, norėjo pakeisti tokią padėtį. Tam 
reikėjo gauti išėjimą į jūrą. Abejonės, ar Vakarų 
valstybės pripažins Lietuvai Klaipėdos kraštą, dar 
labiau vertė rūpintis Palangos pajūrio prijungi-
mu, o 1919 m. net būdavo ryžtamasi reikalauti 
ir latviškų žemių su Liepojos uostu.“11 Nors ginčo 
metu latvių ir lietuvių pateikiami ginčijamo pa-
jūrio ruožo gyventojų statistikos duomenys sky-
rėsi, vis dėlto jie rodė, kad lietuviai jame sudarė 
daugumą (pasak latvių pateikiamos statistikos, 
čia gyveno 1840 lietuvių ir 773 latviai, o pasak 
lietuvių pateikiamos statistikos – 1724 lietuviai ir 
514 latvių)12. Čia gyveno ne tik lietuviai ir latviai, 
bet ir žydai, vokiečiai, lenkai bei kuršiai (kuršiai 
gyventojų statistikoje greičiausiai buvo priskiriami 
prie latvių)13. Palangos–Šventosios ruožas su Šven-
tosios upės žiotimis atiteko Lietuvai tik 1921 m. 
kovo 20 d., kai tarptautinio arbitražo komisija, 
kuriai vadovavo anglų diplomatas Jamesas Simp-
sonas, priėmė Lietuvai palankų sprendimą: Palan-
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gos–Šventosios pajūrio ruožas, remiantis istoriniu 
ir etnografiniu principais, buvo priskirtas Lietuvos 
Respublikai14. „Pagal šį sprendimą Lietuvos siena 
su Latvija Baltijos pajūryje buvo išvesta 4,5 km 
į šiaurę nuo Šventosios žiočių ir ėjo palei Nidos 
pelkes beveik tiesiai į Šventosios upę, kur jos al-
kūnė labiausiai įlinkusi į vakarus. Taigi Lietuva 
gavo 19,5 km platumo išėjimą į jūrą. Ji išlaikė ir 
Mažeikius. Latvijai atiteko beveik visa Alūkštos 
apskritis ir buvusios Kauno gubernijos pakraščiai 
viduriniame pasienyje, nes čia Arbitražo komisi-
ja rado daugiausia gyvenant latvius.“15 „1921 m. 
kovo 30 d. pagal Arbitražo komisijos nutarimą 
Latvijos civilinė ir karinė valdžia pasitraukė iš 
Palangos. Į Kretingą iš Kauno atvyko trys trau-
kiniai su svečiais ir oficialiais Lietuvos Respubli-
kos atstovais. <...> Prie oficialiosios delegacijos 
prisidėjo daug žmonių iš Kretingos, Gargždų, 
Kartenos. Didelė automobilių, vežimų, raitelių 
ir pėsčiųjų kolona pajudėjo Palangos link. <...> 
Šventiškai pasipuošę palangiškiai su tautinėmis 
vėliavomis sutiko Lietuvos karius ir gausią minią. 
Švenčiausiosios Mergelės Marijos ėmimo į dangų 
bažnyčioje buvo atlaikytos padėkos mišios. Po to 
minia pasuko prie Birutės kalno, kur buvo sako-
mos kalbos ir dėkojama už Palangos sugrąžinimą. 
Kurhauze buvo suruošti iškilmingi pietūs garbės 
svečiams.“16 Palangos–Šventosios ruožo atgavimas 
buvo didelė Lietuvos diplomatinė pergalė, kuri 
leido ne tik sureguliuoti santykius su Latvija, bet 
ir gauti priėjimą prie jūros. Šios teritorijos gavimas 
buvo svarbus ir dėl to, kad Lietuva tuo metu dar 
neturėjo Klaipėdos krašto. 

Uostas 1921–1939 m.  
Modernizavimo darbai 

Šventosios uosto tvarkymo ir modernizacijos 
darbai (vykę su pertraukomis) užsitęsė visą tarpu-
kario laikotarpį. Tai buvo nulemta kelių priežasčių: 
1) ribotų finansinių resursų; 2) 1923 m. Lietuvai 
gavus Klaipėdą visas dėmesys ir finansiniai resursai 
buvo nukreipti į Klaipėdos uosto infrastruktūros 

plėtrą; 3) Šventosios uostas niekada nebuvo pato-
gus laivybai dėl objektyvių gamtinių ir geografinių 
aplinkybių: seklumų, Šventosios upės netinka-
mumo intensyviai laivybai, nuolatinio farvaterio 
(laivybos kelio) užnešimo smėliu (kurio nepadėjo 
išvengti net pastatyti molai). „Buvo puoselėta min-
tis uostą statyti ir plėsti trim etapais. Per pirmąjį 
ketinta įrengti nedidelį priekrantinį žvejybos uostą, 
kurio molai siektų 3–3,5 m jūros gylį. Per antrą-
jį etapą buvo numatyta pietinį molą pailginti iki 
5–5,5 m gylio ir pastatyti naują šiaurinį molą. Jie 
turėjo garantuoti įplauką atviros jūros žvejybos lai-
vams. Per trečiąjį statybos etapą uostą numatyta iš-
plėsti tiek, kad priimtų prekybos laivus. Šiuo atve-
ju molai turėjo nusidriekti iki 7–8 m jūros gylio.“17 
„Tačiau 1923 metais Lietuvai atgavus Klaipėdą, 
buvo nutarta Šventojoje įrengti tik 3 metrų gylio 
žvejybinį uostą. 1923–1925 m. vyko Šventosios 
uosto statybos darbai. Buvo nutiestas 3 kilometrų 
kelias, jungiantis Šventosios uostą su Klaipėdos–
Liepojos plentu.“18 „1925 m. pastatytas 380 m 
pietinis, o 1926 m. – 228 m ilgio šiaurinis molas. 
Tarp jų palikti 60 m pločio uosto vartai.“19 „Labai 
daug nemalonumų uosto statytojams kėlė Šven-
tosios upė. Ji kaitaliojo žiočių vietą, paplaudama 
krantus, be to, kai kurių audrų metu susidaryda-
vo patvankos, retkarčiais uostą užliedavo tai upės 
potvynio vandenys, tai jūros vanduo.“20 „1927 m. 
Klaipėdos uosto žemsiurbe „Klaipėda“, kurioje dir-
bo vien lietuviai, Šventosios uostas buvo pagilintas 
iki 4 m. 1937 m. buvo suplanuota ir pradėta statyti 
Šventosios gyvenvietė. Bet iki 1938–1939 m. Klai-
pėdos krizės Šventosios uostas nebuvo laikomas 
rimta alternatyva Klaipėdos uostui. Be to, Lietuvos 
valstybei trūko pinigų platiems Šventosios uos-
to modernizavimo darbams.“21 „Blogėjanti uosto 
būklė bei naujos Lietuvos politinės ir ekonominės 
sąlygos lėmė tai, kad 1938–1939 m. Šventojoje iš 
karto imtas statyti prekybos uostas, aplenkiant an-
trame plėtros etape numatytą atviros jūros žvejybos 
reikmėms skirtą uostą.“22 
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Uostas 1939–1940 m. Jūros savaitė

1939 m. kovą Lietuvai netekus Klaipėdos kraš-
to (kurį aneksavo Vokietija), Šventosios reikšmė 
vėl išaugo, nes Šventosios uostas tapo vieninteliais 
Lietuvos „vartais“ į pasaulį. Su Lietuvos vėliava 
plaukiojusiems prekybiniams laivams teko pakeisti 
savo registracijos uostą iš Klaipėdos į Šventąją. Į 
Šventosios uostą buvo priverstas persikelti ir vie-
nintelis Lietuvos karo laivas Prezidentas Smetona, 
kuris galėjo įplaukti į uostą tik po to, kai buvo 
atlikti įplaukos kanalo gilinimo darbai. „Šventojo-
je prisiglaudė Klaipėdos uosto, pasienio policijos 
laivai, jachtos. Čia priregistruoti ir Lietuvos pre-
kybos garlaiviai, nors uostas nebuvo pasiruošęs šių 
laivų priimti. Teko skubiai rengtis jį plėsti, pritai-
kyti jūrų prekybai.“23 Suplanuotiems moderniza-
vimo darbams įvykdyti reikėjo surasti 37 mln. litų 
(palyginimui – Klaipėdos uosto modernizavimui 
Lietuva tarpukario laikotarpiu skyrė apie 41 mln. 
litų)24. Tačiau pirmoji sovietinė okupacija ir netru-
kus prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas nutraukė 
planuojamus darbus. „Sunku pasakyti, kaip būtų 
toliau plėtojęsis mažas priekrantės žvejybos uostas, 
tačiau, Vokietijai aneksavus Klaipėdos kraštą, vėl 
atgijo didesnio uosto statybos Šventojoje idėja. 

<...> 1939 m. buvo pastatytas pietinis molas, kurio 
bendras ilgis siekė 780 m. Kitais metais pradėtas 
šiaurinis molas, tačiau kilęs Antrasis pasaulinis 
karas darbus sustabdė.“25 Vis dėlto dalį miestelio 
ir uosto modernizacijos darbų buvo spėta atlikti: 
„Jei 1934 m. Šventojoje buvo baigtas pirmasis žve-
jų uosto statybos etapas – į jūrą iki 3 m gilumo 
išvesti molai, pastatytos kai kurios krantinės ir į 
uostą atvesta Klaipėdos–Liepojos plento atšaka, tai 
1939 m. jau buvo įpusėjęs žvejų miestelio kūrimo 
procesas – statomi antrojo etapo uosto hidrotech-
niniai įrenginiai, išplanuotos ir dalinai nutiestos 
būsimo miestelio gatvės, pastatyti pirmieji gyve-
namieji ir visuomeniniai pastatai, pradėtas statyti 
motorinių kuterių laivynas. Klaipėdos netektis 
sulaukė didelio atgarsio Lietuvos visuomenėje ir 
atitinkamų valdžios sprendimų – į Šventąją iš Klai-
pėdos buvo perkeltas pasienio apsaugos ir sporti-
nis laivynas, paspartinti Šventosios uosto statybos 
darbai, pradėta tiesti plačiojo geležinkelio atšaka 
nuo Šventosios uosto į Darbėnus, greta žvejų uosto 
pradėta planuoti būsimo Lietuvos didmiesčio pra-
moninė zona.“26 „Netekus Klaipėdos, prof. Kazys 
Pakštas primygtinai siūlė Šventosios uostą paversti 
moderniu žvejybiniu uostu, steigti jūrininkystės 
mokyklą, motorizuoti vietinę žvejybą ir t. t. <...> 
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1939 m. rugpjūčio mėn. Šventosios–Palangos 
ruože buvo surengtos Jūros savaitės iškilmės. Šio 
renginio tikslas, pabrėžė renginio organizatoriai, 
„gaivinti tautoje savo jūros tradicijas ir prisirišimą, 
išryškinti laisvo išėjimo į platųjį pasaulį ir likusios 
ties Palanga–Šventąja pakrantės reikšmę, kuri yra 
labai didelė.“ Rugpjūčio 15 dieną lankytojams 
buvo aprodytas Šventosios uostas, vyko pamaldos. 
Karo laivu „Prezidentas Smetona“ Jūros šventės 
dalyviai plaukiojo po jūrą.“27 Į 1939 m. rugpjū-
čio 8–15 dienomis vykusią Jūros savaitę suvažiavo 
tūkstančiai svečių iš visos Lietuvos. Tolesnės Šven-
tosios uosto plėtros galimybes sužlugdė pirmoji 
sovietinė okupacija ir prasidėjęs Antrasis pasauli-
nis karas. Po karo Šventosios uostas buvo apleis-
tas ir tapo nebetinkamas intensyvesnei laivybai. 
Atsižvelgiant į visus straipsnyje paminėtus faktus, 
galima pagrįstai teigti, kad Šventosios uostas di-
džiausią pakilimą ir klestėjimą (palyginus su prieš 
tai ir po to buvusiais laikotarpiais) patyrė būtent 
Pirmosios Lietuvos Respublikos laikais. 

1 Z. Kiaupa. Šventosios uostas Palangos seniūnijoje. In Vėjas 
rėjose. Burlaivių epochos atspindžiai Lietuvoje. – Klaipėda, 
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tūrinė ir politinė veikla. – New York, 1964, p. 40.
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25 R. Žaromskis. Šventosios uostas. – Vilnius, 1998, p. 23. 
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Šventosios uostas 2020 metais.  
Audronės Daugnorienės nuotrauka



Knygos

36

Balandžio 17 d. Vilniaus apskrities A. Mickevi-
čiaus viešojoje bibliotekoje turėjo įvykti jaunųjų rašy-
tojų festivalio „Literatūrinės slinktys“ atidarymas bei 
naujausio jaunų autorių kūrybos rinkinio, iliustruoto 
dailininkų darbais, pristatymas. Šalyje įvestas karan-
tinas planus pakeitė – renginys palauks rudens. 

Nors renginys ir neįvyko, tačiau ką tik iš spaus-
tuvės atvežtas jaunųjų menininkų kūrybos rinkinys 
jau gyvena savo gyvenimą. Jaunuosius kūrėjus pri-
statantis festivalis Literatūrinės slinktys rengiamas 
devintąjį kartą ir jau ketverius metus pagrindinis 
festivalio akcentas – rašytojų kūrybos rinkinys – 
pasirodo ne almanacho pavidalu, o kaip aplankas, 
talpinantis penkias knygeles su penkių autorių, ku-
riuos atrenka komisija, tekstais. Pernai rašytojų kū-
rybą nutarta iliustruoti ir jaunųjų dailininkų dar-
bais. Šis sumanymas pasiteisino, todėl ir naujausią 
rinkinį puošia dailininkų darbai.

Paskelbus apie konkursą, festivalis sulaukė gana 
gausaus jaunųjų (iki 35 metų) rašytojų susidomė-
jimo. Tiesa, atskiroje knygelėje skelbiami tik nauji, 
anksčiau kultūrinėje spaudoje nepublikuoti tekstai, 
taigi artėjant konkursui poetai ir prozininkai turė-
tų būti jų per žiemą „pakaupę“ ir neskubėti išsiųsti 
periodiniams leidiniams. Šiemet penkis geriausius 
rašytojus atrinko poetas, vertėjas, LKTI doktoran-
tas Aistis Žekevičius, rašytojas, LLTI doktorantas 
Saulius Vasiliauskas, prozininkė, žurnalistė Moni-
ka Baltrušaitytė, eseistė, vaikų literatūros rašytoja, 
žurnalistė Gintarė Adomaitytė ir aš – poetė, VU 
literatūrologijos magistrė Greta Ambrazaitė. 

Šiemet festivalio komisija rinkiniui atrinko po-
etes Ingridą Viluckytę, Godą Gurinskaitę, Kamilę 

Greta Ambrazaitė

Karantinas pakoregavo 
Literatūrinių slinkčių planus

Asadauskaitę, prozininkę Ugnę Makselytę ir poetą 
Tadą Zaronskį. Šių kūrėjų tekstus iliustruoja ta-
pytojo, skulptoriaus Aisčio Kavaliausko, tapytojų 
Godos Lukaitės, Mildos Gailiūtės, Auksės Miliu-
kaitės ir Monikos Plentauskaitės darbai. 

Ingrida Viluckytė gimė Plungėje, studijavo 
Lietuvos edukologijos universitete, savo tekstus 
publikuoja Facebook puslapyje birželio šešta. Jos 
poezija proziška, beveik kiekviename eilėraštyje pa-
pasakojama kokia nors istorija, retsykiais – net ab-
surdiška, ironiška, kabinanti socialines temas kaip 
eilėraštyje Angelų mėsa. Pavienėmis metaforomis 
nežaidžiama, jaučiama pastanga, kad visas eilėraš-
tis tarnautų kaip metafora. Ingridos kūrybą rinki-
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nyje puošia Godos Lukaitės kūriniai. Pagrindiniai 
jaunosios dailininkės kūrybos motyvai: užmirštos, 
neužimtos vietos, erdvės, laikas jose, nerimas.

Ramią, ritmingą Godos Gurinskaitės poeziją 
rinkinyje lydi Aisčio Kavaliausko kūriniai. Meni-
ninkas mokėsi M. K. Čiurlionio menų mokykloje, 
baigė VDA, įgijo skulptūros bakalauro laipsnį ir 
dailės pedagogo kvalifikaciją. Kūryba labai įvairi – 
nuo tapybos iki vaizdo kūrinių. Kūriniuose apta-
riama natūralios, virtualios ar urbanistinės vietos 
įtaka žmogui, jo vidiniams išgyvenimams.

Kamilei Asadauskaitei eilėraščiai yra „lyg žy-
mos, turinčios sudėti įvykius į loginę seką, gyve-
nimo kontekstą ir kažkaip jį paaiškinti.“ Autorė 
teigia aktyviai literatūriniame gyvenime nedaly-
vaujanti, pasak jos, „esame savo naratyvų herojai, 
kažkieno eilėraščių subjektai. Kartais kasdienybės 
dramatizmas kyla iš bandymo „įgyventi“, režisuoti 
pasirinktą istoriją, tik kad tie mūsų personažai vis 
krypteli koją, pamiršta savo eilutes, pabėga iš gyve-
nimo skyrių…“ Jos eilėraščiai iliustruoti 11 perso-
nalinių parodų surengusios, apdovanojimų pelniu-
sios Mildos Gailiūtės darbais. Kaune gyvenanti ir 
kurianti menininkė apmąsto asmeninį santykį su 
vietomis, kuriose lankėsi trumpai arba kurios jai 
yra svarbios. Kūrybai artimos miesto žmogaus, at-
minties, ryšio su gamta idėjos. 

Ugnės Makselytės pasakos, patekusios į šiųmetį 
Literatūrinių slinkčių rinkinį, bene labiausiai nuste-
bino komisijos narius. Merginos kūryboje gausu 
satyros, absurdo elementų. Iš Vilniaus kilusi Kaune 
gyvenanti prozininkė rašyti pradėjo tada, kai išmo-
ko raides – nuo šešerių, o pirmieji jos tekstai buvo 
pusiau pieštas sapnų dienoraštis. „Anksti ėmiau ir 
pasakas kurti – sekdavau seneliui prieš miegą, kar-
tais – įsivaizduojamiems draugams, kai kada įkalbė-
davau į diktofoną. Truputį vėliau pradėjau rašyti ei-
lėraščius ir dainas, paskui įstojau į filosofiją“,  – apie 
save pasakoja Ugnė. Jos pasakas rinkinyje puošia 
VDA Vilniaus fakulteto tapybos bakalauro ir ma-
gistrantūros studijų absolventės, aktyviai parodose 
dalyvaujančios Monikos Plentauskaitės darbai. Me-

nininkės kūryboje iškyla socialinės tapatybės, at-
minties ir vaizdų fiktyvumo temos, kaip įkvėpimo 
šaltinį ji dažnai naudoja asmeninių šeimos albumų 
fotografijas, istorinius artefaktus ir pasakų naraty-
vus. Monika yra surengusi tris personalines parodas 
Lietuvoje, taip pat kūrybą pristatė Portugalijoje, 
Vokietijoje, Lenkijoje ir Italijoje. 

Šiųmetis „slinktininkas“ Tadas Zaronskis teigia 
stebintis, kaip ambicijos, kurias turėjo, virsta neapy-
kanta blogam pasauliui, „o tai nėra taip blogai“. Kai 
kurie į rinkinį patekę jo eilėraščiai itin tiršti ir proziš-
ki, kai kuriuose vyrauja M. P. E. Martynenko kūrybą 
primenantys siužetai. Autoriaus tekstus lydi Auksės 
Miliukaitės darbai. Vilniaus dailės akademijoje ba-
kalauro ir magistro diplomus įgijusios, Londono 
menų universitete studijavusios dailininkės kūrybo-
je svarbios laikinumo, prisitaikymo, ramybės temos.

Literatai ir dailininkai neretai laikomi vaiz-
duotės „pusbroliais“ (prisiminkime romantiką, 
bohemą ar dažnas estetines kolaboracijas), o dailės 
ir literatūros ryšį mūsų dienomis bene labiausiai 
aktualizuoja knygų dizainas, įgyjantis vis daugiau 
įtakos skaitytojo norui turėti knygą. Vis dėlto, 
Slinkčių festivalyje rašytojų ir dailininkų giminystė 
suvokiama kaip ankstyva dviejų jaunų menininkų 
sankirta, o skaitytojams tai dviguba pažintis. Nu-
manau, jog neką mažiau įdomu negu dabar man, 
atsiversti vieną ar kitą Slinkčių knygelę po kelių 
dešimtmečių bus ir ateities skaitytojams – juk vi-
sad smalsu pamatyti, kokie buvo pirmieji pamėgtų 
autorių – rašytojų ar dailininkų – žingsniai. Regis, 
pernai įvykęs tarpdisciplininis Literatūrinių slink-
čių posūkis rodo, kad augančiam festivaliui svarbus 
ne tik judėjimas koja kojon su laiku, bet ir koncep-
tualumas, dialogas su platesniu meno lauku.

Kitų metų Literatūrinės slinktys – jubiliejinės. 
Galbūt tai žada ne tik kasmetinę jaunųjų kūrybos 
šventę, bet ir naujų siurprizų?

Šiųmetį Slinkčių rinkinį įsigyti galima inter-
netiniuose knygynuose arba nusipirkti iš festivalio 
organizatoriaus – asociacijos Slinktys. 



Esė

38

Aš noriu tave supažindinti su vienu iškiliausių 
visų laikų menininkų Vincentu van Goghu – olan-
dų tapytoju, grafiku, postimpresionistu, žmogumi, 
kurio gyvenimo kančių sušvelninti neįmanoma. 
Moiros nuaudė trapų jo likimo siūlą nepagailėda-
mos rimtų išbandymų: gyvenimo vėjai blaškė vyrą 
nuo vienos tragedijos prie kitos – žlugusi profesinė 
karjera, apkartinti santykiai, o galiausiai – palūžusi 
psichinė sveikata. Vis dėlto šio žmogaus menas pri-
pažįstamas visoje Žemėje ir Rojaus meno galerijoje. 

Van Gogho gyvenimas įgavo pagreitį tik pa-
auglystėje, kai tėvai suprato, jog jų sūnus turi 
ugningą ir nepažabojamą temperamentą. 1873 m. 
Vincentą pradėjo blaškyti religinės aistros, sukeltos 
evangelistų judėjimo1. Vaikinas buvo pasirengęs 
tapti misionieriumi, bet iš pradžių kelią užkirto 
tėvų reikalavimas stoti į kunigų seminariją ir tapti 
kunigu. Norint įsilieti į seminarijos gyvenimą, pir-
miausia Vincentui van Goghui reikėjo išlaikyti sto-
jamuosius egzaminus, kuriems pasiruošti reikėjo 
mokantis lotynų ir graikų kalbų. Tuo metu dar tik 
būsimasis postimpresionistas nesuprato, kuo miru-
sios kalbos susijusios su pagalba labiausiai likimo 
nuskriaustiesiems. Todėl maištaudamas van Gog-
has išreikalavo savo tėvų, jog šie užrašytų jį į evan-
gelikų akademiją. Po kelių mėnesių vaikino tėvai 
gavo laišką iš akademijos, kuriame buvo teigiama, 
kad jų sūnaus Vincento van Gogho ugningas tem-
peramentas netinka misionieriaus darbui. Tačiau, 
nieko nepaisydamas, vaikinas vis tiek išvyko dirbti 
misionieriaus darbo į siaubingai skurdžią anglies 
kasyklą, kur maisto trūkumas ir prastos gyvenimo 

sąlygos alino kiekvieno ten gyvenančio žmogaus 
fizinę ir psichinę būklę.

Po dvejų metų Vincentas van Goghas suprato, 
kad organizuota religija – ne jam, nes ši neatitiko 
vilčių ir svajonių padėti labiausiai pagalbos pra-
šantiems, todėl atsisakė bet kokio tikėjimo. Reli-
gijos ir darbo, susijusio su tikėjimu, išsižadėjimas 
suteikė Vincentui van Goghui daug laisvo laiko, 
tad būsimasis olandų menininkas galėjo geriau pa-
žinti save ir bandyti atrasti tikrąjį savo pašaukimą. 
Laisvalaikiu jis pradėjo piešti. Kasdien vis daugiau 
ir daugiau. Buvo pasiryžęs stoti į meno akademiją, 
bet į ją nebuvo priimtas, nes ir toliau stengėsi išlik-
ti savimi ir nesilaikyti to meto piešimo taisyklių, 
į kurias buvo svarbu atsižvelgti norint gauti vietą 
studijų programoje.

1866 m. Vincentas jautėsi subrendęs kaip me-
nininkas. Vyras daug tapė jį supančią kasdienybę: 
peizažus, dirbančių žmonių portretus, bet galiau-
siai jam pabodo kaimiška aplinka ir pats gyvenimas 
kaime, todėl ekspromtu įšokęs į važiuojantį trau-
kinį išdundėjo į Paryžių. Ir būtent Paryžiuje vyras 
atrado impresionistų darbus, kurie labai pastūmėjo 
menininką judėti į priekį, nesustoti kurti. Na, ir, 
žinoma, po kurio laiko vyrui pabodo bohemiškas 
gyvenimas, todėl patraukė ieškoti ramybės ir peno 
kūrybai į pietinę Prancūziją. 

O siela, ar žinai, kas man labiausiai patinka 
kalbant apie Vincentą van Goghą? Ogi jo pakri-
kusi psichinė būklė. Niekas negalėjo perprasti, kas 
darosi garsiojo menininko galvoje. Vargu ar pats 
Vincentas van Goghas suprato, kokie pasakiški ste-
buklai gimdavo jo smegenų vingiuose. Olandų ta-
pytojas buvo cinikas, pamilęs prostitutę, dėl kurios 
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jis nusipjovė savo ausies spenelį. Meilės nuodai iš 
tiesų apnuodija sąmonę ir priverčia žmogų daryti 
sveiku protu nesuvokiamus dalykus – ne viena Fri-
da Kahlo turėjo kęsti keisčiausią šalutinį šių nuo-
dų poveikį. Beje, kai Van Goghas nusipjovė ausies 
spenelį, jis buvo paguldytas į ligoninę, bet sausį iš-
ėjęs iš jos jis niekada nebebuvo toks kaip anksčiau. 
Vasario mėnesį didysis menininkas suvokė, kad jo 
psichinė būklė yra nestabili, todėl paprašė, kad jį 
priimtų Sen Remi psichiatrijos ligoninė2. Po vie-
nus metus trukusios kovos su vidiniais demonais 
olandų tapytojas buvo paleistas iš gydymo įstaigos. 
Būtent per šiuos metus garsusis postimpresionis-
tas nutapė tokius garsius darbus: Irisai, Žvaigždėta 
naktis, Arlio ligoninės kiemas3.

Vidiniai demonai kankino vyrą didžiąją jo 
gyvenimo dalį. Man nėra žinoma, dėl ko ir kas jį 
kankino, įstabioji siela, bet yra daugybė hipotezių, 
kurias iškėlė žmonės. Gal tai liga, kuri glūdi giliai 
Van Gogho šeimos šaknyse, o galbūt tai tiesiog 
aplinkinių veiksnių sukelta būsena. Olandų tapy-
tojas impresionistas mėgo valgyti dažus, kurie tuo 
metu buvo gaminami naudojant arseniką, šviną, 
gyvsidabrį. Tokius dažus, kuriuose buvo arseniko, 
žmonės naudojo ir žiurkėms naikinti, ir tapyti. 

Galbūt neurologiniam sutrikimui įtaką padarė ne 
kas kitas, o artimiausi menininko draugai – dažai. 
Atsirado žmonių, teigiančių, kad Vincentą van 
Goghą alino šizofrenija arba bipolinis sutrikimas, 
kuris gali sukelti manijos protrūkius, susijusius su 
gilia depresija.

Psichologiniai sutrikimai, kurie alina žmogų, 
apsunkina jo būtį, pasireiškė ne tik XIX amžiuje, 
bet yra labai dažnas reiškinys ir XXI. Depresija – 
labai aiškius simptomus turintis žmogaus emo-
cinės pusiausvyros sutrikimas, kuriam būdinga 
prislėgta, liūdna nuotaika. Net trys šimtai milijonų 
žmonių visame pasaulyje serga šia liga. Geriausiai 
apibūdinti depresiją būtų galima žvelgiant į Vin-
cento van Gogho darbą Prie amžinybės vartų. Dro-
bėje dailininkas vaizduoja senyvo amžiaus vyrą, už-
sidengusį veidą abiem rankomis (šis gestas reiškia, 
kad žmogus išgyvena netektį arba yra įskaudintas), 
verta akcentuoti ir tai, jog senyvo amžiaus žmogus 
vilki vien mėlynus drabužius, o didelis mėlynos 
spalvos kiekis paprastai išreiškia melancholiją, nei-
giamas emocijas. 

Dažnai žmonių lūpose nuskamba frazė, jog 
depresija serga tik turtingi žmonės arba tie, kurie 
neturi jokio užsiėmimo, padedančio praskaidrin-

Vincent van Gogh. Vilkdalgiai, 
1889, drobė, aliejus, 74,3x94,3 cm
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ti nuotaiką. Gaila, kad net ir XXI amžiuje į psi-
chinius sutrikimus dažnai žvelgiama pro pirštus. 
Esama žmonių, kurie vis dar negali suvokti, kad 
psichinė liga gali užklupti bet ką ir bet kuriuo 
metu. Nesvarbu, ar tu jaunas, ar senas, turtingas ar 
vargšas. Žmonės, kurie galimai turi psichologinių 
sutrikimų pradeda vangiai žiūrėti į savo ligą ir nesi-
kreipia pagalbos, leisdami jai įsišaknyti. Nedarant 
nieko, depresija dažniausiai tik gilėja, o padėti sau 
pačiam ir suprasti, jog reikia pagalbos, darosi tik 
sunkiau. Tuomet dažniausiai būna reikalinga arti-
mųjų pagalba, kurie paskatintų kreiptis pagalbos į 
specialistus, pagelbėtų jų ieškant.

Kad ir kaip būtų keista, bet dažniausiai „pseu-
doligomis“ suserga vyrai. Taip yra todėl, kad vyrai 
yra linkę slėpti savo emocijas. Didžiojoje visuome-
nės dalyje vis dar išlieka gaji nuomonė, kad vyro 
pareiga yra būti vyriškam, stipriam ir bejausmiam, 
netgi kietakakčiui, kurio bijotų kiekvienas silpnes-
nis gyvis, esantis netoliese. Dievas sukūrė vyrą 
tokį, kad šis būtų pranašesnis visose srityse: sporte, 
moksle, versle, vienu žodžiu, – gyvenime. Toks vy-
ras, kuris yra linkęs išsipasakoti ir atverti širdį, – 
skystablauzdis verksnys, kurio visuomenei nerei-
kia. Galia, didybė ir stiprybė – vienintelė varomoji 
jėga! Velniop visą sentimentalumą ir meilę, kuri 
gydo; velniop pagalbos prašymą... Mes vyrai – stip-

rūs ir galingi, todėl pagalbos reikia tik moterims; 
mes kieti tarsi uolos, atlaikysime viską, o jeigu ir 
neatlaikysime, tai geriau nusižudysime. Žudykime 
save iš vidaus, laikydamiesi įsikibę stereotipų, kurie 
velkasi iš paskos. Pašiepkime kiekvieną sergantį ir 
ligoti žmonės pasveiks. Juk kiekvienas žmogus – 
Dievas, kuris dažnai nekuria, o naikina, manyda-
mas, kad daro gerą darbą. Labai dažnai blogas tėvų 
auklėjimas, skurdi moralė artimoje aplinkoje, ste-
reotipai tampa psichinių ligų priežastimi.

Tau, mano pašnekove, gali kilti įvairių klau-
simų apie tai, kokių sąsajų aš turiu su Vincento 
van Gogho pasakojimu. Pasakysiu atvirai: mane 
žavi Vincento van Gogho gyvenimo istorija bei jo 
kūryba. Galėčiau praleisti valandų valandas žvelg-
damas į ryškiomis spalvomis trykštančius darbus, į 
potėpius, suteikiančius gyvybės darbams. Man pa-
tinka įsijausit į talentingų menininkų darbus. 

Menas mane visada išlaisvindavo ir neleido 
mano kojoms virsti šaknimis. Suvokiau, kad teptu-
kai ir dažai yra labai galingas įrankis, kuris puikiai 
gali atlikti visuomenės šokiravimo funkciją. Kūry-
ba padeda visuomenei spręsti opius klausimus ant 
žaizdos užpildama druskos. O tai yra labai gerai, 
nes tuomet žmonės susimąsto apie daromas klai-
das. Kai geriau pagalvoju, suprantu: mane ir Vin-
centą van Goghą sieja nachališkumas, o būtent įžū-

Vincent van Gogh. Kviečių laukas su varnais, drobė, aliejus, 50,5x103 cm
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laus elgesio mūsų visuomenė ir stokoja. Didžioji 
dalis žmonių – jautrūs ne ten, kur turėtų būti jun-
tamas gailestis ir atjauta. Daugelis žmonių į psichi-
nes ligas numoja ranka, manydami, kad tai nėra 
liga, o galiausiai individas įklimpsta į depresiją, iš 
kurios negali rasti kelio atgal. Jeigu žmogus leistų 
sau kartais būti akiplėša ir nustotų nuolaidžiauti 
kitų žmonių įnoriams, gal jis atrastų daugiau vie-
tos ir meilei sau? Meilė sau, manau, padėtų žmogui 
pasikelti savivertę, tapti brandesne asmenybe, išva-
duotų iš apsimetinėjimo, atgrasytų nuo noro lenk-
tyniauti su savimi ir visu pasauliu... Ir jis pradėtų 
rūpintis savo gerove taip pat kaip ir kito. 

O nerimastingoji siela, kaip manai, ar Vin-
cento van Gogho liga buvo sukelta XIX amžiuje 
vyravusių stereotipų, o gal moralės nuosmukio? O 
gal tiesiog garsųjį olandų postimpresionistą smar-
kiai nualino gyvenimo kelio paieškos, noras pažinti 
tikrąjį save? Tu negali nežinoti šio žmogaus... Nėra 
pasaulyje žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs apie šį 
menininką... Jeigu ne Vincento van Gogho pro-
tas, kuris kartais užtemdavo ir įvarydavo frustraciją 
pačiam dailininkui, vargu ar jūs, žemiečiai, galėtu-
mėte pasigirti įspūdingais ir kvapą gniaužiančiais 
tapybos darbais. Žvelgiant į Vincento van Gogho 
darbus atrodo, kad sustoja laikas, o tu įsikūniji į 
tuos trapius šedevrus ir išgyveni tas pačias emocijas 
kaip ir pats darbų autorius juos tapydamas.

Bet per ilgai čia užsibuvome – metas į Willia-
mo Shakespeare’o menę...

***

Siela, jeigu tau sugrąžintų gyvenimą, ar liktum 
čia su manimi, ar neatsigręžusi spruktum atgal pas 
savo šeimininką ir pratęstum savo gyvenimo per-
formansą? Tu prikauptum dar daugiau patirties, 
išgyvenimų ir nuotykių. Galėtumei būryje drau-
gų papasakoti apie tai, ką tau teko išvysti Rojaus 
meno galerijoje. Galbūt net ir apie mane atsiliep-
tum geresniu žodžiu ir nuramintum tuos, kurie 
bijo mirties, nes nežinia, kas laukia toje šviesoje, 

esančioje tunelio gale, labiausiai glumina žmoniją. 
Patikinu – čia ramu. Kiekviena siela tampa svar-
biu visos Rojaus meno galerijos sraigtu, padedančiu 
šiam uždaram mistiškam pasauliui veikti sklandžiai 
ir harmoningai. Todėl aš tavęs turiu paklausti svar-
baus klausimo: renkiesi būti ar nebūti? Jeigu tu ma-
nai, kad tavo gyvenimas nutrūko per greitai ir nori 
ištaisyti padarytas klaidas, aš suprantu... Apsisuk ir 
grįžk atgal į gyvenimą. Tu visada čia būsi laukiama. 
Tačiau, prieš priimdama sprendimą, išklausyk dar 
vieną mano pasakojimą. Šįkart apie Shakespeare’ą.

Ogi Williamas Shakespeare’as – vienas ge-
riausiai žinomų anglų ir Vakarų Europos  poetų 
ir dramaturgų. Šis garsus žmogus, kurio tapatybę 
galimai slepia ne viena paslapties skraistė, parašė 
trisdešimt šešias pjeses, tarp jų tokius šedevrus kaip 
Hamletas, Makbetas, Karalius Lyras, Julijus Cezaris 
ir Otelas. O kur dar sonetai, besipilantys tarsi iš 
gausybės rago?.. 

Anglų rašytojas gimė nekilmingoje, sunkiai be-
siverčiančioje šeimoje. Nors Williamo Shakespea-
re’o tėvo iš pradžių būta gana turtingo, vėliau jam 
prasidėjo sunkūs laikai, tad savo sūnų Williamą 
augino sunkiomis aplinkybėmis. Tėvai norėjo, kad 
jų sūnus būtų išsilavinęs, todėl, neatsižvelgdami į 
savo finansinę padėtį, jie leido jaunuolį į Stratfordo 
gramatikos mokyklą: čia vaikinas studijavo lotynų 
kalbą ir klasikinę literatūrą. O jau būdamas dvide-
šimt vienerių, vedė Anne’ą Hathaway. Su ja susi-
laukė trijų vaikų, iš kurių du buvo dvyniai4.

Garsusis anglų rašytojas pirmuosius savo gy-
venimo dešimtmečius gyveno ramiai. Vyras buvo 
kaip ir kiekvienas eilinis anglas. Kas dieną sukosi 
toje pačioje rutinoje. Galbūt dėl nuobodaus gyve-
nimo ir rutinos, kurią tuo metu išgyveno daugmaž 
visi, vyras buvo dingęs iš bet kokių rašytinių šalti-
nių ir tik 1592 metais į dienos šviesą jį vėl sugrąži-
no aštri nepažįstamojo dramaturgo nuomonė, kad 
Shakespeare’as yra išsišokėlė varna5. Žinoma, būtų 
galima mėginti polemizuoti, bandant įrodyti, kad 
Williamas Shakespeare’as turėjo būti šio to pasie-
kęs, kad jo darbai sulauktų kritikos. Taigi, galbūt 
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žymusis anglų rašytojas gyveno ne tokį jau liūdną 
ir pilką gyvenimą, kaip kad gali pasirodyti iš pirmo 
žvilgsnio.

Ir išties, siela, manau, reikėtų ginčyti bet ko-
kias užuominas, kad Williamo Shakespeare’o gyve-
nimas buvo niūrus, perpildytas kasdienybės nuo-
bodulio. Atrodo, Shakespeare’as, vienas geriausiai 
žinomų anglų rašytojų, buvo dar ir paleistuvis6, ir 
nėra reikalo to slėpti. Vyras mėgo linksmai leisti 
laiką ne tik su moterimis, bet ir... su vyrais7. Tai 
liudija iškalbingi jo sonetai. Žymusis rašytojas dvi-
dešimt šešis erotiškus meilės sonetus paskyrė mis-
tiškajai tamsiajai damai, o likusius šimtą dvidešimt 
šešis skyrė vyrui, kurį sonetuose mini kaip Puikųjį 
jaunikaitį, Puikųjį Lordą. Suintrigavau? Patikėk – 
aš irgi buvau mirtinai nustebęs. Gal net šokiruotas? 
Kaip įmanoma, kad toks didis žmogus pultų taip 
žemai? Kita vertus, ko čia stebėtis – juk jis tik žmo-
gus, klystantis, ieškantis, kenčiantis... Kaip ir visi...

Faktas, jog XVI amžiaus pradžios žmogus galėjo 
užmegzti homoseksualius santykius, verčia suklusti. 

1592 metais žodis homoseksualumas reiškė ne lytinę 
orientaciją, o tai, kad žmogus yra ligonis, sergantis 
protine liga, kurią reikia gydyti8. Juk negydoma liga 
progresuoja, o kur dar aplinkiniai žmonės, kurie 
gali užsikrėsti homoseksualumu... Juk tai savotiška 
maro forma, plinta žaibiškai ir nušluoja nuo žemės 
paviršiaus viską. Dievas sukūrė Adomą ir Ievą, todėl 
meilė gali gyvuoti tik tarp vyro ir moters, o ne tarp 
tos pačios lyties atstovų. Juk visus homoseksualus 
praris pragaro liepsnos ir netgi amžinoms kančioms 
pasmerks Dante Dieviškojoje komedijoje. Visagalis 
kūrėjas, meldžiamas atleidimo, atleidžia žmogžu-
dystes, prievartavimus, pasaulinius karus, bet jokiu 
būdu ne homoseksualius santykius – tikriausiai jis 
yra kankinamas du tūkstančius metų besitęsiančios 
poskyrybinės depresijos...

Visada maniau, kad įžymūs žmonės yra išskir-
tiniai, ne tokie kaip visi. Juk labai dažnai garseny-
bės pasižymi dideliu pasitikėjimu savimi, ypatinga 
charizma. Žvelgdamas į įžymybes, dažnas pradeda 
manyti, kad tie žmonės gyvena tobulą gyveni-

Vincent van Gogh. 
Žvaigždėta naktis, 
1889, drobė, aliejus, 
74x92 cm
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mą, kuriame nėra nepritekliaus ar liūdesio. Todėl 
daugelis mieliau bando lygiuotis į drąsius ir laime 
trykštančius Dievo kūrinius. Siela, galiu paatvirau-
ti: aš ilgą laiką idealizavau Williamą Shakespeare’ą. 
Man atrodė, kad garsus anglų rašytojas, visų taip 
mylimas ir gerbiamas, gyveno auksu tviskantį gy-
venimą. Kas būtų galėjęs pagalvoti, jog Shakespea-
re’as buvo toks žemiškas žmogus?.. Galbūt tai tik 
konstatuoja faktą, jog mes visi esame lygūs, visi 
klystame ir mokomės iš padarytų klaidų? Mano-
ma, kad Shakespeare’as yra išdavęs savo žmoną ir 
pasinėręs į slaptus romanus9. Ir ne vieną kartą. O 
kur dar finansinis nepriteklius, kankinęs šeimą? 
Kur skolos, kurių nė neketino atiduoti?..10 

Manau, drąsiai galima teigti, kad įžymūs žmo-
nės niekuo nesiskiria nuo mūsų – eilinių pasaulio 
žmogelių. Mus visus sieja tam tikri panašumai, 
apie kuriuos nė nepagalvojame. Visi žmonės, ne-
atsižvelgiant į tai, ar jie svarbūs literatūrai, dailei, 
kinui, ar ne, yra linkę į tas pačias emocijas kaip ir 
eiliniai mirtingieji, daryti tas pačias klaidas, patirti 
tuos pačius sunkumus ir nuopuolius.

Nemirtingoji siela, tu pas mane atėjai kaip 
XXI amžiaus liudininkė, kuri patyrė tėvų spaudi-
mą būti konservatyviai ir susidūrei su visuomenės 
prievarta žvelgti į pasaulį kiek liberalesniu žvilgs-
niu. Tu tviski energija ir motyvacija žydėti. Aš už-
uodžiu nuo tavęs vis dar sklindantį tobulėjančios 
visuomenės kvapą. Tačiau net ir tavoji visuomenė, 
kuri gali pasigirti kova už lygias teises, aktyviu po-
žiūriu į gamtosaugą ar net susirūpinimu stiprinti ir 
saugoti kiekvieno psichinę sveikatą, vis dar patiria 
daug stagnacijos dėl klausimų apie tos pačios lyties 
santuoką, galimybę įsivaikinti vaiką ar tiesiog ei-
nant miesto gatve laikytis už rankų ir nebijoti būti 
sumuštiems ar net užmuštiems. Labai sunku suras-
ti faktų, atskleidžiančių, kodėl daugelyje pasaulio 
šalių klausimai apie LGBTQ+ yra opūs. Galbūt 
dėl to, kad kiekvienas žmogus turi begalę baimių 
ir stereotipų, koks turi būti vyras, o kokia – mote-
ris, nes kiekvienas žmogus yra skirtingas, kiekvie-
no pažiūros kitokios. Ir mes negalime to smerkti 
ar peikti. Kiekvieno mūsų pareiga yra išklausyti ir 
pabandyti suprasti, dėl kokių priežasčių viena ar 

Vincent van Gogh. 
Alyvmedžių giraitė, 
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kita žmonių grupė jaučia frustraciją kitos atžvilgiu. 
O svarbiausia – rasti kompromisą, kuris padėtų iš-
spręsti visuomenėje kilusius nesklandumus.

Ak, siela, istorijos šaltiniai skelbia ne tik tai, kad 
Williamas Shakespeare’as buvo biseksualus11, bet ir 
tai, kad, valdant Anglijos karalienei Elžbietai I (ta 
pati epocha), homoseksualios moterys galėjo lais-
vai reikšti jausmus viena kitai. Anglijos karalienė 
buvo įsitikinusi, kad lesbietės moterys tokiu būdu 
išreikšdavo meilę savo valdovei. Netyla ir tokios 
kalbos, jog galimai pati karalienė Elžbieta I buvo 
homoseksuali. Galbūt Shakespeare’o ir Elžbietos I 
keliai ne vieną kartą buvo susikirtę žymiajame te-
atre Globus.

Kultūros istorijoje buvo ne vienas dailininkas, 
muzikantas bei rašytojas, kuris galėjo pasigirti 
esąs LGBTQ+ bendruomenės dalis. Williamas 
Shakespeare’as, mano manymu, buvo ryškiausias 
XVI amžiaus atstovas. Galima bandyti spekuliuo-
ti įžvalga, jog galbūt ir vienos ryškiausių rašytojo 
tragedijų Hamletas pagrindinis veikėjas yra bisek-
sualus. O štai Frida Kahlo taip pat buvo biseksuali 
moteris. Savo kūryboje ji nereflektavo savo lyti-
nės orientacijos tikriausiai dėl to, kad turėjo kitų 
sumanymų – norėjo perteikti savo fizinį ir vidinį 
skausmą. O kur dar tokie žymūs kūrėjai, kaip Mi-
chelangelo, Leonardas da Vinci, Andis Warholas, 
Oskaras Wilde’as, Virginia Woolf?..

Ir vis dėlto, nerimastingoji siela, Williamas 
Shakespeare’as buvo graži asmenybė. Nors gyve-
no galimai palaidą gyvenimą, jis sugebėjo sukurti 
labai daug gražių ir reikšmingų darbų, kurie bus 
aktualūs dar ne vieną šimtmetį, o galbūt tol, kol 
egzistuos žmonija, kuri beprotiškai trokš Romeo ir 
Džuljetos meilės, kuri svarstys, būti ar nebūti, kuri, 
pamynusi padorumą, bet jausdama sąžinės grau-
žatį, sieks sosto Makbeto išbandytais metodais, 
kuri galbūt patirs ir karaliaus Lyro likimą, ir pajaus 
Otelo keršto skonį... Keičiasi laikai, bet meilė ir 
žmogaus instinktai (kad ir kokie būtų: gynybiniai, 
lytiniai, tėvystės ir motinystės, mitybiniai, orienta-
ciniai, tiriamieji) amžini... 

***

Baltos betoninės sienos. Maži kambariai, ku-
riuose pilna skausmo, taisyklių, stereotipų, nuos-
tatų, moralės nuosmukio. Melancholija. Arba 
tai modernus rojus, kurį matysiu kasdien, arba 
beprot namis, kupinas piktų žmonių, kuriems tu 
neįtiksi, nes kiekvienas žmogus – pats sau Dievas, 
pasiryžęs išnarplioti kiekvieną tavo gyvenimo klai-
dą, padarytą ėjimą. Dažniausiai tas ,,Dievas“ neku-
ria, o tiesiog naikina. Sunaikina viską: viltį gyventi, 
norą tobulėti, siekti ramybės, meilės, tikrumo, tie-
sos. Toks Dievas trukdo kiekvienam tapti tikruoju 
aš, trukdo prikabindamas ilgą virtinę aksesuarų: 
baimių, stereotipų, iškreiptų tiesų ir, žinoma, kau-
kių. Po tomis kaukėmis labai dažnai slepiasi sukir-
mijusi, seniai jau mirusi žmogysta, kuri pardavė 
savo gyvenimą tobulai mąstantiems žmonėms, 
pasižymintiems kieta nuomone, gilia išmintimi, 
ir nusprendė susisukti į tamsos ir šešėlių, baimių, 
iškreiptų tiesų kokoną, mat tai geriau nei realybė.

Baltos betoninės sienos pradėjo byrėti. Maži 
kambariai prisipildo deguonies ir gamtos aroma-
tų... Šešėliai traukiasi. Nejau šis modernus rojus, 
vadinamas Rojaus meno galerija, buvo tik iliuzija, 
sukurta mano pasąmonės?.. Gal tai naujo gyveni-
mo pradžia?.. Dabar niekas nebesvarbu, svarbiau-
sia tik tai, jog pasirinkau tęsti gyvenimą, kitaip 
tariant, būti.

1 https://www.biography.com/artist/vincent-van-Goghh
2 https://www.youtube.com/watch?v=ud_69__-4uA 
3 https://www.vanGoghhmuseum.nl/en/vincent-van-

Goghh-life-and-work/van-Goghhs-life-1853-1890/hospi-
talization

4 Robert Schnakenberg. Slapti didžiųjų rašytojų gyvenimai. – 
Vilnius: Gimtasis žodis, 2013, p. 10.

5 http://www.enciklopedija.lt/viljamas-sekspyras/
6 Robert Schnakenberg. Op. cit.,  p. 14.
7 Op. cit., p.14
8 https://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality_and_psycho-

logy 
9 Robert Schnakenberg. Op. cit.,  p. 13.
10 Op. cit., p.12
11 Op. cit.,  p. 14.
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