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Baigiau Vilniaus dailės akademijos vitražo spe-
cialybę, keletą semestrų studijavau Prahos dailės 
akademijoje konceptualaus meno studijoje. Savo 
kūryboje gilinuosi į daiktų metafiziką, per kurią 
atsiskleidžia žmonių santykis su kasdienybe. Gy-
vename materialios gausybės laikais, kai mados 
labai dažnai keičiasi ir savo objektais aš bandau 
sustabdyti tą begalinę kaitą, pažvelgti į daiktus ati-
traukus juos nuo kasdienio panaudojimo, mėginu 
įžvelgti tai, ką jie savyje užšifruoja – jų funkciją 
slepia išo rinis daiktiškumas. Daiktų, kaip žmogaus 
egzistencijos įtvirtinimą, analizuoju naudodamas 
stiklą ir nuotraukas atspausdintas ant skaidrios plė-
velės. Taip pat aktyviai dalyvauju Aplinkos ir Švie-
sos meno festivaliuose, kur diskutuoju su aplinka 
priešpriešindamas jai savo sukurtus objektus.

 Aš tyrinėju daiktų gyvenimą, bandydamas at-
sakyti į klausimus: kas daiktas yra? Koks jo santy-
kis su žmogumi? Ar daiktas – tik idėja, o mes pažįs-
tame tik jo funkciją? Kuo tampa daiktas jį atskyrus 
nuo tos funkcijos – palikus tik daikto vaizdą, o jį 
patį perkėlus į kitą kontekstą? 

Mes gyvename daiktų pasaulyje, kur jie, būda-
mi savotiški mūsų kūno tęsiniai, pasak M. McLu-
hano, užpildo mūsų kasdienybę. Gyvendami 
šalia mūsų, daiktai, kaip žmogaus sukurti arte-
faktai, ilgainiui tampa nebepastebimi: tarsi įauga 
į mūsų buitį. Kai kurie jų atrodo reprezentatyvesni 
už kitus, kai kurie – nugyvena pasislėpę stalčiuose 
ar sandėliukuose. Tačiau net ir masinės gamybos 
produktai vis vien turi savo unikalumą, kuris iš-
ryškėja per santykį su daikto naudotojo (žmogaus) 
paliekamomis žymėmis: jos įrašo juose savotišką 
„informacinį kodą“ apie daikto šeimininką. Kita 

Domas Ignatavičius

Išdaiktinta 
2021, liepos 13–30 dienomis galerijoje Artifex vyko  
Domo Ignatavičiaus paroda Išdaiktinta

Domas Ignatavičius. Dulkių siurblys
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Domas Ignatavičius. Išdaiktinta

vertus, kiekvienas daiktas pasižymi savo for-
ma, į kurią „įvelkamas“ funkcionalumas –  
dizainu.

Išplėšęs daiktus iš buities, pabandžiau 
atlikti savotišką „chirurginę intervenciją“, 
uždarydamas daikto vaizdą stikliniuose kon-
teineriuose, taip juos dematerializuodamas. 
Tačiau kartu, neleisdamas jiems galutinai 
pranykti idėjų pasaulyje, palikau realius 
daikto fragmentus kaip užuominas į jų bu-
vimą čia ir dabar, sugrąžinus juos į mūsų 
realybę. Tai – savotiškas daiktų „preparavi-
mas“ arba realaus funkcionalumo atributų 
„implantavimas“ siekiant išsiaiškinti, kuria-
me taške susiduria daiktas kaip funkcija ir 
daiktas kaip idėja.

 Paroda suskirstyta į keletą zonų, kuriose 
tyrinėjami skirtingi objektai, turintys skir-
tingus funkcionalumo lygius.

Darbinis stalas, kurio egzistavimas susi-
jęs su kitų daiktų buvimu ant jo – tai savo-
tiškas kasdien naudojamo objekto etalonas. 
Kasdienis buvimas ir naudojimas siejasi su 
nuolatine kaita, kurią pabandžiau suspausti 
į plokštumą ir uždaryti daikto formoje.

Daiktai, garantuojantys mūsų jaukumą 
(ventiliatorius, augalas, lygintuvas) – iliuzinį 
užtikrintumą gyvenimo stabilumu. Prie jų 
priskyriau augalą, gyvos gamtos darinį, ku-
ris, atsidūręs namų interjere, tampa daiktu.

Specializuoti daiktai labiausiai siejasi su 
pirmine daikto, kaip kūno, pratęsimo sąvo-
ka. Antropologiniu požiūriu, tai – pirminiai 
išgyvenimą garantuojantys technologiniai 
daiktai, hominidus1 išskiriantys iš kitų gy-
vūnų.

1 Hominidai – (lot. homo, kilm. hominis – žmogus + gr. 
e‘idos – pavidalas), žmoginiai primatai arba didžiosios 
žmogbeždžionės.
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Saulėtas rytas, tačiau šaltas. Su savo pašnekovu 
esu susitaręs susitikti 11:00, o jau 10:57 ir tik įpu
sėjau kelią. „Esi puikus žurnalistas, Simai, tikrai ne
bloga karjeros pradžia.“ Gerai, aš spėsiu... Ką bandau 
apgauti – prieš mane didžiulis kalnas, kaip aš spėsiu 
užlipti per tris minutes. Gerai, dabar greitai pasitik
riname, ar viską turiu. Pieštukas, rašiklis, telefonas, 
užrašų knygutė, klausimai... „Pala, kur mano klausi
mai? Kaip suprasti, tik keturi klausimai knygutėje. O 
Dieve, aš pamiršau juos perrašyti iš kompiuterio. Aš 
juos juk perrašinėjau užvakar, tada mano telefonas 
pradėjo vibruoti, skambutis. Tai buvo pašnekovas, jis 
paprašė perkelti susitikimą, tada nusprendžiau para
šyti klausimus rytoj. Ir aš jų neperrašiau.“ Ką dabar 
darysiu? Aš nežinau, ko klausti! Gerai, dar laiko 
turiu, parašysiu juos dabar, tereikia improvizuoti. 
„Simai, tu esi žurnalistas ir tai yra tavo profesija, 
tarkim, tu jau tai darai daug kartų“. Be to, kas gali 
atsitikti bloga kalbant su paslaptingąja juodaplauke 
va(l)dove? 

Koks jūs žmogus?
Esu teatro studijos Remarka vadovė, bet labiau 

esu teatro studijos Remarka Va(l)dovė. Dažnai iš-
kyla klausimas, kodėl Va(l)dovė? Ogi prieš daugelį 
metų, kai susikūrė teatro studija (šiandien visiems 
sakau: „Kai man gimė dukra vardu Remarka“), la-
bai intensyviai dirbau mokykloje. Visi remarkiečiai 
į mane kreipdavosi „mokytoja“. Bet tai labai iš-
mušdavo iš vėžių, nes aš niekada savęs netapatinau 
su mokytoja. Man Mokytojas yra tas žodis, kuris 
apskritai rašomas didžiąja raide, tai nėra pedago-
gas, tai yra gyvenimo mokytojas. Ir, laimė, aš tokių 

Gyvenimas „taip tyčia“
Teatro studijos Remarka vadovę Jolantą Žalalienę kalbina Simas Narušis

2021 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatas, Molėtų gimnazija, IVb klasė

turiu. Tad tas kreipimasis mane keistai veikdavo, aš 
vis kukliai pataisydavau „vadove“. Tada jie trum-
pam pasitaisydavo:

– Uoj, Vadove!
Ir vėl grįždavo... 
– Mokytoja!
Tačiau aš vėl matau tą vardą iš didžiosios rai-

dės, nes tuo metu aš dar buvau labai jauna ir ne-
sijaučiau jokia gyvenimo guru ir Mokytoja. Aš vėl 
taisydavau į...

– Va-do-ve.
Ir vėl. Ir dar kartą:
– Vė-a-dė-o-vė-e – vadove.
Ir galiausiai po tūkstantojo pataisymo tariau:
– Žinot ką? Jeigu jau labai sunku sakyti vadove, 

tada vadinkit paprastai – „valdove“.
Ir šitas suveikė, pamoka išmokta. Taip iš kar-

tos į kartą, prabėgus dvidešimčiai metų, aš vis dar 
„vadovauju“ ar „valdoviauju“, nežinau. Čia reikėtų 
paklausti pačių kelių kartų remarkiečių. Štai taip 
aš ir esu.

Kaip šiandien pradėjote dieną?
Aš savo dieną pradėjau LĖTAI. Tačiau, aišku, 

po to taip „užsilėtinau“, kad vėliau teko šokti ir 
rėkti, kad jau vėluoju, ir bėgti. Bet nuotaikos labai 
skirtingos, dviprasmiškos. Užeina vidinis konflik-
tas. Tarp visiškos laimės, kai gali gyventi impro-
vizuodamas ir neplanuodamas, nes tai yra totali 
laimė, duota žmonijai šiuo metu. Iki baisios nelai-
mės, kai tu esi atsakingas už projektus ir didelius 
darbus, o jie nejuda dėl karantino. Bet ar tai yra 
totali laimė, kad gali improvizuoti, ar totali baus-
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mė, kad negali nuveikti, ką turi veikti, bet man 
patinka. Patinka, kai įprasta diena tampa sujaukta 
ir neaiški.

Kokia buvo jūsų vaikystės svajonė?
Vaikystėje apie teatrą net nesvajojau. Aš, kaip 

ir visi vaikai, žaidžiau smėlio dėžėje ir buvo „taip 
tyčia“ daug kas. Tiesiog bet kas, juk vaikystėje gali 
būti bet kas. Pasakai „būkime taip tyčia“, tai ir būni 
taip tyčia. Man tai labai patikdavo, būti kažkuo, 
kuo nesu. Apie teatrą nesvajojau, nes nebuvau tada 
dar mačiusi jokio spektaklio. Bet pati didžiausia 
svajonė buvo, nors ir sovietiniu laiku gyvenau, būti 
astronaute. Kažkokia prasme kosmonaute ir tapau. 
Vaikystėje buvau išlepinta mergiotė. Aš net dabar, 
kai susitinku su savo vaikyste, kai mes pasišnekam 
abidvi, tai... Na, ji ir dabar ant manęs raunasi, toji 
mažoji Jolanta. Nes ji tikrai buvo išlepinta, viskas 
buvo ant delniuko atnešta ir paduota. Buvau ir la-
bai gyva, nepagaunama. Žaisdavau tokioje berniu-
kų kompanijoje, statydavom ledo būstines ir būda-
vau valdovė. Dabar, kai pagalvoju, aš net nežinau, 
kuo būčiau buvusi, jei nebūčiau įstojusi, kur įsto-
jau, ir kaip aš būčiau susiformavusi. O vaikystėje 
dar atsimenu tokią situaciją...

Gal sargas: Sakė neduoda rakto, tai teko įsi-
brauti čia pas jus.

Jolanta: Aaaa, gerai. Gerai.
Gal sargas: Tai nors ir trukdau, bet raktą aš tu-

riu pasiimti, nes nu...
Jolanta: Sustabdykkkkk, Siiimai.
Dabar nepamenu, ar buvau pirmokė, ar antro-

kė, kai mes dar kebliai rašėm, tai gal dar pirmokė, 
nes rašto darbas buvo gana sunkus, o mūsų klasės 
mokytoja susirgo. Tai mums pavaduojanti moteris 
liepė parašyti rašinėlį „Kokia yra mano svajonė“. 
Mano svajonė. Man atrodo, visiems yra tekę rašyti 
tokį. Ir aš parašiau, kad noriu būti kosmonautė, 
aprašiau, kaip aš skraidysiu tarp žvaigždžių, kaip 
galėsiu nutūpti ant vienos kitos. Ir žodžiu, parašiau 
tą rašinėlį. Ir... gavau du. Didelį raudoną dvejetą 
su pastaba: „nereali svajonė“. Tai tikriausiai man 

tuo metu sudrebėjo pamatas pirmą kartą – dėl to 
prierašo. Kaip gali būti nereali SVAJONĖ? Juk tai 
ir yra svajonė, o ne rašto darbas, kuo aš būsiu, kai 
užaugsiu. Na, man daug suaugusiųjų sakė, kad aš 
buvau išdaigininkė, labai gyvas ir labai sunkiai pa-
gaunamas vaikas, gal dėl to ir sakydavo žmonės, 
kad aš labai išlepinta mergiotė. Bet aš taip nesi-
jaučiau. Man tiesiog patikdavo tas pojūtis – būti 
kažkuo taip tyčia. 

Ką veikėte po savo mokslų?
Po mokyklos? Po mokyklos aš įstojau į Klaipė-

dos universitetą, menų fakultetą, studijuoti režisū-
ros. Tačiau iš pradžių svarsčiau tarp dviejų dalykų, 
ar stoti į tą režisūrą, ar stoti į VU lietuvių kalbą, 
filologiją, be abejo, tėvai buvo už tai, nes arčiau 
namų, o Klaipėda iš Molėtų atrodė kaip atskira 
Europos šalis. Nuvažiavau į konsultaciją VU, o po 
to į konsultacija Klaipėdoje, ir tada buvo tas vi-
dinis „tdžž“: ČIA, MANO. Nors kai pirmą kartą 
išlipau Klaipėdos autobusų stoty, buvo labai niūri 
diena, visur pilka, darganota, visur tvyrojo žuvies 
kvapas, susiradau savo taip pat gana pilką universi-
tetą. Pirmas vaizdas, kurį ten pamačiau – mergina, 
kurią ištiko epilepsijos ar nervinis priepuolis, nes 
ji gulėjo ant grindų ir kikeno viena. Iš auditori-
jos, kurią vėliau susiradau, labiausiai prisimenu 
aptrupėjusias, nežinia kada dažytas sienas. Tačiau 
prasidėjo pati konsultacija su režisieriumi ir tada 
buvo vėl „tdžžž“: ČIA. Tėvams sakiau – čia. O jie – 
nee, neee. Ir visgi ČIA. Aš visada galvojau, kad kas 
būtų, jei ne ČIA, o kitur. Visai kaip filme Atsargiai! 
Durys atsidaro. Ar tikrai esminiai gyvenimo įvykiai 
taip ir būtų atsitikę. Labai džiaugiuosi tuo, kur 
įstojau, nes ten radau savo gyvenimo mokytojus, 
kuriems esu labai dėkinga.

Kaip jums pavyko savarankiškai gyventi sveti
muose miestuose, atsižvelgiant į tai, kad taip toli nuo 
pažįstamų?

Labai lengvai. Labai lengvai viena prasme, 
kad tiesiog priimi žaidimo taisykles. Kad „taip 
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tyčia“ gyvensiu aš dabar Marijampolėje. Kai nu-
sprendžiau, kad prieš mamos valią tikrai stosiu į 
Klaipėdą, priėmiau sprendimą, kad aš tikrai galiu 
savarankiškai integruoti save kad ir kur būčiau. 
Marijampolėje buvo gana lengva vien dėl to, kad 
susipažinau su „keistuoliais“. Man padėjo tai, kad 
ten labai prasmingai leidau laiką, kūrėme ir buvo 
labai smagu. O sunkiau buvo Mažeikiuose – man 
ir dabar šis miestas kvepia nafta. Aš ten dirbau 
privačiame teatre. Tada studijavau ir dirbau vienu 
metu. Tad teko statyti kelis spektaklius ir gastro-
liuoti po Lietuvą. Ten dariau, ką ir dabar darau, 
tik pozicija skyrėsi, buvau aktorė. Mūsų komanda 
gyvavo kelerius metus, apvažiavom visus rajonus. 
Šis laikas man buvo gana sunkus, nes reikėjo Klai-
pėdoje išsilaikyti visas įskaitas ir egzaminus, kurie 
reikalavo daug darbo ir laiko. Dabar nepasaky-
čiau, kad man tai buvo pats maloniausias gyveni-
mo etapas, tačiau jis buvo. Pabandžiau save įdėti 
į kitas aplinkybes, įstatyti į nepatogią situaciją ir 
pažiūrėti, ar aš galiu. Kartais būna baugu, nedrąsu 
ir nemalonu, bet kai įmeti save į tas aplinkybes, 
nebelieka kelio atgal. Man apskritai yra lengva 
priimti naujas aplinkybes, nes man jos patinka. 
Kai kuriems gal tai yra ir sunkiau, tam priešinasi, 
bet aš susitaikau, kad negaliu nieko pakeisti, ir 
judu į priekį. 

Jeigu jūs tuo metu buvote Klaipėdoje, tai kokie vė
jai atpūtė taip toli iki Molėtų, sugrąžino į šį miestelį?

Iš tikrųjų aš grįžau į Molėtus, nes susiklostė 
tokios aplinkybės. Savo studijų diplominį darbą, 
spektaklį, stačiau Marijampolės dramos teatre. Ir 
susipažinau su Keistuolių teatro karta, kuri buvo 
nusiųsta į Marijampolės dramos teatrą. Ten padir-
bėję kartu, jie po truputį pradėjo bėgti į Vilnių, 
grįžti, tad pakvietė ir mane. Tai ir buvo Keistuolių 
teatro susikūrimo pradžia. Pradėjau ten repetuoti, 
o po to ir dirbti. Tačiau teatre dirbau tik vakarais, 
kai vyko repeticijos, o dieną dirbau Rasų kapinių 
restauratore. Iš pradžių atrodė labai įdomu, nes 
galvojau restauratorė, tai čia man reikės kažką ati-
dengti, freskos kokios nors atsiras ir man jas rei-
kės restauruoti. Tačiau, atėjus pirmą dieną į darbą, 
man davė pilką ilgą chalatą ir du metalinius „vie-
drus“ (kibirus, bet jie tokie buvo tikri „viedrai“), 
metalinį šepetį, chlorkalkių ir šampūno. Ir sako:

– Tai va čia reikės restauruoti, va, ten va sama-
nų yra...

Tačiau, nors ir dirbau tokioje vietoje, vis vien 
jaučiausi gerai tarp šių išdidžių žmonių. Ir man 
padėjo tas „taip tyčia“. Neslepiu, tai buvo tikrai 
sunkus darbas, reikėjo su tuo šepečiu ir chlorkal-
kėm trinti tas samanas. Ai, aš dar tuomet gal 45 
kilogramų nesvėriau ir klausiu:

– O kur čia vanduo?

Jolanta Žalalienė
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– Ai, tai ten reikės paeiti truputį. Iki tos gat-
vės galo, kairiau, kairiau, kairiau ir ten tarp dviejų 
namų kolonėlė stovi. 

– Aaaaa, na, ačiū.
Tai aš su tais dviem metaliniais kibirais ir vaikš-

čiojau. Tai, žodžiu, dieną buvau restauratorė, o va-
karais aktorė. Tačiau esu dėkinga vakariniam teat-
rui, nes jis man nuimdavo visą nuovargį, ten viskas 
buvo fantastiška ir supo nerealūs žmonės. Jie tada 
buvo ir šiandien yra nerealūs. Net dabar, kai pagal-
voju, mūsų Remarka turi kažką keistuoliška, ir tas 
kumeliukas, gyvenantis širdyje, būna ir pas mus. 
Bet tuo metu atsitiko tai, ko visiškai nesitikėjome. 
Mūsų patalpos, kurios buvo Spaudos rūmuose, 
1991 metais sausį buvo užimtos. Puikiai prisime-
nu ne tik sausio 13-ąją prasidėjusius įvykius, bet 
ypač sausio 11 dieną, kai buvo paimtos visos mūsų 
dekoracijos ir naudojamos kaip barikada. O prem-
jera jau ant nosies. Ir su šiuo įvykiu mano kelionė 
Keistuolių teatre baigėsi. Neįvyko mūsų spektaklis 
Daktaras Stasys ir raudonojo kryžiaus keliai pagal 
Webberio Jesus Christ Superstar, kuriame turėjau 
beždžionėlės vaidmenį. Tai buvo svajonių vaid-
muo, nerealus, fantastika, bet yra kaip yra. Teko 
grįžti į gimtinę, į Molėtus. Pusę metų žiūrėjau į sie-
ną, viską užbraukiau ir ėjau pardavinėti bandelių. 
Gal ir išsipildė mano vaikystės svajonė taip tyčia 
būti, kuo nesu, tai yra pardavėja, tik nepagalvojau, 
kad reikės keltis anksti, krauti bandeles. Iš pradžių 
buvo sunku, kad mano gyvenimas šitaip radikaliai 
pasikeitė, bet ir su tuo susitaikiau.

Kažkas: O čia aš sutrukdžiau kažką?
Jolanta: Jo, mes buvome vidury interviu.
Kažkas: Tai aš pasiimsiu raktą tą.
Jolanta: Tai pala, čia mano asmeninis raktas, 

tai jums turi duoti kitą.
Kažkas: Neduoda.
Jolanta: Kaip neduoda?  Einu paklausiu.

Kas yra sunkiau: būti aktoriumi ar režisieriumi?
Tiesą sakant, aš niekada nenorėjau būti aktore. 

Bet kai kurios aplinkybės susidėliojo: ir Marijam-

polė, ir „Keistuolių teatras“. Jie mane pasikvietė į 
teatrą, aš ten dirbau gabalą savo gyvenimo, man 
buvo įdomu, iš tikrųjų be galo įdomu. Tačiau vi-
sada mane viliojo paslaptis, kas yra už tų kulisų. 
Nuo tada, kai buvau dar maža Jolanta ir pamačiau 
pirmąjį spektaklį. Bet, jeigu sakyti tiesiai šviesiai, 
aš nenorėjau būti aktore, kitaip nei kitos mergai-
tės mokykloje. Man patiko organizuoti žaidimus, 
o ne kai mane organizuoja. Man patiko žinoti, kas 
ten, kur nemato niekas. Ir man labai patinka toji 
režisieriaus pozicija: jei man yra kokia nors skaudi 
tema, aš turiu galingus įrankius savo rankose ir ga-
liu apie tai kalbėti. Randi poziciją, sceną, komandą 
ir savo manifestą gali pasakyti pats.

Ko dar nepadarėte, ką norėtumėte padaryti?
Tuoj padarysiu. Aš visada norėjau skristi oro 

balionu ir, matyt, vis kalbėjau, kalbėjau, kol išgirdo 
mano vaikai. Dabar gavom dovanų per Kalėdas... 
Uoj, Kalėdų senis padovanojo skrydį oro balionu. 
Dar visada norėjau šokti su parašiutu, tai šis daly-
kas dar taip pat ateity. Man iš tikrųjų patinka eks-
tremalūs dalykai: lipti į medį, (s)kristi iš medžio, vėl 
atsikelti, vėl eiti. Labai tikiuosi, kad nebus fiziškai to 
kritimo su oro balionu, bet viskas ateina iš pozici-
jos, kaip gyveni ir kaip į savo gyvenimą žiūri. Kai aš 
žiūriu į žmones, kurie pro langą stebi kitų žmonių 
gyvenimus, man kartais pasidaro liūdna, nes atrodo, 
kad jie galvoja, jog šitas gyvenimas yra lyg generalinė 
repeticija. Nieko neveiksiu, pažiūrėsiu, ką veikia kiti. 
O jau kitą gyvenimą tai gyvensiu, tai veiksiu. Visur, 
su visais, visaip. Bet tu juk jau nuo vaikystės supranti 
tą žaidimą, kad arba varom, varom pirmyn arba nie-
ko nedarom. Taigi aš dar daug noriu visko išmėginti, 
sąrašas dar ilgas ir aš žinau, kad tai padarysiu. 

Tai ar esate patenkinta savo dabartimi, tuo, kur 
jūs esate šiandien?

Po ilgo dantų griežimo etapo. Po tikrai ne-
trumpo laiko, pardavinėdama bandeles, sutikau 
savo buvusią anglų kalbos mokytoją, kuri prisikli-
javo prie durų ir tarė:
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– O tu čia ką veiki?
– Aš pardavinėju bandeles.
– Jolanta, tu negali čia būti. Tau reikia dirbti 

kitą darbą. Tu turi kurti. Tu juk esi kūrėja, tu negali 
čia būti, tai ne tau.

Ir ji man ilgai tai kalbėjo. O tai buvo, beje, 
mokytoja Julia Kavalnienė, kurią tu pažįsti. Tada 
gavau spyrį, galvojau, gal tikrai aš tą pardavėją 
jau atsižaidžiau, jau gerus metus dirbau. Metus į 
sieną žiūrėjau, metus pardavėja dirbau, tad tariau 
sau – gana. Pradėjau grįžti prie savo prigimtinės 
profesijos, nes tikrai keista, kad nuo Keistuolių 
teatro iki bandelių pardavėjos. Tačiau man pasise-
kė, kad į mokyklą direktoriauti atėjo novatoriška 
jauna moteris, kuri pradėjo rinkti jauną komandą, 
tad pakvietė mane dirbti su teatro būreliu. Galvo-
jau, pasiimsiu penktokus, tačiau priėjo prie manęs 
augaloti vaikinai ir gražios merginos, kurie buvo 
beveik mano bendraamžiai. Sako man:

– Tai ir mes norim vaidinti.
– Ahaaaa. Čia rimtai?
– Rimtai, mes irgi norim.
Aš galvojau, kad jie juokauja, bet tai buvo pra-

džia. Teko patirti visokių pakilimų ir nukritimų, 
kol išsigryninau iki Remarkos čia, kultūros centre, 
ir galiu pasakyti, kad žiauriai sau pavydžiu. Aš tik-
rai šito į nieką, nieką nekeisčiau. Į jokios profesio-
nalios aktorės karjerą ar Holivudo įžymybės pro-
fesiją tikrai nekeisčiau. Kai tau skambina ir tu gali 
apsižliumbti kalbėdama, tai yra tikrai kažkas kita. 
O man iki dabar skambina ir dvidešimtmetis, ir 
keturiasdešimtmetis ir klausia, ar galime susitikti, 
nes pasiilgo teatro. Tai tokios laimės gali sau tik 
pavydėti, niekada į nieką nekeisčiau.

Jolanta: Žinai, čia visai netinka rašiniui, bet 
prisiminiau kai ką.

Aš: Ką?
Jolanta: Aš suprantu, ką šneka mano draugai.
Aš: Kaip suprasti?
Jolanta: Na, aš turiu du draugus kaime, katiną 

Martyną ir šunį Čikį. Ir aš suprantu, ką jie abudu 
kalba. Bet ai, nereikia nukrypti nuo interviu.

Aš: Rodos, kad čia labai tinka rašiniui, tai dabar 
papasakokit. Tai ką jie susiloja arba susimiauksi?

Jolanta: Neeee. Žodžiu, vieną dieną stebėjau 
juos. Abu sėdi ir žiūri vienas į kitą. Martynas dar 
tada draugę atsivedė Pupą tokią, ji anksčiau pas 
mus gyveno, bet dabar išėjo pas kaimynus. Tai 
Martynas ją saugo, o Pupa sako: „Ai ne, man čia 
visai nepatinka ir nepatogu.“ Ir pikta sau išėjo pa-
sipūtusi. O Čikis sako: „Durne tu, čia rimtai labai 
gerai, aš tau sakau. Kurortas.“ Na, ir ten buvo toks 
dialogas, aš jį visą mačiau. Bet čia kitam etiudui. 

Kas yra „Remarka“?
Mano namiškiai žino, kad aš turiu du sūnus 

ir dukrą Remarką. Tai yra toks pats kūrinys kaip 
mano vaikai: mylimas, lauktas, augantis, augina-
mas, toks, kuriam daug duodu aš ir viską gaunu 
atgal. Man net nėra aišku, kaip viskas taip atsitiko, 
bet tai vyksta, tai teatro stebuklas. Tai gal ir skamba 
nuvalkiotai, bet aš tikrai žinau, kad jei pasaulyje 
yra stebuklų, tai jie vyksta teatre. Stebuklas yra 
stebuklas. Jis žmogui nepavaldus. Tu jį turi tiesiog 
pamatyti, priimti ir saugoti.

Koks buvo įdomiausias įvykis teatre? 
Įdomiausias įvykis teatre... Na, man dabar 

kažkodėl Mažeikiai užkibo. Aš tiesiog neieškau 
atsakymo gero, aš ieškau atsakymo, kuris šau-
na į galvą. Nors neee, ne tai... Ai, kad patekau į 
Keistuolių teatrą. Aš žinau, kad daug apie tai jau 
šnekėjau, bet tai buvo pats didžiausias smūgis 
man, kai sausio 13-ą dieną paskambino vienas 
iš komandos narių ir pasakė, kad Spaudos rūmai 
užimti, iš dekoracijų padaryta barikada ir neįvyks 
premjera. O viskas taip gerai klostėsi mano gy-
venime, gavau pirmą vaidmenį, gerą vaidmenį, ir 
viskas buvo labai įdomu. Tai nėra pats įdomiau-
sias įvykis, bet jis buvo lemtingas. Aš nežinau, 
kokia iš manęs būtų buvusi aktorė, tačiau džiau-
giuosi, kad tapau režisiere. Per laiko prizmę paaiš-
kėjo, kad aktorystė buvo ne mano misija. Ir per tą 
laiką atsitiko Remarka. 
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Jolanta: Sustabdyk vėl, man kažkas skambina. 
Gal darbo reikalais.

Aš: Gerai, tuoj sustabdysiu.
Jolanta: O, remarkietis K skambina. Įdomu, 

ko jau skambina.
Aš: Spėju, nebus repeticijoje nuotoliniu.
Jolanta: Na, labas. Neee, čia ne vadovė. Ir ne 

Valdovė. Čia PONPPP. Kas yra PONPPP? Tai yra 
Priežasties, O Ne Pasiteisinimo Priėmimo Punktas. 
Matai, aš jau nujaučiau, kad nebūsi repeticijoje. 
Tai gerai, nes kaip ir užsiimsi teatru, tai dar atleis-
tina. Ką veiksim? Mes dar labai nieko neveiksim, 
tik pakalbėsim apie ateities planus. Bet jau kitoje 
repeticijoje privalai būti be jokių išimčių.

Aš: Ir vėl negali. Kai kurie, man atrodo, jau pra-
randa tikėjimą tuo lagaminu, kuriame yra dramblys.

Jolanta: Aha, gaila. Bet čia gal tik karantinas.

Koks yra jūsų mėgstamiausias personažas?
Miunhauzenas, štai čia galiu pasakyti tik viena: 

labai seniai, dar vaikystėje, mačiau filmą Tas pats 
Miunhauzenas, tai buvo režisieriaus Marko Zacha-
rovo darbas. Jisai mane visiškai iškinkė. Pats Miun-
hauzenas yra žmogus, kuris gyvena vaizduotės pa-
saulyje. Tą filmą žiūrėdamas, tiek save apnuogini 
ir supranti, kad žmogaus galimybės yra beribės. 
Jei nori, vakare gali pasikalbėti su Šekspyru arba, 
pavyzdžiui, žvilgsniu pajudinti akmenį. Geriau-
siai apibūdinti filmą galima būtų pasakius, kad jis 
yra apie realistus ir maksimalistus. Miunhauzenas 
tiesiog visiškas maksimalistas ir idealistas. Jis iš 
pelkės gali save ištraukti už plaukų, jis gali skristi 
ant patrankos sviedinio. Jis net turi frazių, kurios 
nukerta negyvai. Sako savo tarnui: „Padenk stalą 
šeštą valandą.“ Klausia jo tarnas – ryto ar vakaro? 
Miunhauzenas sako: „Dienos!“ Tas Miunhauzenas 
yra mūsų begalinė vaizduotė ir kūrybiškumas. 

Jei atgimtumėte gyvūnu, kokiu būtumėte?
Beždžionė – graži ir protinga. Aš nežinau, ko-

dėl. Jei dabar pagalvočiau dar kartą, pasakyčiau ki-
taip. Bet dabar impulsyviai atėjo į galvą beždžionė 

todėl, kad aš gimiau beždžionės metais, o pagal 
Zodiaką, nors ir nelabai esu linkusi tikėti šiais žen-
klais, gimiau Mergele (rugsėjo mėnesį). Tai man 
mergelė atrodo turi būti graži, o beždžionė protin-
ga. Pala, ar atvirkščiai? Nežinau, bet beždžionė.

Koks yra jūsų matytas įdomiausias spektaklis?
Aš galvoju, jog, matyt, bus pats pirmas maty-

tas spektaklis Freken Julija. Jis man yra svarbiau-
sias, nes jeigu tuo metu už rankos mama nebūtų 
nusivedusi, galbūt tas įvykis būtų atėjęs vėliau. Ten 
buvo monospektaklis su Juozu Kisielium, kai man 
atrodė, kad visi užkulisiai knibždėjo pilni žmonių, 
kurie neišėjo, bet aš supratau, kad jie ten yra. O gal 
ir nėra. Apskritai spektaklių yra nepaprastai gerų. 
Pavyzdžiui, Išvarymas priklijavo prie sienos, man la-

Teatro studijos Remarka spektaklis
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bai patiko Nuostabūs dalykai, kuris yra pakankamai 
jaunas spektaklis su „kito kampo“ aktoriumi Mar-
tynu Nedzinsku. Man labai patiko Kernagio Dai-
nos teatras. Realiai ten buvo tikras teatras, muziki-
nis. Tikrai labai sunku išsirinkti, nes čia beveik tas 
pat, kai tavęs paklausia, kuris tavo vaikas yra myli-
miausias. Jie visi yra skirtingi ir įdomūs, tačiau patį 
didžiausią antspaudą paliko vis dėlto Freken Julija.

Kuo ypatingi yra teatro festivaliai?
Galbūt nieko naujo nepasakysiu, bet kadaise 

teko susitikti su vienuoliktokais dėl artėjančio rengi-
nio. Mūsų buvo penki ir vienas iš tų vienuoliktokų 
sako, kad visuose renginiuose per daug Remarkos. 
Tai kažkaip norėtųsi jos mažiau. Sakau, labai vertinu 
pastebėjimus ir tikrai nesiginčiju. Apžvelgiau visus 
ir sakau – žiūrėk, tu tik vienas ne iš Remarkos. Juk 
žmogus negali nuo savęs pabėgti, tai yra mūsų gyve-
nimo būdas, tai mūsų tam tikras stilius, matymas ir 
tai daro visų kartų Remarka. Ir supratau, kad jūs čia 
būdami jaučiatės kaip baltos varnos. Bent jau man 
taip atrodo. Esate labiau matomi, girdimi, kritikuo-
jami, galbūt mažiau giriami, bet visiems po akimis 
besimalantys. Ką padarysi, kitaip nėra, tokia mūsų 
pozicija. Tai man teatrų festivaliai yra baltų varnų 
suvažiavimas. Tada būna toks geras savęs aptikimas, 
kad „Eiiiii, mes ne vieninteliai tokie, nors mes vieni 
tokie savo mažame miestelyje, bet mūsų yra daug 
ir Lietuvoje, Europoje, pasaulyje yra begalė gražių 
ir spalvingų žmonių“. Tai va, man festivaliai yra tų 
baltų varnų suvažiavimas, pasitvirtinimas sau, kad 
tai, ką aš darau, nėra kvaila ar labai originalu. Mūsų 
yra daug, tačiau visgi mažiau už juodas varnas. Tai 
yra pamestų draugų susitikimas, susibičiuliavimas ir 
vidinis įsakas: „Chebra, viskas čia yra gerai ir rengi-
nių mes negadinam.“

Kam esate dėkinga?
Žmonėms, kad, bet kur eidama, matau vis ką 

nors nauja. Kad yra jaunimo, kuris ateina į teatro 
pasaulį nepabijodami atrankos ir savęs. Esu žiauriai 
laiminga ir dėkinga, kad šis procesas nenutrūksta ir 

kad vaikų, žaidžiančių žaidimą taip tyčia, ne mažė-
ja, o daugėja. Peržvelgi gyvenimą ir galvoji, kad vis 
dėlto teisingai atsitiko gyvenime, kad tos barikados 
sugrąžino mane namo.

Ar tenka pasimokyti iš jaunesnių?
Be abejo. Pirmiausia neleisti sau sustoti, neleisti 

pasijusti visažiniu, kuris tik dėsto tiesas. Aš pati labai 
stebiu pasaulį, nes tai yra viena iš profesijos dalių. 
Šitą visada sakau ir savo „dukrai“. Stebėti, matyti, 
girdėti, jausti. Ir šiaip aš keičiuosi kartu su jumis. 
Aš jaučiu jus, jūs jaučiat mane. Tai yra mainai, mes 
kiekvienas duodame kitiems tai, kas gali praversti 
ateityje. Tad aš visada stengiuosi augti su kitais, deg-
ti, ieškoti ir tobulėti. Jaunesni man yra įkvėpimas.

Kokie planai ateičiai?
Pagrindinis mano klausimas visada tas pats – 

ką statyti. Susirenka nauji žmonės, ateina nauja 
komanda su nauja idėja, nauju požiūriu. Įdomūs, 
kitoniški. Kita trupė. Tada bandai pajusti tos nau-
jos trupės pulsą, apie ką jie nori kalbėti. Ir juntu, 
kad many jau apsigyvenęs tas nuolatinis – ką staty-
ti. Kadangi režisierių bičiulių ratas teatro pasaulyje 
didėja ir mūsų teatro studijos vardas populiarėja, 
tai norisi ir parodyti, ką galime. Planai – ką statyti.

Gal šis pasikalbėjimas nebuvo pats sklandžiausias 
man, pats maloniausias pašnekovei, tačiau skaitytojai 
turi justi jo šilumą. Nes jis buvo šiltas. 

Tikrai buvo akimirkų, kai praklausiau, ką man 
sako, nesupratau, ką aiškino, ir klausiau to, ką man 
jau atsakė. Apie klausimus jau papasakojau, ką čia 
bepridursi. Kas viską išgelbėjo? Valdovė. Paslaptingo
ji juodaplaukė režisierė Jolanta Žalalienė, su kuria 
niekada nėra nuobodu ar nesmagu. Visada galima 
rasti apie ką kalbėti, nors ir apie baltą sniegą, kuris, 
pasirodo, daug įdomesnis ir įvairesnis nei atrodė. Ji 
man visada buvo autoritetas, kuris įkvepia, skatina 
ir moko. Iš jos dar yra daug ką perimti. Kas ten žino, 
gal teks, kaip ir Va(l)dovei, gyvenime „taip tyčia“ būti 
režisieriumi.
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Linas Daugėla

apie orą, sūrį ir architektūrą 

žadėjom pasikalbėti 
bet kalbėjom tik apie sūrį 
architektūrą 
ar orą

žadėjom pasikalbėti 
bet žiūrėjom vienas į kitą 
kol imdavom kalbėti 
apie sūrį architektūrą ir orą 

žadėjom išsikalbėti 
bet tylėjom 
ir tyla buvo nejauki 
dilgčiojo sienose 
kol ėmėm aptarinėti architektūrą 
orą ir sūrį 

kartą naktį 
vaikščiojom tamsos koliziejuj 
bet kalbėjom apie datas 
vėją ir bulvių košę 

kartą išėjom sulyti 
bet parbėgai susinervinus 
tą vakarą prakalbėjom apie orą 

kartą išėjom apsnigti 
bet pabūgai žvarbesio 
grįžom valgėm 
ir kalbėjom apie sūrį 

dabar išėjau sulyti 
ir kalbėjausi su lietumi 
apie ugnį 
bučinius 
ir tavo sniegą 

2021 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatas, Kretingos Pranciškonų gimnazija, IVGe klasė

spyna 

pajutau 
kad tu užrakinta 
mano lūpoms 

bet 
neskaudėjo 

tada buvo 
skaudžiausia

Restauracija 

o kad galėtum restauruoti tai kas buvo 
kiekvieną krustelėjimą užmerktos tylos 
kada šventi atodūsiai už lūpų kliūva 
o tu šventa paverst nemoki nešventos 

o kad galėtum restauruoti pėdsakus sparnų 
kada buvai Ikaras užsimiršęs ir skaudėti 
kada kaštono skraistė bluko nuo pečių 
ir Mikelandželo teptuko palytėtų 

o kad galėtum restauruoti šypsnį šėmą 
šešėlius siuvinėtus apsimesti savimi 
kada sudaręs sutartį su naktimi 
pajustum kad tave užrašė Škėma 

o kad vėl subruzdėtų jausmas šventas 
kad užsimerkti verstų tik naktis ilga 
kai restauravęs savo šerkšną pilką 
ir vėl matysi tikrą bet tau ji bus šventa 



Poezija

12

Rytas. Minutei iš kovo

šalta saulės arbata 
orchidėjų fone
užsimeti šalnos kostiumėlį 
šerkšnotus aukštakulnius 
ir tipeni žole 
mušdama nostalgišką pulsą 

prie lango prisiklijavę 
vabzdžių labirintai 
likę nesuvalgyto šokolado 
minaretuose 

ir tas pats žvilgsnis 
kai gurkšnodama per saldžią arbatą 
su ištinusiais ledukais 
skaičiavai lapkričius nusiimančius kepures 
ir švelniai pasisveikinančius 

o aš kaip ir kadais 
likau 
tavo arbatos šaukštely 

pasimatymas 

vakaras prie banalių žvakių 
dvelkiančių aerozoliu 
ir sudegusių musių palaikais 

keli švininę šakutę 
su torto gabalėliu prie lūpų 
nubėgęs prietemos tušas 
lėkštėj ieško savęs 

galandu damoklo kardą mums 
iš sudžiūvusių lūpų 
bandai kažką pasakyti 
bet užsikosi 
vis geri mineralinį 

gėlose paryčių įsčiose 
žydi ant kaktos nusvirę plaukai 

ant stalo ievos beria žiedų ostijas 
šypsaisi šventumu 
sakai džiūsta burna 
tie patys geležinkelio bėgiai tarp taurių 
kurias laiko mūsų sukepusios rankos 

atsistoji nusisuki 
sutemsta 
naktis verpia tavo veidą 
nesuprantu 
manyje sniegas 
iš laikraščio išpusto raides 

nesuprantu 
žvilgteliu į taurę – 
tik mineralinis baigėsi 

kryžiukai nuliukai

o kai tau teks
už mane atsakyti 
savo teismo paskutinėj eilėj 
pirmam posėdy 
nesiklausysi kad ploja 
vidiniai pulsų davikliai 
tik skambiai diagnozuosi 
lūpų skalės virpesius 

o žiūrovai plos 
pamiršę kad būna pri(si)pažinimų
išsigandusi teisinsi mane 
nepastebėdama kad nuteisei 
jau prieš daugmetį 
o aš jau subraižiau teismo salės sienas
po oda
kryžiukais nuliukais 

ir kad tavyje 
paskutiniam tuščiam laukely
tarp iksų ir apskritimų 

įbrėžta 
pasibaigusiu 
parkeriu 
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snik 

prisnik 
kad rinkčiau 
kaip šypsenų biblijas 
tą tylą 
užsidėjęs prinokusius pensnė 
iš gaivių Bernardinų 
tavo rankose 

rugpjūtis 

Simfonijų klausytojams, mylimiems, nemylimiems, 
duonos dalintojams, duonos valgytojams

šiandien norėčiau
tavyje padauginti duonos
į šaukštą sutalpinti
savo kaukių spektaklius
ir sugirdyti emigravusiam posmui
į anapilį

norėčiau kad lašai taškytųsi 
sunokusių grūdų spiečiumi į akis
pasibalnoję laiką
ir gaiviai nuriedėtų 
veide palikdami 
šviesos mezginius 

norėčiau kad į žolę
nukristų sakinių geležinkeliai 
maskatuodamiesi
pašventintų rublicelių ištraukomis 

sėdi ant kranto 
prie širmos valties 
ji siūruoja 
lyg tavo šešėliai 
eitų vandeniu 

šventa karikatūra

o šiandien pajutau it pažinočiau vėją 
it būčiau jam spaudęs ranką 
it būtume prie vieno stalo lošę kortom
maukę alų 
it būčiau prasiskolinęs 
o jis mane pjudytų antstoliais 

tarsi būčiau save kaldinęs 
sunkiais vakarais 
kai žolės širmose prisnūsta atodūsiai 
o žara aukoja Mišias 
už mane 

už tas šventas akimirkas 
kai paduodamas ranką vėjui 
paduodi ranką draugui 
o paspausdamas draugui – 
paspaudi vėjui 

Sakai 

Girdi? Skrebena rūku žiogas, 
Tuo rūku, kuriuo puslapiai apšąšta. 
Žiūrėk – ant plaštakos mėnuo ištryško nuogas, 
Toks rudas tarsi prisimerkęs vaškas. 

O čia tamsu, čia braido sutema, 
Suvirpina puodelių skeletus. 
Pažvelk į gatvės menę gesdama,  
Į laiškininkus – svetimus, savus. 

Pažvelk, kaip mūs šešėliais samanoja, 
Pasvirus durų rankena pilkšva, 
Kaip kandis sušvokščia prigesdama, 

Tik prisidenk Testamentu Naujuoju –
Sužerplėja tavy prikimusi žaizda –
It paskutinis smilkiniuos žiūrovas ploja. 
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Sėdžiu traukinyje Klaipėda–Vilnius ir rodosi, 
kad vasara jau baigėsi, kad po trijų dienų turėsiu 
eiti pirkti kardelius ir tikėtis, kad būsiu neišaugu-
si savo mokyklinės uniformos, bet ne, uniforma 
spintoje kabės dar du mėnesius, bet liūdesys ne-
dingsta, ir tiek. Mintys lenda, ir tiek. Prisiminimai 
plaukia, ir tiek.

Prisimenu vėlyvus vasaros rytus, neseniai 
praleistus pas močiutę. Sėdėdavome svetainėje, 
prikimštoje daiktų. Medinis stalas, trys kėdės, 
lentynos su knygomis, sofa, nesuderintas piani-
nas, apkrautas nuotraukomis bei visokiausiomis 
smulkmenomis, kuriose gyvuoja atsiminimai, du 
laikrodžiai: vienas kaba virš pianino, kitas –  virš 
sofos, ir aš, sesuo ir močiutė sėdėjome prie stalo 
ir gėrėme pieno kokteilius. Tylėjome, džiaugėmės 
ramybe ir žvelgėme pro langą kiekviena paskendusi 
savo mintyse. 

Atsimenu, kaip su sese kiekvieną rytą, pažvel-
gusios pro langą, mąstydavome, ką apsirengti. 
Dangus atrodydavo paniuręs, bet šiltas vasaros vė-
jelis, dvelkiantis pro langą, sakydavo, kad nėra taip 
šalta. Išėjusios į lauką, suvokdavome, kad tikrai 
nėra šalta, o karšta. Jausdavomės kaip kiaušiniai 
keptuvėje. Norėdavosi nusivilkti ir eiti nuogoms, 
na ir kas, kad spoksos žmonės, bet vis dėlto lik-
davome su suknelėmis ir įsėdusios į autobusą, va-
žiuodavome vos ne per visą Klaipėdą prie jūros, o 
nuvažiavusios sėdėdavome ant degančio smėlio ir 
žvelgdavome į toli. Mums atrodydavo, kad viskas 
aplinkui išgaruodavo: triukšmas, laikas, rūpestis, ir 
likdavome tik mes ir jūra bei žuvėdros.

O žuvėdros! Nepalieka tavęs nei dieną, nei nak-
tį. Atsikeliu ir jau girdžiu, kaip su manimi labinasi 
žuvėdra. Ji palydėdavo mane ir seserį iki autobuso, 
paskui ligi kelto. Žuvėdros tupėdavo ant turėklų 

Aneta Beginskaitė

Sapnas apie jūrą ir žuvėdras

Daivos Juodagalvienės nuotrauka
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ir žvelgdavo į kelto keleivius, išlydėdavo į Smilty-
nę, o persikėlus ten jau laukdavo, pasitikdavo. Jos 
palydėdavo iki miškelio ir trumpam palikdavo vie-
nas, bet, priėjus jūrą, jos vėl prisistatydavo ir skrai-
džiodavo aplinkui ir retkarčiais užmesdavo žvilgsnį 
į mus. Stebeilydavosi ir tarsi sakydavo: „Mes tave 
stebim, nepabėgsi.“ O aš ir nebėgau. O kam? Jau ir 
taip savo noru įklimpau į šį ramybės kampelį. 

Traukinys rieda toliau, o aš į savo prisiminimus 
neriu giliau. Pasikapstau po neseniai pragyventų 
dienų atsiminimus ir išnyra akimirkos, kai stovė-
davau pas močiutę, balkone septintame aukšte ir 
žvelgdavau žemyn. Užliedavo jausmas, kad man po 
kojomis visas pasaulis lėkte lekia, o aš, kaip nusi-
kaltėlė, nepaklūstu šiai tvarkai ir stoviu ten, balko-
ne užmiršusi, kad laikas nesustoja.

Dabar juokiuosi, kai prisimenu tą seną liftą 
pas močiutę daugiabutyje, kuriame ji gyvena. 
Kaip aš jo bijodavau maža, taip vis dar bijau iki 
šiol. Prieinu ir paspaudžiu mygtuką, durys sun-
kiai atsidaro, tarsi mėgintum atversti suklijuotus 
lapus. Įlipu, tiksliau, įšoku į jį, bijodama, kad 
durys manęs nesutraiškytų. Kylu į viršų ir tyliai 
meldžiuosi, kad neužstrigtų, nes kyla tarsi senolis 

pažadintas antrą valandą nakties su skaudančiais 
sąnariais. Laimingai pasiekus septintą aukštą, du-
rys atsidaro ir vik riai iššoku iš lifto. Šypsena ligi 
ausų – likau gyva.

Traukinys jau pasiekė Šiaulius. Kitas ir paskuti-
nis sustojimas – Vilnius. Džiūgauju, bet ir liūdžiu. 
Grįžus į Vilnių, viskas bus kitaip. Gyvenimas grįš 
į savo įprastą tempą. Susitiksiu su draugais, dvira-
čiu važiuosiu į mėgstamiausią kepyklėlę nusipirkti 
bandelių, nebijodama pasiklysti, greitai perlėksiu 
senamiesčio gatvelėmis, nes vėluosiu į susitikimus, 
darbą. Ryte kelsiuosi ir ilgiau pamiegojusi jausiu 
kaltę, kad švaistau laiką.

Galiu pasiimti šį liūliuojantį prisiminimą apie 
Klaipėdoje praleistą laiką ir pamėginti panaudoti 
jį Vilniuje. Gal Vilniuje galėčiau gyventi kaip ten? 
Bet čia nėra jūros, nėra žuvėdrų, nėra močiutės ir 
pieno kokteilių. Yra tik ežeras, varnos, mama. Ne, 
gyvensiu kaip anksčiau. Net traukinys rieda atbu-
lomis, tarsi mėgintų atsukti laiką atgal.

Traukinys sustoja. Išlipam. Vilnius. Gyvos, 
pažįstamos iki kaulų smegenų gatvės, namai, sava 
lova. Jokių žuvėdrų, jokio lifto. Taip, Klaipėda be-
liks tik sapnas. 
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Mykolas Lekevičius

Didysis skirtumas

žiūriu akimis ir rodau pirštu 
į tekstą kuris iš minties užrašytas 
nežmogiška tai, kad nuspręsti turiu 
Poezija tai ar žodis tvarkingas 
Poezija      ar             teisingas 
             tai     žodis klastingas

tėra tik užkalba

aplodismentai už kalbą 
nuaidėjo sulig balandžiais 
plasnojančiais tarp medžių 
debesų kol jie saulėje tirpsta 
 
               v       v    v 
      v    v                      v 
V       v v         v V          V 
                V  v           V     V  
 
 
varva akis nuo virpėjimo 
kaip antai realybės šešėlis 
pasmerkdamas įvairiu balsu 
prasmingumą o ištirpęs nuskrieja

dailumas tarp akies ir vėjo

žvaigždė krentanti skuodžia 
padange ir kanda tamsai 
sudarant ruožtus ilgus 
primenančius kasą mergaitės 
kurios šypsena kaip šviesa 
vietos visada sau suranda 
pūkeliai ir dulkės nukrito 
pakilo tik tam kad nukrist 
bet sulig juosta danguj 
pavasariu – ne padangėmis tapo

<fragmentas>

Šią naktį puošia auksinis mėnulis 
Šią dieną ruošia nuplautas dangus

Plaučių choras musę įkvėpus

Pasirenku tokią išeitį: išeiti. 
Nebematysiu, nebejausiu 
negirdėsiu, ką suteikia pasaulis. 
Akis išsilupsiu šaukštu; 
Ausis prikimšiu smėlio; 
Odą išdeginsiu žarijomis; 
Mintis blokuos mirtis. 
Gal kas pasiūlytų kitą kelią? 
Nesvarbu, kas: žmogus, žemė 
gal paukštukas koks ar žvyro trupinėlis. 
Kelio nematau. Nieko negirdžiu. 
Jutimas tapo apgaulingu, prisimenu, 
gulėjau pievoje tarp gėlių, jų žiedų 
priimtas kaip į lovą saldaus miego. 
Skraidė musės. Pora skruzdėlių ėmė 
kirmėlę ir ją negyvai sukandžiojo. Tuomet, 
tuomet aš ją ir pamačiau. Bitę gulinčią. 
Kiek papuvusio kūno, tačiau dar pilnos formos. 
Nežinau, kodėl ją suvalgiau. Nežinau, kodėl 
jos geluonis pamalonino mano seiles ir 
leido joms tapti saldžioms kaip medus. 
Seniai jutau saldumą gyvenime, o ne sapne. 
Apsigavau. Iššokau iš gėlių lauko ir jį sudeginau. 
Šį vakarą verkdamas. Matydamas saulėlydžio 
liepsningas spalvas atsisakau toliau matyti. 
Nebenoriu žvelgti į savo nusikaltimą; 
Nebenoriu girdėti apie savo niekšiškumą; 
Noriu jausti tą ugnį kartą patį paskutinį ir 
išeiti. Pasirenku tokią išeitį: išeiti.
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kuo tampa žodis jį perskaičius?

raidžių rikiuotė ir žodyno ginkluotė 
paruošta padoriai demonstracijai 
tuščiavidurėmis kulkomis danguj 
praveria skyles – suteikia šviesos; 
ryškus atspindys nuo baltos balos 
kupinos purvinų žodžių 
trupučio žvyro ir benzino 
atranda spalvas skirtingas; 
analogiškai žvyras su kulkomis 
plasnoja it paukščiai ir moja 
šalin tą tuštumą kuri visada 
užpildoma ir neišpildomai 
užpildanti 
nutildanti 
leidžianti žmogui patirti nebūtį 
joje būnant – iš jos bundant.

gyvenimo tekstūra

skaičiai, skaičiai, skaičiai, 
painiai sulindę tarpuose 
tarp Dievo ir žmogaus. 
Kuris apsiskaičiavo? Žmogau, 
prisipažink ir valdžią keisk 
malda. O jei, Dieve, tu klaidą padarei – 
lik žmogum. Ar veltui juo gimei?

Šiandien lijo

Sekundės eina valandomis ir 
jau po kažkelintos savo mirties 
smulkūs paukščių šokčiojimai 
nuskraidina prie kito laiko. Va. 
Prasmė prasmę praranda ir 
jau po kažkelintos ilgos nakties 
trumpas sapnų karaliavimas 
pažadina rytą. Manęs dar ne.

Regimybė

siūlais tekantis medus 
siūlo laiką keisti, nors 
saldus motyvas nežavi 
nei realybės, nei to kito 
tai ir teka iki vaikų burnos

Lietaus daina

periodiškai 
besikartojantis 
dažnis 
bangų 
link 
kanalizacijos 
grotų 
o kad muzika 
už grotų

Nėra

Angelų suakmenėjusios giesmės 
tampa mirusiųjų aidu iš ne taip 
aukštai, 
kol padebesiais klajoja gyvos 
svajonės ir kliedesiai – 
laikui bėgant ir laikas nenulaiko 
savo lakios reikšmės, 
ojei, 
jei būtų vaistas nuo gravitacijos 
prasmė pakiltų sulig žmonėmis 
aukštai.
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Tuk tuk, čia tavo sąžinė. Ar ruošies 
keltis?..

Mano mama – pradinių klasių mokytoja. Kar-
tais išsiprašydavau pas ją į darbą. Tai dažniausiai 
būdavo vėlyvo pavasario ar vasaros metas, kai rei-
kėdavo budėti. Kadangi buvau mielas burbulas, 
atlikdavau dėmesio centro funkciją – dovanotų 
šuniuko Amsiaus trintukų turiu iki šiol. Tada išsi-
rinkdavau dienos pietus – užpilamą košę arba ma-
karonus, sultis Kubuš ir šokoladines monetas, nes 
kitoks šokoladas man būdavo neskanus. 

Tada čiuoždavau bibliotekon. Dėl blogos mi-
tybos, prašau, nekaltinkite, nes tokios išvykos pa-
sitaikydavo retai, o ir išskirtinis maistas pridėdavo 
papildomo, ekstra, džiaugsmo. Na, toje bibliote-
koje aš praleisdavau per daug laiko. Ko aš ten tik 
neperskaitydavau – nuo žurnaliukų iki veikalų apie 
banginių mitybą. Kartą į mano vaikiškas rankas 
pakliuvo Jono Biliūno novelė Kliudžiau. Kliudė 
ne tik katytę, bet ir vaikišką mano širdį. Iki dabar 
anoji suvirpa prisiminus šį kūrinį ir tuometinę re-
akciją. Pas mamą į darbą po to karto prisiruošiau 
po kokio pusmečio, jei ne ištisų metų. Berniuko 
jausmai šioje novelėje nupasakojami labai aiškiai, 
suprantamai, todėl kiekvienas veikėjo pajautimas 
dreskia ir skaitytojo širdį, nepaisant jo amžiaus. 
Berniukas gailisi, tačiau taip pat džiaugiasi, jog tai 
laimingas vienatinis šūvis tebuvo. Vis dėlto novelės 
pabaiga neaiški – apie berniuko ateitį palikta nu-
spręsti skaitytojui. 

Panašus įvykis atsitinka ir kitoje Jono Biliūno 
novelėje Vagis. Jokūbas buvo laimingas žmogus. 

Vedė moterį, susilaukė vaikų. Tačiau netyčia nu-
žudė seną ruselį, kuris jo arklį bandė nuvogti. Nuo 
tada Jokūbas ramybės nerado – vietoj kumelio 
anoji buvo atimta. Ūkininką Jokūbą sąžinė taip 
slėgė, jog pasipasakojo savo pačiai ir kunigui. Visą 
likusį gyvenimą bandė nugyventi dorai, užauginti 
atžalas. Ir likusį laiką ant šios žemelės dievobaimin-
gas buvo – ką jam Dievas pasakys, ar jis supras? Šio 
kūrinio pabaiga irgi neaiški – paliekama intriga. 
Tačiau tas sąžinės mygtukas, net atlikus blogą dar-
bą, suveikia ne visiems. Kaip pavyzdį panagrinėki-
me graikų mitus. Graikų mitus plačiau pradėjome 
skaityti dešimtoje klasėje. Ir labai užsikabliavau. 
Taigi, Gaja ir Uranas susilaukė dvylikos vaikų – 
Okeano, Kojo, Krejo, Hiperiono, Japeto, Krono, 
Tėjos, Rėjos, Temidės, Mnemosinės, Febės ir Te-
tijos. Gaja nebuvo laiminga su Uranu – jis buvo 
be galo žiaurus. Todėl, norėdamas gero savo mo-
tinai, mylimiausias, pats drąsiausias ir jauniausias 
jos sūnus Kronas išdrįso pasipriešinti tėvui. Kronas 
pertraukė Uraną aštriu pjautuvu ir numetė Tarta-
ran. Krisdamas Uranas prakeikė savo sūnų, jog ir 
anas sulauks tokio paties likimo. Pasaulyje įsivieš-
patavo Aukso amžius – nebuvo vargų, kankinimų, 
karų ar kokių kitų nusikaltimų. Tačiau įsibaiminęs 
Kronas bijojo tėvo prakeiksmo išsipildymo. Todėl 
savo vaikus Kronas prarydavo, jog anie negalėtų jo 
vietos užimti. Tačiau Rėja sugebėjo apsaugoti savo 
vaiką Dzeusą apgaudama savo vyrą – vietoj vaiko 
padavė suvystytą akmenį. Kronas jį prarijo. Užau-
gęs Dzeusas pasiūlė Kronui stebuklingojo gėrimo – 
Kronas atrijo visus savo vaikus. Dzeusas suvienijo 

2021 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos Šeštokų vidurinio ugdymo skyrius, 4gd klasė

Justina Bansevičiūtė

„Geriausias linkėjimas žmogui yra linkėjimas būti žmogumi“ (Volteras)



Esė

19

savo brolius bei seseris, kad galėtų nugalėti titanus. 
Anie, įskaitant ir Uraną, buvo sumesti į Tartarą. 
Tada prasidėjo Olimpo dievų valdymas.

Man mamos glėbys yra saugiausias. Ir tai pra-
dedu dar labiau suprasti, nes žinau, jog mano 
laikas su šeimynykščiais yra ribotas – ateis metas 
palikt gimtąjį lizdą ir persikelt į Vilnių. Ateitis, 
aišku, gąsdina. Gąsdina ir nepavydėtinų sąlygų 
bendrabučiai, ir tarakonai (nesėdėk išsižiojęs, nes 
dar koks nupiepėlis burnon įkris...), ir bemiegės 
naktys, ir išvarvėjusios akys, ir darbo paieškos... 
O ir pati nežinau, ko noriu – gal kada išvysite 
mane Pasmerktuose, o gal siūsiu sukneles, o gal 
suksiu šakočius ant Islandijos kranto. Bet tai dar 
palauks – gąsdina ir tas visų apkalbėtas, neken-
čiamas, keikiamas matematikos egzaminas. Prieš 
jį tikriausiai keliais nušliaušiu bažnyčion, pasnin-
kausiu, kilnosiu štangą, išspręsiu visus buvusius 
VBE dešimtkart, pradėsiu maitintis veganiškai, 
medituosiu, penkiskart per dieną tvarkysiu namus 
ir nevalgysiu traškučių (nors ne, nepažadu, sor
ry)... Ta nežinomybė kankina kiekvieną abiturien-
tą, kuriam rūpi. O rūpi skirtingai – gal vienas nori 
įkurti Kuršėnų vyniotinio cechą, kitam reikia bio-
technologijų doktoranto laipsnio, kitas gal iš mažo 
vienkiemio ištrūkęs kaimo vaikis, kuris nori „pasi-
kultūrinti“. Pati dažnai kur išvažiuodavau, ar prie 
ežeriūkščio pabraidžioti, ar draugę pelkėje pavei-
ksluoti, ar dar kokia velniava į smegenis šaudavo. 
Kartais pas draugę užsinakvodavau kelias naktis iš 
eilės, o pasivaikščiojimai trukdavo visą naktį... Tai 
štai – esu varlė keliauninkė ir, kaip supratot, pasi-
taikydavo, kad namie nebūdavau ištisas savaites. 
Ir kaip gera grįžti namo po tokių „gastrolių“. Vi-
sas tas ateities abejones, ašaras nubraukia mama. 
Nuramina kaktusais, sukulentais ir kitokia žaluma 
užkrautas kambarys, jaukus, lemputėmis nušvies-
tas kampelis. Aš nežinau, kaip jie nenuvysta, nes 
laistymo grafikas sutrikęs (pasižadu palieti daž-
niau). Dalis jų – išgelbėti iš prekybcentrio. Žinot, 
blizgučiais nupurkšti ar kokia idiotiška nesąmonė 
įsmeigta. Tai aš juos pasiimu globon. Tai štai, man 

nesuprantama, kaip galima taip baisiai elgtis su 
augalais. O kaip elgiamasi mano aptartame graikų 
mite su žmonėmis? Su bet kokiais žmonėmis, o 
čia – tavo šeima?! ALIO?!!! Ir kaip tokioj šeimoj 
augti, nesulaukti palaikymo, pačiam tėvų nepalai-
kyti, neužjausti, nepriglausti, neduoti peties išsi-
verkti, galų gale jausti agresiją, konkuruoti? Kur 
gyventi? Kur jausti tą šilumą? ALIO??? Man ne-
suprantamas šis graikų mitas, baisiai pjaunasi su 
mano ideologija – labai jau liūdnas ir negatyvus.

O jeigu visi elgtumėmės kaip Uranas arba jo 
sūnus Kronas – nejaustume sąžinės nė truputėlio? 
Taptume tikrais gyvuliais, nesuprastume, ką reiškia 
meilė, mokėtume tik muštis bei draskytis, taptume 
pačiais pačiausiais rusiškų keiksmažodžių gerbėjais, 
mūsų širdies nevirpintų kito nesėkmė. Gal geriau 
tada pajusti tą sąžinę, kad ir po blogo poelgio, visai 
kaip Kliudžiau ir Vagis kūrinių pagrindiniams vei-
kėjams nutiko? Gal geriau tada turėti jautrią širdį 
nei akmeninę, geležinę, kurios niekas nevirpina? 
Geriau atgailauti nei piktdžiugiauti. Sąžinė yra vie-
nas iš žmogiškumo požymių, bruožų, kurio netu-
rėtumėme nuslopinti jokiais gyvenimo atvejais. Iš 
miškų radomės, jų paklotėj augom, bet neturime 
elgtis kaip sulaukėję žvėrys. Mes patys renkamės, 
kurioje vietoje dėti kablelį sakinyje „Pasigailėti ne-
galima pakarti“.

Ištiesk ranką. Arba kitą galūnę. Arba 
tiesiog padėk

Pažadėjau sau išmokti groti gitara. Tai nutiko 
Naujųjų metų išvakarėse, tačiau tai nebuvo tas be-
reikšmis „nevalgysiu majonezinių kebabų ir eisiu į 
sporto salę 5 kartus per savaitę, ir laikysiu žabtus 
sučiauptus po šešių, kad užlipus ant svarstyklių 
pagaliau pirmas skaičius pasirodytų „4“ noras. Tie-
siog taip sutapo. 

Netrukus pasiskolinau gitarą. Ir pati nepa-
jaučiau, kaip suvedžiau į Google paieškos laukelį 
raktažodžius „Baltoji varnelė akordai“. Gal dėl to, 
jog mokytojai supažindinus su Sigito Gedos ei-
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lėraščiu ir parodžius Andriaus Mamontovo klipą 
mes su bendraklasiais šį kūrinį išmokome atmin-
tinai, o ir šio vaizdo klipo peržiūrą bent kartą per 
savaitę pakartodavome. Tai ji tikriausiai įaugo į 
smegenis. Paguglinus šį žmogų, akys užkliuvo už 
vaizdo įrašo pavadinimu „apdovanojimas“. Ra
diocentro įteiktą apdovanojimą Andrius išmetė į 
upę. Patiko. Jis buvo maištingas vaikas. Susikalė 
gitaras. Andrius Mamontovas, būdamas aštuo-
niolikos, parašė Laužo šviesą. Iš Vilniaus nusipir-
ko skrydį į Palangą ir praleidęs ten kelias dienas 
sukūrė šią dainą. Metė studijas. Ne nuogu kūnu 
ir ne saldžiais, banaliais žodžiais jo muzika inte-
resuoja ir įkvepia įvairių kartų klausytojus. An-
drius Mamontovas ilgai dirbo Vaikų linijoje. Taip, 
toje pačioje, kur neturėdami ką veikti skambina 
paaug liai ant bajerio. Andrius Mamontovas ren-
gia labdaros koncertus ir paskaitas visuomenei 
aktualiomis temomis. Tai – savęs pažinimo, tobu-
linimo, savižudybių prevencijai skirti renginiai. 
Andrius Mamontovas taip pat gavo Europos gy-
dytojų apdovanojimą už savižudybių prevencijos 
projektą Nebijok kalbėti. 

1992-aisiais jis dirbo radijo stotyje M1. Vedė 
laidą Nakties balsai. Į eterį jam paskambino žmo-
gus ir pasisakė, jog po šio pokalbio eisiąs žudytis. 
Andrius Mamontovas tą akimirką prisiminė tik 
vieną patarimą, jog su tokiu žmogumi reikia kalbė-
tis. Kuo ilgiau. Jie prašnekėjo pusantros valandos. 
Po kelių savaičių gavo skambutį-padėkojimą. Tu-
rėtumėme imti pavyzdį iš Andriaus Mamontovo, 
kaip jis pats teigia: „Geriausia, ką galime – išklau-
syti žmogų.“

Lietuva daugelį metų užima aukštas vietas ne 
vien krepšinio ar didžiausio bulvių vartojimo ga-
minant maistą reitinguose, tačiau ir savižudybių. 
Tai opi problema. Tačiau ir patrakusiai nutylima. 
Juk kartais tik puse lūpų pasišnekame apie tokius 
dalykus. Kur tau pasišnekame – trisdešimt sekun-
džių susišnibždėjimą vargu ar galėtum pavadinti 
pasikalbėjimu. Tačiau bėgant nuo problemos ji ne-
susitrauks ir nedings. Ji bus ir tragiškai didės.

Ir dėl tos tylos aš nerimstu. Todėl kartais bi-
jau. Kad kenčiantis to nepasakys. Neparodys ir 
neparašys. Nes nenori apkrauti ar sugadinti ūpą. 
Todėl aš profilaktiškai savo aplinkos ratui išrašau 
orinius apsikabinimus. Ir ne tuos, kur tokie skys-
ti, apsimestiniai, „noriu greičiau pabėgt“. Tai tas 
pats, kas vasarą valgyti maximinius plastmasinius 
pomidorus. Apsikabini, kad, rodos, abiejų siela su-
šyla. Gimtadienių proga mano lankomame chore 
darome masinius, amžinybę trunkančius apsikabi-
nimus ir rašome laiškus. Na, ir tai vėl ne tie „La-
bas, tu labai graži, faina, haha, su gimtadieniu“. Tu 
sėdi valandų valandas, kol savo širdies ir minčių 
kratinį išlieji į lapą. Po to dedi į voką (ir vėl – ne 
už 20 centų, o pats lankstai...) ir įmeti spalvoton 
dėželėn. O skaityti tuos laiškus yra, dievaži, sunku. 
Matai, kad žmogus tau nupiešė tuziną žvaigždelių, 
parašė dainą, atkapstė seną prisiminimą, kai dar 
buvai mažas, akiniuotas ir sukriuksėti nemokan-
tis pyplys. Tai taip sudrebina sielos ir fizinio kūno 
gelmes, kad iš akiduobių atsisuka sūrstelėjo van-
dens čiaupas. Iš viso šito manau, kad kenčiančiam 
nuo liūdesio, depresijos kamuojamam, materialų 
nepriteklių išgyvenančiam žmogui yra svarbiausia 
dėmesys. Parodai, jog tau rūpi ir nenusišvilpt ant 
jo problemų. Išvirtas sriubos dubenėlis, padėtas 
sutvarkyti kambarys, mėgstamiausių sausainių nu-
pirkimas, buvimas, kad ir užčiauptomis burnomis, 
tačiau atviromis sielomis, pasivaikščiojimai kartu 
ketvirtą ryto, filmo žiūrėjimas, rankdarbių dary-
mas drauge... O, kad žinotumėt (manau, ir žinot), 
jog šiame lekiančiame, greitame pasaulyje tai yra 
vertintinas dalykas. Todėl linkiu kuo mažiau skys-
tų apsikabinimų. Daugiau kalbėjimosi. Dėmesio 
skyrimo. O tyla spengia. Tyla slegia. Tyla skauda. 
Tylos akimirka gali būti ir virtuvėje, ir šviežiai nu-
snigtuose kapuose. Netylėk, kad ta tyla tarpusavy 
nevirstų amžina, nenutraukiama, kurios nebebus 
įmanoma nutraukti.

Neleisk tylėti ir pats netylėk.
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Pamečiau žmogiškumą. Ieškau. 
Radusiam pintinė baravykų

Kai mama dirbdavo ir nevažiuodavau su ja į 
darbą, mane saugodavo tėvukas. Laimėjau genų 
loteriją – gavau tėvuko plaukus. Tačiau aš juos 
bandau suvaldyti su tuzinu priemonių, o tėvuko 
plikė jau sidabro vainiku vainikuota... Tėvukas 
man visada būdavo ir vis dar yra per geras. Prieš iš-
važiuodamas pas daktarus, parodydavo, kaip arklys 
graužia kopūstą – anas buvo mano galva. Kramšt, 
kramšt... Grįždamas jis visad parveždavo sūrelių. 
Lakstant po sodus, ant vaikiškų pirštų  užmaudavo 
iš pienių padarytus žiedus. Mokė. Pasakojo istori-
jas iš savo jaunystės. Man tėvukas kartodavo, jog 
ne velnio reikia bijoti, o žmogaus. Šita frazė mano 
mažajai galvai buvo kiek per sunki, todėl „neda-
šuto“. Kaipgi vaiduoklių nebijosi, kaipgi nebėgsi 
lovon vos išjungus šviesą? 

Kai paaugau, pradėjau suprasti. Baisiausias 
žmogus – praradęs žmogiškumą. Nuo tokio bėk 
laukais, verskis kūliais, slėpkis stingdančioje snie-
go pusnyje, sulaikyk besiveržiantį kvapą. Bet pala 
pala, kas tas žmogiškumas? Visagalis internetas į 
paieškos laukelį įvedus klausimą „Kas yra žmogiš-
kumas?“ atsako: „Žmogiškumas – tai prigimtinės, 
būdingos žmogui savybės, pagal kurias galime at-
skirti žmogų nuo kitų gyvų būtybių. Ir tai ne tik 
išorė, tai svarbiausios – vidinės – žmogaus savybės, 
kurios lemia jo elgesį“. Išorę galime nusiblizginti 
patys. Įsistatyti krūtinę, nuo kurios atsirastų stu-
buro problemų. Išsportuoti paskutinį lašinį, prisi-
auginti plaukus, kurie atliktų ne vien grožio, bet ir 
šluotos vaidmenį. Pasidaryti idealią smėlio laikro-
džio figūrą. Prisipūsti lūpas ar nusipirkti naujau-
sius Adidas treningus. Užtat vidaus taip lengvai ne-
pakeisime. Neužteks atsigulti po peiliu, nusipirkti 
makiažo priemonių – niekaip neužpudruosime 
pavydo, pagiežos, egoizmo, išdidumo, žiaurumo 
ar kitų asmenybės netobulumų. Štai Jono Biliūno 
novelėje Ubagas aprašomas... ubagas. Petras Saba-
liūnas. Tasai žmogelis, kuris be galo mylėjo bites, 
kuris meduotom rankom glostydavo vaikų galvas. 

Tasai Petras Sabaliūnas kadaise buvo turtingas 
žmogelis. Tasai Petras Sabaliūnas dabar graudžias 
ašaras ryjantis senelis. „Tai kodėl gi tamsta kalėdo-
ji?“ – „Sūnus išvarė...“ Kyla klausimas – kaip ga-
lima išsižadėti savojo kraujo? Materializmas, nau-
dos ieškojimas žmogui gali susukti protą, kad anas 
taptų žvėrimi. Tai štai tokia situacija aprašoma taip 
pat ir Jurgio Savickio novelėje Fleita. Pagrindiniam 
veikėjui uždraudžiama groti fleita – pūs reiškia 
mirs. Išėjęs iš darbo, Žiogas apsistoja pas giminai-
čius kaime. Kol fleitininkas turi pinigų, jam net 
gražiausias bliūdas išimamas iš komodos. Praėjus 
žiemai visa Viksvų šeimyna griebiasi darbų, tačiau 
silpnam, niekad fizinio darbo nedirbusiam Žiogui 
tai yra per sunku. Baigiasi pinigai, Žiogas negali 
arti kaip arklys – atimamas bliūdas, o ir praustis 
turi suodiname lovyje. Žiogas nenori Viksvoms 
būti našta. Todėl, siekdamas palengvinti namiš-
kiams gyvenimą, užgroja paskutinį kartą. Net to-
kią akimirką šeimininkės aprėkiamas. Ryte Viksvos 
randa Žiogą be gyvybės ženklų, sustingusį, tačiau 
apsikabinusį savo mylimą fleitą. Kodėl žmonės 
taip sužiaurėja, kad net atstumia saviškį dėl kele-
to skatikų?.. Kartais norisi parduoti savo brolį ant 
turgaus, bet susilaikau. Žinau, jog nerasiu niekad 
tokio nuoširdaus, paerzinančio, dvimetrinio, mo-
kančio programuoti, padedančio suprasti informa-
tikos džiungles paauglio. Tai, manau, jei aš sugebu, 
pavyks ir kitiems... 

Amoraliu žmogumi galima tapti siekiant iš-
saugoti savąją gyvybę. Mūsų mąstymas, ideologija, 
vertybės gali keistis priklausomai nuo aplinkos. Jei 
aplinka žiauri, sunku pačiam tokiam nepasidaryti. 
Užaugęs turtingoje šeimoje ir būdamas be galo ta-
lentingas, Balys Sruoga turėjo bilietą į gražią ateitį. 
Tokia ji ir buvo iki suėmimo ir įkalinimo koncen-
tracijos stovykloje Štuthofe. Savo patirtį jis aprašo 
veikale Dievų miškas. Tai sukrečianti knyga, tačiau 
tokią gali skaityti ir valgydamas pyragą – ironiš-
kas tragiškų dalykų perteikimas iškėlė šį kūrinį į 
neregėtas aukštumas. Būtį nuo mirties tuo metu 
skyrė menkiausias plaukas. Ypač lageryje. Juk duo-
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na visais laikais buvo laikoma gyvybės, stiprybės, 
jėgų šaltiniu, ar ne? Ir kaip žmogus turi elgtis toje 
stovyk loje, kai ant tos pačios lentos, kur pjausto-
ma duonelė, išnešamas suglebęs, spindulėlius akyse 
seniai dar prieš mirtį praradusio tavo draugo kū-
nas? Kai gyvybė gali tuoj pat būti anuliuota kulka 
į kaktą? Noras išlikti išprovokavo gyvulišką kalinių 
elgesį – tautiečiai susikulia taip, jog vėliau jau ne-
bepasikelia, plinta kanibalizmo atvejai. Kaliniai 
apgaudinėja vienas kitą dėl maisto kąsnelio – šu-
linio vandenį, kuriame tikriausiai jau net velnias 
nesimaudytų, maino it anas būtų nuo krautuvės 
lentynos. Lageryje įsigalioja taisyklė ir nusistaty-
mas, jog, norint išgyventi, reikia lipti per draugų 
lavonus. Tačiau Balys Sruoga nesutinka su šia idėja. 
Jis, nors žaizdotas ir kaulėtas, bet stiprus. Jau nebe 
fiziškai, bet psichologiškai. Jį gelbsti ironija, šeimos 
ir tėvynės ilgesys, o Sruoga savo ruožtu padeda 
draugams išvengti paskutiniojo dušo, rengia lite-
ratūros vakarus lageryje, klastoja įsakymus. Grįžęs 
iš lagerio, Balys Sruoga paskutinius savo sveikatos 
trupinius paaukoja rašydamas Dievų mišką, taip 
atskleisdamas žiaurią nūdieną... Ir kodėl žmonės 
pasiryžta daryti tokius nesuvokiamus dalykus?  

Gaila, tačiau tokie dalykai vyksta ir XXI a. – 
per juoduosius išpardavimus praskeltos galvos 
besigrumiant dėl naujausio televizoriaus, piratai, 
tačiau ne iš kino ekrano, o apsiginklavę kalašniko-
vais, karai, kovos dėl tualetinio popieriaus ir ryžių 
pakelio koronaviruso plitimo pradžioje. Gaila, ta-
čiau literatūra bei istorija įrodo, jog dėl blizgučių 
ar tiesiog siekdamas pasipelnyti, pranokti, išlikti 
žmogus gali kitam gerklę perkąsti...

Eidamas grybauti, nepasiklysk ir savęs 
neprarask

Man patinka jūra. Man patinka, kad užėjus žie-
mai ir žemę aptraukiančiam įšalui ana nepasiduo-
da. Dar labiau bangom mojuoja. Man patinka su 
kiaura bei žliaugiančia nosimi rinkti akmenukus – 
dažniausiai prisirenku tokių, kad net ant mano 

kiemo žvyro besivartantys būna originalesni. Man 
patinka kvėpti gryną orą, braidyti po bangas, su-
šlapti džinsus ir jausti sunkius, sūrius lašus, varvan-
čius į mano kerzus. Man patinka bandyti po josios 
negailestingo vėjo iššukuoti plaukus ir šios užduo-
ties taip ir neįvykdyti. Man patinka jūros smūgių 
nugludinti stikliukai ir kriauklaitės. Man patinka 
šiuos turtus suverti ir pasikabinti ant kaklo. Man 
patinka kažko nuolat ieškantys, dumblius kapstan-
tys kirai. 

Tai – mano pabėgimas. Pabėgimas nuo kasdie-
nybės. Pabėgimas nuo puošnių suknelių, negyvų 
pokalbių ir juos vainikuojančių netikrų šypsenų. 
Tvankaus, apsimestinumo prisisunkusio oro, nuo 
kurio dūsta manasis „aš“. Aš nenoriu vaidinti. Aš 
nenoriu apsimesti. Aš nenoriu sakyti, jog man vis-
kas gerai, o retkarčiais – toli gražu... Aš nenoriu 
graužti saliero, kad galėčiau apsimauti mažesnio 
dydžio kelnes. Aš noriu nuoširdžiai šypsotis ir taip 
pat išmokyti šypsotis kitą. Aš noriu surinkti saują 
mielų, švelniai dantytų kriauklelių ir įbrukti drau-
gės saujon. Aš noriu kenčiantį paguosti ir nura-
minti, o ne dėbsoti ir nežinoti, ką padaryti. 

Ar kada miegojote prie jūros? Na, ne tame praš-
matniame kotedže ir ne tame vėjo košiamame, sky-
lėtame it kiaurasamtis geltoname namelyje, o ant 
šlapio smėlio, kai bijai, jog tuoj vanduo ims kuten-
ti pėdas? O aš miegojau. OK, kokias 10 minučių 
tikrai miegojau, o likusias valandas gulėdama per 
dešimtį metrų klausiausi bangų mūšos. Stebėjau 
krentančias žvaigždes (OK, meteorus). Stebėjau 
tolumoje žybsintį švyturį. Stebėjau su baisuliniais 
prožektoriais ieškančiuosius gintaro ir kramsnojau 
avižinius sausainius su šokoladu. Mano neperpu-
čiama striukė, pasirodo, buvo perpučiama, tačiau 
to visiškai užteko. Mano linksma ir atgijusi siela 
šildė ant drėgno smėlio fizinį kūną. 

Ar žinote tą jausmą, kai aukštai įsisupi sūpy-
nėse? Mano vaikystė kvepia bananiniu Miau gė-
rimu ir prisistato kruvinais keliais, su žalia varle 
rankose. Toks vaikas aš buvau. Bebaimis ir glos-
tantis viską, kas tik juda. Tie keliai buvo nevy-



Esė

23

kusių, bet labai mėgtų skrydžių padarinys. Savo 
kieme turėjau hamaką. Mama pykdavo, kad visus 
draugus taip įsupdavau, jog anų galutinė stotelė 
būdavo vazonai ar gėlių darželiai. Pati, kaip ir sa-
kiau, buvau kojų drožėja-mėgėja, sakyčiau, netgi 
profesionalė, o nepavykusius šuolius gydydavau 
dideliais it galva gysločio lapais. Šią vasarą bu-
vau stovykloje. Tai buvo rimta stovykla, kurioje 
mokiausi ir plėčiau žinias, po kurios buvau iš-
sekusi visomis prasmėmis, o pagrindinis ir, kiek 
pamenu, vienintelis mano maistas buvo Oreo 
sausainiai. Suprantate, aš buvau taip išsekusi die-
nomis, dainavusi ir šokusi, jog sriubos šaukšto 
negalėjau pakelti. Be to, mus kepino nuolatinis 
karštis – nuo jo nepabėgsi ir joks ventiliatorius 
ar gulėjimas ant šaltų vonios plytelių nepadės. 
Tad tas valgymas buvo paskutinėje vietoje – prieš 
eidama valytis dantų, įsimesdavau skrandin sau-
sainį. Prieš atsiskaitomąjį koncertą reikėjo pail-
sėti. Tačiau tai buvo paskutinė naktis su naujais 
draugais. „Aš miegosiu?“ Galvon toptelėjo pažįs-
tamo sakoma frazė, jog pailsėsim kapuose... Todėl 
kelias valandas praleidome ant sūpynių. Aš taip 
supausi, jog vėjo gūsiai, greitis visus snaudulius 

išvarė. Ošiančios Birštono pušys ir giedras dangus 
permaišė košę mano galvoje. Tai taip apsvaigino, 
kad pradėjome su draugais nuo anų šokinėti. Ir 
nė vienas nusileidimas nesibaigė tuščia vieta tarp 
dantų, net pati nustebau, kad visus kartus nusilei-
dau ant kojų. Tikriausiai įvaldžiau skridimo tech-
niką. Tikriausiai pasimokiau iš klaidų. Tikriausiai 
iš kažko įgijau šiek tiek žinių. Tikriausiai kažkiek 
labiau atradau save. Po tokių kelionių-įvykių grįž-
tu šimtaprocentinė Justina. Laikui bėgant, jas rei-
kia kartoti, nes materializmas, šmutkės iš Akropo
lio, negatyvas, rutina, kėlimasis šeštą ryto temdo 
protą. Kartais reikia atitrūkti, netyčiom privalgyti 
smėlio, pavaikščiot basomis po šiurkščiai švelnią, 
kutenančią žolę. Grįžti ten, kur viskas prasidėjo. 
Grįžti ten, kur lietuvio siela virpteli. Atsisėsti ant 
kerpėmis apaugusio kelmo, paspoksoti į kūdroje 
pūpsančius karklus, saulės kepiname slėnyje ieš-
koti prisirpusių žemuogių ir verti jas ant smilgų. 

O aš vis dėlto dažnai pagalvoju apie žmones. Jų 
praeitį. Jų sunkią, nemalonią, kruvinu prakaitu ir 
ašaromis nulietą praeitį. Ir tada galvon šauna An-
driaus Mamontovo žodžiai: „Stebiu tave ir gyvenu 
mintimi: kur tu randi jėgos išlikt savimi...“ 

Miglės Daugnoraitės nuotrauka
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Talmude teigiama, jog gyvybė atsirado iš pri-
gimtinio jos noro gimti, įgyti kokią nors fizinę 
formą, tapti. Mes, žmonės, esame viena iš dau-
gelio gyvybės formų. Daugelis iš patirties žino, 
jog, laikui bėgant, noras gyventi gali sumažėti ar 
net – kraštutiniais atvejais – visai dingti. Šiandien 
gyvename ne pačiu lengviausiu laikotarpiu – kai 
susiklosčiusiomis pandemijos sąlygomis didžiąją 
laiko dalį esame priversti būti užsidarę tarp keturių 
sienų, dažnam iš mūsų, jau nekalbant apie realų 
pavojų biologinei gyvybei, kyla grėsmė ir emocinei 
pusiausvyrai bei psichinei sveikatai. Pabandysiu 
pažvelgti į gyvybę kaip į žmogaus dvasios būseną 
šiomis neramiomis dienomis, pažvelgti į visuome-
nę terapiniu žvilgsniu, panagrinėti vidinės gyvybės 
žmoguje klausimą psichologiniu aspektu, įpūsti 
skaitytojui, jeigu pavyks, bent krislelį optimizmo 
ir vilties –  įpūsti kažkiek gyvybės. 

Kas galėjo pagalvoti, jog kada nors retrofuturis-
tinio stiliaus 1962 metų Waltrio Molino paveikslas, 
kuriame vaizduojami gatve judantys izoliuotose 
stiklinių kapsulių transporto priemonėse žmonės, 
iš tiesų buvo pranašiškas? Šiandien kiekvieną die-
ną dėvime kaukes, tarsi imituojančias antsnukius. 
Kaip galime jaustis neizoliuoti? Įstatymai riboja 
mūsų keliones į kitus miestus, šalis. Kaip galime 
jaustis laisvi? Vidinę ramybę keičia nerimas ir bai-
mė dėl grėsmės artimųjų sveikatai,  nuovargis, net 
neviltis. Kaip gali harmonija nesusvyruoti? Pamo-
kas klasėse, paskaitas auditorijose, seminarus salė-
se, darbus, pasisėdėjimus restoranuose su giminė-
mis, draugais, kolegomis keičia keturios sienos ir 
bendravimas per daugybę žalių, mėlynų ir raudo-

Kauno Jono Jablonskio gimnazija, IIVKII klasė

Kornelijus Villeruš

Išsaugokime savyje gyvybę

nų pikselių. Kai viskas organizuojama nuotoliniu 
būdu per internetą – laikomi egzaminai, teikiamos 
paraiškos dėl darbo, vyksta motyvaciniai pokal-
biai, kitaip tariant, ateitis sprendžiama per ekra-
ną, nenuostabu, jog žmonės gali panirti į lengvą 
depresiją, ypač jaunoji karta. Juk ar tokio gyvenimo 
tikėjomės? Psichologai, remdamiesi pacientų pasa-
kojimais bei statistika, yra pastebėję, jog pernelyg 
didelė izoliacija ir sumažėjęs ryšys su aplinka ver-
čia žmogaus psichiką kompensuoti pernelyg mažą 
įspūdžių ir stimulų kiekį ryškesnių spalvų ir detalių 
sapnais, pasižyminčiais stipresniu afektu atsikėlus. 
Izoliacijos pasekmių ištakos gali siekti ir giliau. In-
dividas, nuolatos esantis kontakte su visuomene, 
laikosi nuo senovės per amžius nusistovėjusio mo-
ralės kodekso, vadovaujasi tomis pačiomis etinėmis 
vertybėmis kaip ir bendras kolektyvas. Pirmojo ka-
rantino metu išėjimas į lauką daugumai buvo visiš-
kai uždraustas ir gyvas ryšys su aplinkiniais, išsky-
rus šeimos narius, tapo negalimas. Susilpnėjęs ryšys 
su visuomene savo ruožtu gali turėti įtakos mora-
liam mąstymui, įžymaus psichoanalizės pradininko 
Sigmundo Freudo koncepcijoje dar žinomas kaip 
psichikos superego funkcionavimas. Atitrūkus nuo 
žmonių, – ir nuo žmogiškumo, – natūralūs socia-
liniai ryšiai visiškai užgožia etiką, nusižengiantys, 
gyvuliški ar net žvėriški instinktai, amoralūs no-
rai, tamsieji šaltiniai pradeda po truputį, žingsnis 
po žingsnio reikštis sąmonės kertelėje. Žinoma, 
gali nuskambėti kraupiai, bet juk tai viso labo 
hipotetinės prielaidos remiantis psichoanalizės 
teorija. Visa tai įsprausdamas į praktiškesnę kalbą, 
užsiminsiu, kad nors ir laikinas užsisklendimas 
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nuo pasaulio vis dėlto galbūt paskatins minčių 
eigą tekėti neįprastais keliais, pažadins vidiniame 
pasaulyje kažką, kas yra svetima ir nepažįstama, 
privers bent kiek išlįsti paviršiun slaptiems 
troškimams ir taip geriau save pažinti. Virusas Že-
mėje spėjo nušluoti jau ne vieną milijoną gyvybių 
ir sukelti tikrą kataklizmą, bet kartu sugebėjo su-
kelti suirutę žmonių dvasinėje pusiausvyroje. Kaip 
neprarasti vilties, ištvermės, ryžto? Kaip nepanirti į 
depresijos liūną? Kaip neprarasti meilės sau ir gy-
venimui? Dabar egzistencinis krachas pastato kiek-
vieno iš mūsų esybes ant slenksčio prieš bedugnės 
liūną, o išmokti kaip niekada anksčiau mylėti ir 
saugoti savo gyvybę ne tik kad visada suteikia lai-
mės – tai net privaloma bei neatidėliotina. 

Kas žmogų daro žmogumi? Kas žmogų paver-
čia ne tik besirūpinančiu maistu ir šiluma primatu, 
bet ir gyvenančiu grožiu bei meile sielai? Žmogu-
je telpa ištisa Visata: žvaigždynai, galaktikų ūkai, 
žemiškas gamtos grožis, aušros ir saulėlydžiai. Tai 
mūsų šaknys. Juk atitrūkę nuo šaknų augalai ne-
turi kuo maitintis, kvėpuoti, tad žūsta. Lygiai taip 
pat ir mes. XXI amžiuje mūsų dienotvarkę sudaro 
automobilio vairavimas, sėdėjimas kontoroje, grei-
tas pėdinimas šaligatviu nudelbus galvą, komuna-
liniai mokesčiai... Vien tuo gyvenančio žmogaus 
galvoje vieni rūpesčiai, iš įtampos ir streso pašlyja 
santykiai šeimoje, žmogus išdžiūsta ir nė nepa-
stebi, kaip prisireikia užsirašyti pas gydytojus dėl 
plaukų slinkimo ir pamėlynavusių paakių. O kur 
lėti pasivaikščiojimai po miškus, pušynus, girias? 
Kur grožėjimasis saulėlydžiu? Pernelyg apsiribojus 
vien mechanine rutina, galiausiai visai sustabarė-
jame ir pasidarome rigidiški, o interesų spektras 
nusistovi ir nesikeičia, kasdienybė nusispalvina 
pilkšva monotonija ir paniūrame – gyvybė prade-
da išsikvėpti. Šiandieniniams įvykiams išjudinus, 
atsiveria puiki proga atrasti naujų veiklų! Karan-
tinas – puiki proga pristabdyti ir atrasti tai, kas 
anksčiau buvo neatrasta, susiformuoti naujų įpro-
čių, apmąstyti daugelį dalykų, kuriems anksčiau 
apmąstyti nebuvo laiko, pradėti mokytis naujų 
kalbų, atsigręžti į fizinę veiką, bėgioti, atrasti naujų 

patiekalų, atsikratyti pasenusio mąstymo šablono 
ir išsiugdyti stipresnę asmenybę, galų gale pradėti 
gyventi kiek kitaip, taip, kaip anksčiau nesiryžome. 
Tempo sulėtinimas ir pasivaikščiojimai su šeima 
dangų raudoniu nuspalvinančių saulėlydžių metu, 
stebeilijimasis į žvaigždes ir grožėjimasis jomis 
naktį prieš užmiegant, meditacija – štai kur šian-
dien taip reikalinga gyvybė! Užuot siurbčioję kavą 
bėgdami į automobilį, atsisėskime prie ankstyvos 
aušros nušviesto pusryčių stalo ir lėtai pasimėgau-
kime kiekviena kavos puta; užuot įnirtingai šnopa-
vę nuo streso, bent akimirką užsimerkime ir giliai 
keliskart įkvėpkime, vietoj įprastų stereotipų dik-
tuojamo požiūrio pažvelkime į dalykus naujaip, iš 
naujos perspektyvos, apmąstykime neapmąstytus 
dalykus „kitu kampu“. Gyvybė – tai Dievo dovana, 
o dėkingumas – viena stipriausių priemonių pri-
artėti prie dvasingesnio gyvenimo, vienas iš išga-
ningiausių jausmų, pakylėjančių žmogų link geros 
savijautos, atvedančių prie džiaugsmo, pilnat vės, 
laimės. Be abejonės, tariamės įsivaizdavę toli gražu 
ne tokią dabartį, kokia tenkinamės dabar – suma-
žėjusiu gyvu bendravimu su draugais, mėgavimusi 
bene vien ekranu ir einame prieš šių dienų srovę, 
atskiriame save kaip individą nuo šių dienų aktu-
alijų, įtikėję, jog viskas pakrypo ne ta linkme. Ne 
prisitaikymas prie dabarties, buvimas už borto, 
plaukimas pasroviui mus užklupusio laikotarpio it 
tamsaus griaustinio debesies dienomis, o visiškas 
atsakomybės prisiėmimas už savo kartos problemas 
ir įsiliejimas į įvykių tėkmę mus vėlei sugrąžina į 
gyvenimo srovę, vėlei kvepia gyvybės!

Prieš tūkstančius metų piligrimas Siddharta 
Gautama, šiandien žinomas kaip Buda, pasakė: 
„Koks bus pasaulis, priklausys nuo to, kaip į jį pa-
žiūrėsi.“ Gyvybė – tai ne tik kvėpavimas, širdies 
plakimas. Gyvybė tai aukščiausiosios kilmės jaus-
mai – viltis, džiaugsmas, pilnatvė, meilė, dėkingu-
mas – tai kosmoso dulkės mūsų širdyse, ir, kad ir 
kokios negandos mus užkluptų, nepraraskime vil-
ties, nenumarinkime savyje to, kas yra kilniausia. 
Išsaugokime savyje gyvybę!
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Kur kas lengviau išgyventi antrus metus siau-
čiančią pasaulinę pandemiją ar tris karantinus iš 
eilės nei sulaukti tikrai gero, nuotaikingo ir mu-
zikaliai nenuobodaus miuziklo. Tikriausiai nuo 
1986 metais sukurto miuziklo Mažosios siaubų 
krautuvėlės1 nesame matę jokio miuziklo, kuris 
perteiktų originalią istoriją, papasakotą įdomia ir 
uždegančia muzika. Pasikankinome 25 metus ir 
sulaukėme naujo – miuziklo žanro – filmo In The 
Heights2 (Aukštumose).

Nuostabi istorija ir muzika, sukurta Lil-Manu-
elio Mirandos3, pasakoja istoriją apie geraširdį ir 
sunkiai savo krautuvėlėje dirbantį Usnavį Niujor-
ko rajone, vadinamame Vašingtono aukštumomis. 
Usnavis, taupydamas kiekvieną centą, svajoja grįžti 
į savo tėvynę – Dominikos Respubliką.

Filmas prasideda scena, kurioje Usnavis grupei 
vaikų pasakoja istoriją: visi susirinkę bare, įsikūrusia-
me palmių pavėsyje, Dominikos Respublikos saulės 
nutviekstame paplūdimyje, kurio pavadinimas yra 
El Sueñito, arba kitaip tariant – mažos svajonės. 

Usnavis nori susitaupyti pinigų dirbdamas savo 
krautuvėlėje, vadinamoje Bodega, ir grįžti į saulė-
tąją Dominiką. Jo draugė Vanesa, dirbanti vietinia-
me grožio salone, svajoja išsikraustyti į Manhataną 
ir tapti garsia dizainere. Antrojo plano pora Benis 
ir Nina savo gimusios tarpusavio meilės šešėlyje 
kankinasi, nes Benis, dirbdamas Ninos tėvo taksi 
versle, mato, kad verslas žlunga dėl konkurenci-
jos, o Nina, protinga ir gabi universiteto studentė, 
negali susitaikyti, kad jos tėvas priverstas parduoti 
verslą, kad tik sumokėtų už jos mokslus.

Mažos svajonės – pagrindinė filmo veikėjų 
tema: visi keturi pagrindiniai filmo veikėjai sten-

Domantas Milius

El sueñito

giasi rasti savo vietą pasaulyje ir todėl patiria daug 
sunkių akimirkų, nes turi priimti sprendimus, ku-
rių jie nenori ar bijo priimti. Ir visa tai – imigrantai 
versus amerikoniškoji svajonė – kontekste.

Nors filmas ir rodo pagrindinių veikėjų sunkiai 
įgyvendinamus lūkesčius, tačiau visa filmo atmo-
sfera spinduliuoja valios jėgą, užsidegimą ir tikėji-
mą šviesia ateitimi, kuri išreiškiama energinga, įdo-
mia, įsimenančia muzika ir puikia muzikinių scenų 
choreografija. Jokio diletantizmo, talento trūkumo 
ir elementaraus nesuvokimo, kas yra melodija, ką 
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matėme tokiuose miuzikluose kaip Cats, The Gre
atest Showman, Les Miserables, Into The Woods...

Filmas trunka net 143 minutes. Tačiau daugiau 
kaip dvi valandos pralekia nepastebimai klausan-
tis net 71 minutę trunkančios muzikos. Į šias 71 
minutę yra sutalpinta 17 originalių, muzikalių, 
skirtingo charakterio, nuotaikų ir muzikinių idėjų 
dainų, kurių bendra muzikinė atmosfera sukuria 
turtingą ir originalų Pietų Amerikos ritmais grįstą 
muzikinį pasaulį.

Filmas prasideda muzikiniu numeriu Aukš
tumose, kuriuo pristatoma filmo veiksmo vieta – 
Vašingtono aukštumų rajonas, kiekvienas filmo 
veikėjas bei jų pagrindiniai interesai filmo pasako-
jime. Kitame muzikiniame numeryje Benis siuntų 
tarnyboje apdainuojamas geriausias Usnavio drau-
gas Benis. Šiuo muzikiniu numeriu pristatoma 
Benio ir Ninos, Stanfordo universiteto studentės, 
grįžusios vasaros atostogų, Benio darbdavio duk-
ters, santykiai ir kasdienė Benio darbo diena. Po 
dviejų linksmesnio turinio dainų seka Ninos atlie-
kama Įkvėpk – daina, kurioje Nina išgyvena dėl 
tėvo prastėjančios finansinės padėties neišgalint 
padengti jos studijų kainos ir noro būti pirmąja 
savo šeimoje, baigusia universitetą. 

Nuotaikinga intermedija No me diga – plaukų 
salono paskalos, įgarsintos veržliais ritmais, ku-
riuos atlieka trys antraplanės veikėjos, kurių per-
sonažai filme egzistuoja komedinei linijai palaikyti 
ar ją inspiruoti. Neilgai teliko laukti – Vanesos, Us-
namio draugės, daina, kuria ji atskleidžia savo sva-
jones tapti garsia dizainere išsikraustant iš gimtojo 
rajono. 96000 – visą kaimynystę vietos baseine 
sujungęs muzikinis numeris su įsimintina choreo-
grafija ir bendruomeniškumo atmosfera, kurioje 
pagrindiniai veikėjai repo muzikos išraiškos prie-
monėmis diskutuoja kas būtų, jeigu jie staiga lai-
mėtų loterijoje 96000 dolerių. Piragua – pats filmo 
muzikos autorius Lil-Manuelis Miranda, atliekan-
tis ledų pardavėjo vaidmenį (Piragua – puertori-
kietiškas ledų desertas su ledo gabaliukais, apipiltas 
vaisių skonio sirupu): jo personažas Piragua Man, 

stumdamas ledų vežimėlį, įsimintina dainos melo-
dija trolina vietos rajono gyventojus. 

Kai esi namuose Nina ir Benis nostalgiškai ap-
dainuoja savo vaikystės dienas Vašingtono aukš-
tumų rajone. Pasiekus muzikinių numerių vidurį, 
devintuoju numeriu išgirstame kontrastingą mu-
zikinį numerį Muzikinis klubas: nakties tvanku-
ma, šviesos, pietietiški muzikiniai ritmai, trimitai 
ir klavišiniai, atliekantys pašėlusią salsą – vienas 
paskutinių muzikinių numerių filme, kuris sim-
bolizuoja džiugias bendruomenės linksmybes. Už
temimas – muzikinis numeris su dviguba prasme: 
pirmiausia dainuojama apie miestą užklupusį tikrą 
fizinį saulės užtemimą, tačiau jo metu senelė Klau-
dija dainuoja „mes bejėgiai“. Šie žodžiai, tarsi viso 
rajono gyventojų, legalių ir nelegalių imigrantų iš 
aplinkinių Pietų Amerikos šalių, jausenos įprasmi-
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nimas – kas jie tokie ir ką gali padaryti svetimoje 
šalyje, kurioje kiekviename žingsnyje dominuoja 
rasizmas. Šis muzikinis numeris yra tarsi įžanga į 
kur kas emocionalesnį Paciencia y Fe, kuriame se-
nelė Klaudija dainuoja apie savo vaikystę, motiną, 
namų palikimą ir emigraciją į Jungtines Amerikos 
Valstijas. Šiuo muzikiniu numeriu per savo asme-
ninius išgyvenimus, įtaigia dramatiška melodija 
perteikiami kone viso rajono gyventojų jausmai, 
kurių istorijos visos skirtingos, bet drauge ir labai 
panašios, suvienytos tėvynių ilgesio ir noro pritapti 
ir būti lygiais su kitais. Trečiasis iš eilės dramatiškas 
numeris Aabanza – tarsi senelės Klaudijos istori-
jos kulminacija besitęsiančiame saulės užtemime. 
Daina – rauda skirta išreikšti viso rajono meilę 
mirusiai senelei. Atrodo, kad užtemimas natūraliai 
perėjo į naktį, taip, kaip gyvenimas natūraliai bai-
giasi mirtimi. Visi rajono gyventojai su žvakelėmis 
po senelės Klaudijos buto langais bendra emocinga 
daina išlydi ją į paskutinę kelionę. Po tamsos išau-
šus naujai dienai, prasideda džiaugsmas: Carnaval 
Eli Barrio – daina apie džiaugsmą, kuris vėl subu-
ria visus rajono gyventojus po senelės Klaudijos 
mirties, tik šį kartą kunkuliuojančiais muzikiniais 
ritmais visi švenčia gyvenimą. Saulei nusileidus – 
Nina ir Benis daina išreiškia savo meilę ir jausmus 
vienas kitam. Nina nusprendžia toliau tęsti moks-
lus ir stengtis išlaikyti abiejų meilę vienas kitam, 
kad ir kas nutiktų. Vienas įsimintiniausių muziki-
nių numerių savo choreografija kupinas naujų iš-
raiškos priemonių ir naujo požiūrio į gravitaciją ir 
aplinką (tendencingai neišduodu, kaip originaliai 
sukomponuotas šis muzikinis numeris, siekdamas 
sudominti skaitytoją pažiūrėti filmą). Šampanas – 
Usnavio ir Vanesos meilės daina, kurioje, vaikiš-
kai erzindami vienas kitą, jie pripažįsta abipusius 
jausmus. Daina emociškai parengia žiūrovus filmo 
finalui, kuriame matome apibendrintą visų filmo 
veikėjų gyvenimą, išreikštą pompastiška muzika ir 
choreografija: visi filmo personažai randa savo an-
trąsias puses ir pagaliau priima atsakingus spren-
dimus, ką daryti gyvenime toliau. Finalinė scena 

muzikiniu atžvilgiu dera prie visos filmo muzikos: 
pompastiška, bet ne pernelyg. Viskas saikinga, me-
lodinga ir pateikta neprislegiant žiūrovo sentimen-
talumu.

Filmo pabaigos titruose girdime specialiai Lil-
Manuelio Mirandos sukurtą dainą Namuose visą 
vasarą, kuri savo muzikiniu charakteriu ir estetika 
yra kiek lengvesnio turinio nei visa originali filmo 
muzika, bet kartu puikiai temiškai dera prie jos.

Filmas yra Lil-Manuelio Mirandos 2005 me-
tais sukurto miuziklo Brodvėjaus teatrui per-
dirbinys didžiajam kino ekranui. Lil-Manuelis 
sukūrė miuziklą remdamasis Quiaros Alegríaso 
Hudeso knyga. Taip, kaip ir filme, ir miuzikle yra 
rodomi įvykiai, nutinkantys per tris dienas iš ei-
lės. Šios trijų dienų istorijos tarsi atitinka tridalę 
filmo pasakojimo ir muzikinio garso takelio for-
mą: linksma–liūdna–linksma versus šventė–liūde-
sys–šventė versus bendruomeniškumas–vienatvė–
bendruomeniškumas versus šviesa–tamsa–šviesa. 
Tridalė struktūra dominuoja beveik visuose filmo 
išraiškos elementuose.

Spalvingas ir nežemiškas savo meninės išraiškos 
priemonėmis filmas puikiai edukuoja žiūrovą pa-
rodant kasdienius gyvenimiškus pietų amerikiečių 
imigrantų sunkumus Amerikoje, kuriuos patyrė 
ir pats miuziklo, adaptuoto į aptariamą filmą, au-
torius Lil-Manuelis. Miuziklas Aukštumose pakėlė 
filmo – miuziklo žanrą itin aukštai, tarsi Styvenas 
Spielbergas būtų perdaręs West Side Story.

Vis dėlto el sueñitos – mažos svajonės pildosi: 
vimdančios popkultūros, meno ir politikos banaly-
bės, bukumo ir vulgarumo kontekste dar randama 
originalių idėjų, kurios įgyvendinamos įspūdingais 
meniniais sprendimais. 

1  Apie šį miuziklą galite paskaityti Pašvaistėje, 2017, nr. 6.
2  2021 metų amerikiečių muzikinė drama, kurią režisavo Jon 

M. Chu, muzikos autorius – Lil-Manuelis Miranda, kine-
matografija – Alice’os Brooks.

3  1980 metais gimęs amerikičių aktorius, dainininkas, dainų 
autorius, sukūręs ir vaidinęs dviejuose savo miuzikluose Ha
milton bei In he Heights.
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