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Goda Lukaitė (g. 1990) – jaunosios kartos ta-
pytoja. Mokėsi Vilniaus Justino Vienožinskio dai-
lės mokykloje, Vilniaus dailės akademijoje baigė 
freskos-mozaikos magistrantūrą.

Surengė dešimt personalinių parodų. Svar-
biausios: Mano vidinis miestas Pamėnkalnio ga-
lerijoje, Vis kitos vietos – Vilniaus vaikų ir jauni-
mo meno galerijoje, Psyche ir gamta – galerijoje 
Arka. Nuo 2017 metų – Lietuvos dailininkų sąjun-

Paslaptingi, ramūs,  
šviečiantys peizažai

gos narė, 2015 metais – Jaunojo tapytojo publikos 
prizo laimėtoja, viena iš Tapybos maršrutizatorių 
2018 metais dalyvių. Aktyviai dalyvauja parodose 
bei įvairiuose projektuose nuo 2013 metų.

Pagrindiniai jos kūrybos motyvai: užmirš-
tos, neužimtos vietos, erdvės, didelio formato pa-
veikslai. Tapyboje svarbu profesionalumas, nuo-
širdumas, savitumas. Kuria instaliacijas.

Godą Lukaitę kalbina Audronė Daugnorienė.
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Kaip atėjai į tapybą? Ar piešei nuo vaikystės? Kur 
mokeisi? Kas paskatino? 

Nuo vaikystės lankiau įvairius meno būrelius. 
Labai skatino aplinka: tėvai, seneliai. Esu jiems 
labai dėkinga už palaikymą nuo mažų dienų. Vis-
gi būtent tapybą pasirinkau ir pamilau jau mo-
kydamasi Justino Vienožinskio dailės mokyklo-
je. Iš ten liko labai geri prisiminimai. Turėjome 
daug įvairių pamokų (grafika, keramika, skulptū-
ra, meno istorija, šiuolaikinis menas, piešimas ir 
t. t.), tačiau tapyba labiausiai įtraukė ir sužavėjo. 
Po to jau prasidėjo studijos Vilniaus dailės akade-
mijoje ir profesionalaus menininko kelias.

Kokias temas dažniausiai renkiesi savo paveiks-
lams? Ar jie gimsta spontaniškai, ar kokio vaizdo 
ar įvykio įkvėpti? 

Šiuo metu renkuosi gamtos motyvus. Daug stebiu 
gamtą, fotografuoju. Mano kūrybos temos kinta, 
patys paveikslai kinta, priimu tai kaip kūrybinį 
augimą. Gretinu žingsnius gamtoje su žmogaus 
asmenybės kismu, augimu – man svarbi ir psicho-
loginė tematika. Šiuo metu kuriu peizažus iš skir-
tingų pasaulių. Noriu, kad žmonės juose atrastų 
ramybės jausmą. Kartais paveikslų pavadinimuose 
palieku užuominų į tam tikras vietas, laiką, datą. 

Goda Lukaitė. 54.184600, 24.145181, mišri technika, 100x100 cm, 2021
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Ar tiesa, kad mėgsti prigesintas spalvas, ypač 
mėlyną? 

Savo spalvų paletės neįvardinčiau kaip prige-
sintos, tačiau dažniausiai ji būna iš tam tikrų 
spalvų. Smaragdinė žalia, prūsų mėlyna, viole-
tinė, ryški, vos ne rėkianti fluorescencinė žalia. 
Tai spalvos, kurios man padeda sukurti paslap-
tingus, ramius, šviečiančius peizažus. Draugai 
kolegos juokiasi, kad pas mane studijoje nera-
si raudonos ar geltonos dažų tūbelės, bet galbūt 
kada nors ateis laikas ir šioms spalvoms.

Kaip jautiesi dabartinėje įtemptoje situacijoje? Ar 
lengvai taposi? 

Dėl dabartinės situacijos jaučiuosi blogai, kaip ir 
visi (mąstantys žmonės). Ieškau variantų, kaip ga-
lėčiau padėti. Per įvairias platformas pardaviau ke-
lis paveikslus už auką Ukrainai, o šiuo metu palei-
dau į gyvenimą dar vieną idėją. Tai keliaujantis atvi-
rukų stendas Atvirukas Ukrainai. Stende atvirukai 
su Lietuvos menininkų darbais, kuriuose išreikštas 
palaikymas Ukrainai. Šiuo metu stendą galima rasti 
Skalvijos kino centre. Atviruko kaina 5 Eur (4 Eur – 
paramos organizacijoms, 1 Eur  – tolesnei spaudai). 
Daugiau informacijos galima rasti @AtvirukasUk-
rainai Instagram paskyroje. Taip pat vienas mano 
darbas Mintimis kartu skirtas Ukrainai. Lyg kadre 
ant viršaus atsiradusios saulėgrąžos simbolizuo-
ja tai, kad ir kur eitume, kad ir ką darytume, esame 
širdimi ir mintimis kartu. Norėčiau ir linkėčiau vi-
siems, kad nepamirštume padėti, kaip kas galime.

Goda Lukaitė. 05:17, mišri technika, 100x110 cm, 2021
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Gabrielė Menšikovaitė (g. 1998)  – jaunosios 
kartos tapytoja, baigusi Nacionalinę M. K. Čiur-
lionio menų mokyklą. Nuo 2017 metų studijuo-
ja Vilniaus dailės akademijoje tapybos specialy-
bę. Būsima tapytoja yra dalyvavusi vietinėse gru-
pinėse parodose bei pleneruose. 2021 metais jai 
buvo suteikta tapytojo Justino Vienožinskio pre-
mija, o 2022 metais autorės pavardė pateko tarp 
konkurso Zabolis Art Prize finalininkų. 

Gegužės pabaigoje–birželio pradžioje Dai-
lininkų sąjungos galerijoje surengta Gabrielės 

Vita Opolskytė

Paveikslai kaip maldos

Menšikovaitės tapybos darbų paroda Maldos  – 
pirmoji personalinė. Paroda simboliškai skiria-
ma Vilniaus dailės akademijos Tapybos kated-
ros jubiliejui paminėti. Joje dailininkė pristato 
savo diplominio darbo ciklą, kuris Dailininkų 
sąjungos galerijos ekspozicijoje tampa turinio 
bei formos prasme organiška vietos bei kūrinių 
instaliacija. Savita raiška, konceptualiu ir isto-
riografiškai unikaliu darbų turiniu menininkė 
paveiksluose nagrinėja šiuolaikinio jauno žmo-
gaus akistatą su tikrove – iškreipta, susipynusia 

Gabrielė Menšikovaitė. (nuo) Baimės, nr. 2, drobė, aliejus, 20x20 cm, 2022

Gabrielė Menšikovaitė. (nuo) Baimės, 
nr. 1, drobė, aliejus, 20x20 cm, 2022

Gabrielė Menšikovaitė. (nuo) Baimės, 
nr. 3, medis, aliejus, 20x20 cm, 2022
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iš tyro tikėjimo ir apokalipsės vizijų, iš gėrio ir 
blogio.

Parodos kūrinių koncepcija paremta pačios 
autorės iš(si)kelta dilema: „Kas teikia daugiau vil-
ties ir pasitikėjimo – Dievas ar šviesus, techninis, 
utopinis rytojus?“ Problematika skleidžiasi Gab-
rielei Menšikovaitei konstruojant paveikslus, ku-
riuose išreikšta skaitmeninės tikrovės kolizija su 
šventaisiais namais  – bažnyčiomis. Maldos na-
muose atsirandantys realiai jose nesantys objek-
tai  – svetimkūniai, haliucinacijų pavidalai yra 
šiuolaikinio gyvenimo atspindžiai, perspėjantys 
apie artėjantį pavojų, nelaimes ar negandas, su-
siklosčiusias dėl pakitusių ar iškreiptų žmogiš-
kųjų vertybių. Autorės diplominio darbo vado-
vas doc. Jonas Vaitekūnas teigia, kad „Gabrielės 
siekis – didelio paveikumo paveikslų sukūrimas, 
kviečiant žiūrintįjį stebėtis meistriškai įterpto-

mis į atvaizdą, paprastai nebūdingomis bažnyčių 
interjerams, detalėmis. Nuspėjama technoklasta 
dirgina, gelbsti nuo egzaltuoto, paiko davatkiš-
kumo ar bažnytinio turizmo.“

Skaitmeninis pasaulis, tampantis nauja re-
ligija šiuolaikinio žmogaus gyvenime, Gabrielės 
drobėse veriasi įtampos ir nerimo kupinais vaiz-
diniais. Religingumo sugrįžimas šiandien yra 
komplikuotas mokslinių, socialinių, kapitalisti-
nių, politinių-ekonominių pavidalų, radikaliai ir 
destruktyviai veikiančių tradicinį tikėjimą bei 
kuriančių naują tikėjimo šaltinį. „Progresas tam-
pa ne vaistu, o naujos tikėjimo krizės simptomu. 
Tą simptomą mano paveiksluose reprezentuoja 
skaičiai ir kitos šiuolaikybės grimasos. Skaitme-
ninė tikrovė ir jos sakralumas neišvengiamai kei-
čia tikėjimą, pamažėl besislepiantį už temporalu-
mo“, – teigia tapytoja.

Gabrielė Menšikovaitė. Antroji rytinė malda, drobė, aliejus, 
198x157 cm, 2022

Gabrielė Menšikovaitė. Vilniaus Švč. Mergelės Marijos 
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia (Signalas), drobė, aliejus, 
akrilas, 115x146, 2021
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Šalia to tarsi tikėjimą ir viltį simbolizuojan-
čios ekspozicijoje „pražydusios“ gėlių ikonos kal-
ba apie gyvasties galias, džiaugsmą, pasibaigusią 
žiemą ar gamtos pergalę prieš mirtį. Krikščionių 
simbolikoje žiedo taurelė primena ne tik Dievo 
duotą dovaną, naivų džiaugsmą ar rojaus gam-
tą, bet ir viso žemiško grožio laikinumą, kuris 
gali būti amžinas tik dangaus soduose. „Žmogaus 
dienos panašios į žolę, / jis žydi kaip laukų gėlė: / 
vos paliečia ją vėjas, jos jau nebėra, / ji išnyksta, 
nepalikdama žymės.“ (Ps 103, 15–16.)

pybos meno amatui, mokyklai, modeliams, švie-
sai, spalvai, linijai, technikai ir technologijai“ ku-
pinose Gabrielės Menšikovaitės drobėse. Jose 
uolus, iš tikėjimo atliekamas darbas sujungiamas 
su negyvais, akį rėžiančiais šiuolaikinio pasau-
lio simboliais taip sukuriant dviejų dimensijų pa-
veikslus kaip tam tikrą maldą ir paliekant ekspo-
zicijoje „tarpstantį“ klausimą – kam ir dėl ko yra 
meldžiamasi?“ 

„Nuspėjama, vis akivaizdesnė technoklasta 
teikia vilties, kad skaitmeninė dvasia nugalėjo 
bedvasį ateistą“, – reziumuoja Jonas Vaitekūnas. 
Šių visų skirtingų polių susidūrimas Gabrielės as-
meninėje „maldoje“ atliepia ne tik amžiną gėrio ir 
blogio dvikovą, tačiau ir daugiapolišką šiuolaiky-
bės suformuotą žmogaus būseną. Šių skirtingų 
polių konfliktas skleidžiasi atidos, kruopštumo 
bei, pasak diplominio darbo vadovo, „jaunatviš-
ko ryžto, grubumo, meilės ir didelės pagarbos Ta-

Gabrielė Menšikovaitė. Saugu, drobė, aliejus, 160x180 cm, 

2022

Gabrielė Menšikovaitė. Nesaugu, drobė, aliejus, akrilas, 
aerozoliniai dažai, 160x170 cm, 2022

Gabrielė Menšikovaitė. Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalva-
rijų) bažnyčia (mėlyna tamsa), drobė, aliejus, 140x140 cm, 2021
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– Turime dar laiko iki išvykimo. 
Gal šachmatų partiją?

– Kol kas ne.

Užkulisiuose

Net nežinau, kodėl atsisakiau žaisti. Aš vi-
sada žavėjausi šachmatų žaidimo sudėtingumu 
(nors kartu ir paprastumu). Mūsų bendra istorija 
prasidėjo prieš vienuolika metų ir vis dar tęsiasi. 

Žaisdamas šachmatais, jau senokai pastebė-
jau asociacijų su savo artimiausia aplinka: ka-
ralius  – mano tėvas, karalienė  – mama, bokš-
tai – šeimos struktūrą išlaikantys seneliai, kurie 
stebėdami visos „genties žaidimą“ per daug ne-
sikiša (žinoma, kol problema neįsisiūbuoja). Žir-
gai  – eik lūs, atkaklūs, užsispyrę ir energijos at-
sargas pernelyg išnaudojantys žaidėjai – aš, mano 
sesės. Būtent mes pirmieji, neišanalizavę situaci-
jos, atakuojame (ką gi, verčiame  žaidimą  judė-
ti į priekį). Žinoma, negaliu pamiršti ir rikių, ku-
rie besąlygiškai skuba visiems padėti – lyg lanki-
ninkų daliniai, stovintys už kavalerijos.

Taigi vėl klausiu savęs – kodėl nepriėmiau pa-
siūlymo? Atsakymo dar nežinau, bet viduje kirba 
kitas klausimas: kokia mano paties vieta šiame 
šachmatų žaidime? Juk negaliu visąlaik slėptis už 
kito nugaros. Jaučiu individualios jėgos proveržį, 
kuris galbūt netrukus nustebins mane patį. Vis 
labiau patinka mintis, kad pėstininkas, perėjęs 
per visą lentą, gali tapti valdove. Ši žinutė iš lėto 
užvaldo mane. Ji turi būti įrodyta. Būtinai. 

Pradėkim nuo pėstininko

„Vienas lauke – ne karys“, – taigi nors šiame 
žaidime pėstininkas ir gali tapti valdove, bet vie-
nam to padaryti beveik neįmanoma. Kad ir koks 
esi ypatingas ar apdovanotas talentais  – vienas 
pasaulio nepakeisi, nesugebėsi pasiekti norimo 
rezultato per negrąžinamų pastangų vertą lai-
ką. Tačiau aš vis tiek laikausi įsitikinimo: mano 
ryžtas, įdėtas darbas ir parodytas noras įkvėps, 
įtrauks kitus ir privers juos mane pripažinti. Sa-
kysite  – jaunatviško maksimalizmo pliūpsnis? 
Neapdegusio sparnų drugelio kliedesys? Galbūt. 
Visada turėjau svajonių. Mane jos „veža“.

Manau, kad šachmatai turi daug įtakos mano 
charakteriui ir mąstymui. Vienas pavyzdžių  – 
neapgalvoto skubėjimo suvaldymas. Man anks-
čiau nepatiko mąstyti ir/ar gilintis į aplinką, mė-
gau plaukti pasroviui. Šachmatuose šis įprotis 
tapo stabdžiu. Kasdien treneris aiškindavo man, 
kad per daug skubu, nemąstau, nematau paslėp-
tų priešininko ketinimų. Šis žalingas įprotis, kaip 
ir daugelis kitų, dingo. Žinoma, kiek jų dingo, tiek 
juos pakeitė kiti. Aplinkinių palaikymas, skati-
nimas ir patarimai „nepraeina pro ausis“, ypač 
mano sugebėjimui klausytis ir išgirsti didelės įta-
kos turėjo valdovės (mamos) bei bokštų (sene-
lių) auklėjimas gerbti vyresnius, vadovautis jų iš-
mintimi, patirtimi. Bėgant laikui supranti, kad ne 
kiekvienas yra vertas klausymosi, bet šis suvo-
kimas tik įrodo, jog sugebėjau išaugti toks, kokio 
aplinkiniai norėjo – pakankamai savarankiškas, 
bet atviras idėjoms ir patarimams.

Todėl pėstininkas, kuris yra anapus lentos, 
dažnai yra vertinamas labiau nei žirgas, rikis, o 
kartais labiau nei pati valdovė. Pasiekęs pakanka-

2022 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatas, 
Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija, III klasė

Gustas Aušiūraitis

Šachmatai –  
žaidimas ar gyvenimas?
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mai gerų rezultatų, tampi vienu svarbiausių as-
menų „žaidimo“ aplinkoje, tik turi laiku pastebė-
ti ir, gink Dieve, pernelyg nesinaudoti.

Ėjimas žirgu

Vaikystėje pas senelius Žemaitijoje buvau pa-
mėgęs vieną tvenkinį, kur augo keletas senų 
gluosnių. Vienas jų buvo grakščiai palinkęs į 
vandenį tartum pasirengusi žiūrovams nusi-
lenkti balerina. Aš keldavausi anksti ir eida-
vau prie tvenkinio. Man buvo smagu žiūrėti į 
vandenį ir justi, kaip kylančios saulės spindu-
liai brauko veidą. Kartą už nugaros išgirdau 
senelio balsą:

– Ką tu čia veiki vienas?
– Ieškau tylos, – atsakiau jam.
Nežinau, ar senelis patikėjo manimi, bet 

atsinešė dvi meškeres ir nuo to laiko tylos ieš-
kojome dviese.

Neseniai, rengdamasis rašiniui, radau Vytau-
to Kavolio esė, kurioje buvo toks sakinys: „Indi-
vidualistas turi savo tikslą ir reikalauja laisvės 
nuo kolektyvo tam, kad šį tikslą galėtų realizuo-
ti. Tada jis grįš visuomenėn ir jai kaip dovaną at-
neš savo realizuotąjį tikslą (meninį kūrinį, moks-
linį atidengimą, naują moralinę sistemą, tobules-
nį gamybos būdą, savąją Dievo sampratą ir t. t.). 
Individualistas reikalauja laisvės, kadangi ji jam 
yra sąlyga duoti savąjį įnašą.“ Galbūt pagalvojau 
nekukliai, tačiau mintis aplenkė – tai apie mane! 

Nedelsdamas pasidomėjau šiuo išeivijos in-
telektualu kaip asmenybe ir skaitydamas jo bio-
grafijos eilutes vis labiau jam simpatizavau. Netgi 
labai norėčiau, kad ir manojoje atsirastų šis saki-
nys: „Klasės draugai atsimena, kad Vytautas bu-
vęs kaip „Kiplingo katinas, kuris mėgo vaikščioti 
vienas“. Jis nesidomėjo niekuo, kas žavėjo jo am-
žiaus vaikus. Su juo galėjai kalbėti tik apie per-
skaitytas knygas ir aptarinėti rimtus gyvenimo 
klausimus.“

Vadinasi, mano vaikystės prie tvenkinio pa-
tirtys ir buvo individualumo paieškos. Be abejo, 

tuo metu buvo paprasta. Šiandien daug sudėtin-
giau netgi gana gerai žaidžiančiam. Šachmatuo-
se savitumą, išskirtinumą demonstruojanti figū-
ra neabejotinai yra žirgas, kurį aš taip pat vertinu 
kaip savo ir į mane panašių žmonių charakterio 
pateiktį: nepriklausomybės ir laisvės siekis, ne-
patogumas dirbti komandoje, kai dalintis kitų at-
sakomybe yra netgi rizikinga, juk laisvė individu-
alistui reikalinga tam, kad apsisaugotų nuo ko-
lektyvizmo tironijos. 

Dar labiau nemėgstu asmenų, kurie nesugeba 
priimti kitų idėjų, asmenų, kurie kraują pralietų, 
kad paklustume jiems – Dievo apdovanotiesiems. 
Būtent dėl minėtų asmenų visuomenės grupės ir 
lieka susiskaldžiusios, negebančios progresuo-
ti. Dažnai girdima firminė frazė „būkime demo-
kratiški“ pameta kitą savo reikšmę – daugelis pa-
miršta, kad neapribota demokratija yra anarchi-
ja. Todėl visada reikalingas karalius, kurio žodis 
būtų paskutinis, kurį visi pripažintų kaip taktiš-
kiausią, nešališkiausią ir protingiausią grupėje. 
Galbūt mintis šiek tiek utopinė, nes tikrai atsiras 
kvailių, kurie mano, kad sugeba geriau. Šachma-
tuose tokį vaidmenį atliktų rikis – neprisiimtų ei-
linių pėstininkų atsakomybės, bet būtų pakanka-
mai aktyvus dėl didelės naudos: juk vis dėlto pės-
tininkas ir rikis (įstrižai aukščiau už jį) yra viena 
stipriausių kombinacijų žaidime. 

Taigi, grįždamas prie laisvę propaguojančio 
žirgo, vis dėlto bandau įpiršti savo nuomonę ir iš-
teisinti individualistą, kuris ne apgailestauja, kad 
kažkas kitas yra jo likimo lėmėjas, o priešingai – 
suvokia, kad būtent nuo jo sprendimų, jo veiks-
mų šiandien priklauso bendruomenės likimas. 
Įvertinkim žirgą  – kol kas individualizmo mūsų 
aplinkoje gerokai per mažai.

Arčiau karalienės

Mūsų daugiabutis stovėjo prie pagrindinės 
miestelio gatvės. Kitoje jos pusėje – kepyklėlė. 
Bandelių kvapas kuteno visų kieme žaidžian-
čių vaikų nosis. Mama turbūt labai greitai su-
prato, kad ateis ta diena, kai aš norėsiu per-
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bėgti gatvę ir svajonė nusipirkti karštą cina-
monu apibarstytą bandelę išsipildys. Arba 
ne  – jeigu, neduok Dieve, mane partrenktų 
mašina. Taigi su kelių eismo taisyklėmis susi-
pažinau gana anksti. Mama stebėdavo mane 
pro langą, o aš stengdavausi jos neapvilti  – 
saugiai sugrįžti. 

Aš ir dabar jaučiu, kaip sudėtingose situa-
cijose ji mane stebi. Ir pasitiki. 

Mąstydamas apie karalienės figūrą žaidi-
me, dažniausiai mąstau apie savo mamą – nepri-
klausomą, išdidžią, santūrią moterį, kurios įta-
ka ir pozicija dažniausiai stipresnė už vyro (netgi 
gana konservatyvaus senelio). Ir šeimoje valdovę 
įsivaizduoju būtent taip. Jeigu jau prieitume prie 
asmeniškumų, tai apie karalienę savo gyveni-
me man dar ankstoka galvoti, na, o apie istorijo-
je tvirtas moteris – tikrai pasvarstyti vertėtų jau 
vien dėl to, kad istorijos mokslas – mėgstamiau-
sia mano sritis. 

Taigi minėtomis savybėmis dominuojančių 
moterų ieškoti istorijoje gali būti ir sudėtinga, 

ir pernelyg lengva. Daugeliui žinomos asmeny-
bės, t. y. Žana d’Ark, Emilija Pliaterytė, Ona Su-
dimantaitė-Vytautienė, jos dukra Sofija... Ar jos 
vertos būti sosto dešinėje? Mano atsakymas  – 
vargu. Žana d’Ark ir Emilija Pliaterytė tiktų į šio 
žaidimo lentą dėl savo charakterio ir tempera-
mento, juk valdovė  – stipriausia figūra. Tačiau 
ji pirma nesileidžia į mūšį kaip jau minėtosios 
personos – valdovė privalo analizuoti padėtį, pa-
dėti karaliui ir tik atsiradus tinkamoms aplin-
kybėms pati leistis į kovą. Valdovė taip pat ne-
gali būti silpna ir lengvai palaužiama, manau, ji 
savo valia turi prilygti vyrui (gal net ir pralenk-
ti jį). Taigi Žemaitės Katrei valdove netektų būti 
niekada. Tinkamiausios asmenybės iš šio sąrašo 
būtų Ona Sudimantaitė-Vytautienė bei jos dukra 
Sofija. Ona buvo įtakingesnė už patį Vytautą, o 
Sofija ne kartą įrodė, kokia stipri ir nepažeidžia-
ma tampa moteris, įsprausta į kampą. O kaipgi 
kitaip? Kilmingos šeimos vertybės ir auklėjimas 
nenuėjo veltui. 

Taip gana linksmai samprotaujant apie mote-
rį-valdovę galbūt reikėtų ieškoti viduriuko? To-

Iliustracija iš knygos 

Alisa Veidrodžių karalystėje
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kiu atveju mano mintys nusikelia anapus Atlan-
to, būtent į XIX a. Kubą. Emilija Kazanova de Vil-
laverde atitinka visus mano lūkesčius. Ji aktyviai 
pasisakė už Kubos nepriklausomybę, rašė publi-
cistinius straipsnius, įkūrė moterų organizaciją 
(ši privilegija leido joms dalyvauti politikoje). Ši 
asmenybė ypač žavi mane savo stiprybe, laisvės 
troškimu. Emilija dirbo vyrų šešėlyje, bet neleido 
jiems užgožti savęs. Ji buvo tikra valdovė (šach-
matuose ir gyvenime). Kaip rašė kinų strategas 
Sun Tzu, leido savo planams būti tamsesniems už 
naktį, o pasirengusi – smogė lyg perkūnas.

Ir vis dėlto žaidime atsistoti šalia karalienės – 
labai svarbu. Bet, manau, įmanoma. 

O kaipgi karalius?

Jau ketveri metai bent du kartus vykstu į Nor-
vegiją, kad galėčiau su savo tėvu kartu pažve-
joti. Man tai ypatingas laikas. Jūros ir žuvies 
kvapas, vyriški pokalbiai žvejų kateryje, įsi-
tempę suaugusių vyrų, traukiančių tinklus, 
raumenys… Leonardo da Vinčio bloknote išli-
kęs žmogaus raumenų darbo eskizas, jo Vitru-
vijaus žmogus įgijo naują reikšmę – mano tėvo 
paveikslą. 

Aš neidealizuoju  – aš noriu juo tikėti ir 
sekti. 
  
Pati pažeidžiamiausia figūra  – karalius. Jam 

kritus žaidimas baigtas. Galime ir vėl paieško-
ti įvairių variacijų – ne tik karalius, bet turbūt ir 
pati valstybė/visuomenė karo įkarštyje. Priklau-
soma nuo aplinkybių, nuo tautos pilietiškumo, 
jos identiteto suvokimo… Pozicija, kurioje yra ka-
ralius, dažniausiai nulemia žaidimo eigą. Taigi 
karalius privalo būti sumanus, suktas ir turintis 
ateities viziją, kuria jis tiki. Sakyčiau, kaip kadai-
se Napoleonas Bonapartas – puikus strategas, pa-
keitęs žaidimo taisykles. Vieniems jis buvo negai-
lestingas despotas ir tironas, kitiems – revoliuci-
jos vaikas, laisvės nešėjas ir išlaisvintojas. Net ir 
mirdamas jis neprarado išdidumo: kaip pats sakė, 

„tauta vis tiek man lenksis“. Ir buvo teisus. Da-
bar, norint išvysti šio didžio stratego kapą, ku-
ris yra Paryžiuje, po Invalidų rūmų bažnyčios ku-
polu, daugybė smalsių lankytojų turi pažvelg-
ti žemyn – nusilenkti. Taigi turėti ambicijų reikia 
kiek vienam – kaipgi be jų? Juk niekas nenorėtų at-
sidurti H. K. Anderseno pasakos Nauji karaliaus 
drabužiai valdovo kailyje  – netgi mažas vaikas 
minioje suprato, kad karalius nevertas pagarbos. 

Gyvenimiškos išminties stokodamas, vis tiek 
turiu pripažinti, kad karaliumi būti sunku. O kai 
dar atsiranda sosto įpėdinių… Oi, baisu pagalvoti, 
bet nuo atsakomybės bėgti negalima. Reikia tik 
atsiminti, kad karalius vienas silpnas  – manau, 
būtent taip norima pavaizduoti šachmatų žaidi-
me. Vėlgi viduriuko paieškos: jeigu neturi ambici-
jų, tu nevertas būti karaliumi, turi per daug – esi 
tironas, o atpalaidavęs vadžias esi nuverstas ir 
vergauji kitiems įtakingiesiems. Kaip elgtis? Ma-
nau, žaidime paslėpta mįslė, o ją per tūkstančius 
metų įminė nedaugelis. Man taip pat ši mįslė ne-
leidžia ilsėtis: slegia ir verčia nuolat savęs klaus-
ti, ar esu vertas, ar esu pakankamai gabus ją at-
skleisti.

Dar šiek tiek iš užkulisių

Žaisti – gyventi, gyventi – žaisti. Tokią kol kas 
teoriją susikūriau. Sakysite, kad nei šiokia, nei to-
kia? O man atrodo, kad visai įdomi. Žaisdamas 
galvoji ne tik apie savo, bet ir apie priešininko ėji-
mus – vadinasi, gyveni kito gyvenimą. Bent mažą 
jo dalelę. Na, o gyvendamas irgi žaidi: rizikuoji, 
vėl mąstai racionaliai, abejoji – kuo ne žaidimas. 
Bet nedaug laukti – keleri metai, gal keliolika – ir 
pats įsitikinsiu savo teorijos teisumu. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

– Ar pasiūlymas sužaisti partiją 
dar galioja?

– Žinoma, dar turime laiko.
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Ilga kaip šimtmečiai diena, kuri prasidėjo dau-
giau nei prieš mėnesį. Žmogus, kiekvienas laisvas 
žmogus, kuris yra išvarytas iš namų, tampa man-
kurto kaliniu. Kaliniu, kuris turi lipti per minas, 
nes minia mankurto vaikaičių jas išdėliojo jo pa-
liepimu. Jo paliepimu kalinys turi lipti pro spro-
gusių mokyklų langus, jo paliepimu pakabinti 
kūną prie žaidimų aikštelių laiptų ir ant sūpuok-
lių, kurių niekada nebejudins vėjas, nes nuo jų 
nusviro rankos. Rankos, kurios nenešė ginklo, 
tik gėlę į darželį savo auklėtojai gimtadienio pro-
ga. Tokia mankurto valia, o dalią jis pats sau pa-
skyrė. Pagal paskyrimą jis liepė išraižyti Z raidę 
vaikaičiams ant kaktų ir krūtinių, V ant metalo 
gabalo, kuris įšale negali pajudėti ir dūsta netek-
damas degalų. O mankurtų caras vis klykia: „Va-
žiuok, važiuok, važiuok!“ Ir nė vienas pavaldinys 
neišmoko sušukti: „Už-
sikrušk!“ Dėl baimės, 
dėl baimės mankurtas 
žudo, nes nebemoka gy-
venti laisvas, jo kaukolę 
sutraiškiusi, išdžiūvusi 
oda dar labiau susitrau-
kia nuo sušalusio pra-
kaito ir gyslose šąlančio 
kraujo, pamačius, kaip 
kaba mažieji ant žaidi-
mų aikštelių tvorų. Ir 
jis galėtų nualpti, galė-
tų numirti, bet tik ėda 
nelukštentą saulėgrąžą 
ir laukia caro įsakymo. 
Įsakymo žudyti, po to – 
įsakymo mirti prieš tai 

išprievartavus moterį ir vaikystę. O paskui išaug-
ti geltona gėle, kurios niekas nelaistys, tik jo mir-
tis virs taikos nešėja. Tuo tarpu caras-mankurtas 
sėdi prie ilgo stalo, o į jo vaikaičių šalmus barška 
laisvųjų kulkos. Dervos teka jam iš sporų ir kup-
ranugario šlapimas degina akis. Nelemta jam ap-
akti. Tik motinoms verkti šalia jo dėl to, kad jis 
nebeprisimena vaikystės. Nuvertinus mirtį, pa-
keitus jos prasmę, jis galės gyventi. Tik mankur-
tų mirtis neša  laisvę. Tik mankurtų mirtis neša 
saulėgrąžų žydėjimą. O jų mirtys prasideda iš mė-
lyno dangaus, kurio mankurtai negali pasiekti, 
negali matyti, nes šlapimas jau išdegino ragenas. 
Magnis nebepadėtų, net jei jie jo turėtų. Laisvųjų 
rankos pasės geltonus laukus, o iš metalo kalnų 
nukals skulptūras tiems, kurie ėjo į kovą prieš ca-
rą-mankurtą ir jo vaikaičius.

Ignas Zalieckas

Saulėgrąžos 
   

Lino Daugėlos nuotrauka
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Linas Daugėla

Išvyti

Kad ir kokia tikrovė būtų už sienų, kurios ne-
retai stiklinės, visada tikiesi, kad neištiks. Tik 
vienąryt pabudęs suabejoji, ar ateis pavasaris. 
Tada visi darbai tampa sunkūs, slogi nuojauta ne-
leidžia gyventi įprastu ritmu, vis įninki į svarsty-
mus, postringavimus, ką darytum... 

Vienas draugų klausė, ką daryčiau, kur bėg-
čiau, jeigu... Mirčiau, atsakiau. Kažkodėl tikrovei 
žvelgiant į akis net ir gelbėtis atrodo taip bepras-
miška. Bet juk niekad nežinom, ką iš tikrųjų da-
rytumėm ištikus tragedijai. Gera, kol galim bur-
ti iš vėjo pokalbių. 

Kas sakė, kad jauni žmonės negalvoja apie 
mirtį? Atrodo, ji visada seka iš paskos it šešėlis, 
kaskart vis arčiau ir arčiau. O dabar priartėja tiek, 
kad atsisukęs gali justi, kaip ji kvėpuoja tau į vei-
dą, kad nejučia rasoja akiniai. 

Kartais norisi atsiriboti nuo karo. Juk mes, 
jaunimas, ypač tikėjomės, kad nebus. Dažniau-
siai apie tai kalbėdavom per istorijos prizmę, ir 
tiek. Tik nuėjęs prie prosenelio kapo, atminęs 
tremtį, jusdavau, kad kol žmonija gyvuos, tol 
bus ir karas, kad jis niekur nedingsta, kad nau-
jos kartos keičia senas, bet agresija kaupiasi ir 
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kaupiasi, o susprogdinta tuš-
čių garbėtroškiškų paskatų 
perauga į sugriautus namus, 
nušienautus gyvenimus, su-
temusią ateitį ir skeveldrų po-
kalbius ant išniekintų kūnų. 
Bet vis vien lieka klausimas. 
Kam visa tai? 

O šiandien turbūt belieka 
turėti vilties. Be jos būtų vien 
juoda. Turėti vilties, kad ab-
surdo pasaulis pasisotino tiek, 
kad sunkiai gali pajudėti. Juk 
viskam ateina pabaiga. 

Žiūriu į pražydusius kro-
kus, negalvojančius apie karą. 
Pavasaris. Kaip jiems gera 
nesuprasti. 

Ne visos nuotraukos darytos karo Ukrainoje metu. Kai kurios da-
rytos anksčiau, tačiau dabar perteikia karo jauseną gyvenant Lietu-
voje. Nutolę, bet arti. 
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Kornelija Mikalauskaitė

Kas rizikuoja, tas amžinai neblaivus, 
arba Anoniminių anonimų klubas

Įprastai buvau bato aulas,
šlepetė ir tapkė,
nors pastaruoju metu,
prisiekiu, aš abstinentė...
Rizikuoti man darosi nuodėmė.
Sako, ir neveiklumas gali brangiai kainuoti,
bet, po perkūnais, geriau jau ubagė, benamė,
dvasinė vargšė
nei alkoholikė.
Nors, jei atvirai,
Manyje jau seniai
švilpauja vėjai –
ir puantų, ir kaliošų pavidalu.
Tokią mane padarei:
Tau daviau, tau daviau, tau daviau,
O man ir neliko.

Aklas aklą veda, arba Tuščiomis

Aš visada norėjau tave paliesti,
siekiau tavimi save užpildyti.
Nebebuvo vietos:
kiekvienas iš mūsų jau nuo pradžios buvo pilnas –
nešiojosi abi savo sielos puses.
Aš niekada nebuvau vienas pirštas –
ant abiejų rankų nuo gimimo
turėjau jų po penkis.
Tu taip pat,
nes jei turėtum tik vieną
ir iškeltum jį viršun, kai juokiuosi,
šiukštu nesijausčiau kvaila, tik apkvailinta –
kaltinčiau Apatės meistrišką žavesį.
Todėl šiame pilkame pasauly
dėl tavęs nepilko esu dešimt kartų kvailesnė,

2022 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė, 
Tauragės Žalgirių gimnazija, IV klasė

ir, pripažįstu, tai mane tenkina –
bet kurio kito žmogaus nepatenkintų.
Žmonės panašūs tik tuo,
jog mato pasaulį skirtingai.
Mes abu panašūs dar ir tuo,
jog kartais jo nematome.
Vadinkite mus neregiais,
aš ne Petras, neišsiginsiu –
Kartais akių nesugebu nukreipti toliau nuo tavęs.
Tačiau, kol avių banda toli aptvare,
mes dviese šokam nuo skardžio.
Ir to man užtenka –
į žemę, nors su dviem pusėm ir dešimčia pirštų, 
atėjau viena, tuščiomis,
bet išeisiu...
mes išeisim kartu,
ir visai nesvarbu, jog susikibę
savo vis dar tuščiomis rankomis.

Išsipildyk,  
arba Dabar baisiai gelia šikną

Tampyti liūtą už ūsų,
ausų, griebti už letenų.
Vilką minėti ir laukti,
kol jis pasirodys.
Nuo vilko peršokti ant meškos.
Laukti, kol pasirodys
mano kurtas likimas,
nes kitokio niekad nebus,
kitokio likimo būti negali.
Pakišti velniui koją
ir pačiai apvirtus stebėtis,
kodėl nenugriuvo jis ar dangus –
nugriuvau tik aš.
Pasakyti tau
kiekvieną norą, kurį sugalvoju.
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Ir žinoti, kad tai vis tiek išsipildys –
Niekada netroškau nieko, kas sukeltų dvejonių.
Nenorėjau. Ištroškau. Dabar noriu ir trokštu.
Kupidonas iššovė
ne vieną strėlę –
bent dešimtį.
Pataikė ne vien į širdį, bet ir į sėdimąją.
Aš kalta.
Netikėjau.
Meilė galbūt yra, 
bet aš vis dar negaliu sau to pripažinti.
Galiu tik mušt į krūtinę ir tikėtis,
jog tu toliau mane versi
tikėti dvejonėmis.
Vis dėlto, nebegaliu sakyti garsiai tau savo troškimų –
nes, atleisk, dabar ištarsiu paskutinį sykį,
aš beviltiškai noriu, kad tu išsipildytum.

Jaunystė – kvailystė,  
arba Apgaudinėti save

Neskubėjau ir, keista, nebuvau pirma
nė viena prasme.
Na, nebent sakysi, kad pirma nuo galo.
Dalelę savo gyvenimo paskyriau savęs ieškojimui
ir didžiąją dalį tiesiog paklydimui,
savo pačios akių dūmimui,
klaidų darymui.
Nors visa tai dar tas pats savęs ieškojimas
ir vietos pasauly nesuradimas.
Taigi, ir daug, ir mažai gyvenime klysdama supratau, jog
posakiai apie pirmumą,
širdžių nuolankumą,
ir šiaip neapsakomą gerumą
galiojo tik senolių laikais,
šiandien ir stengdamasis tiesiosios nekirsi pirmas –

tokiais atvejais nebesinori stengtis,
Todėl galimybė pramiegoti
visą gyvenimą
dabar didesnė nei bet kada anksčiau.
Bet šiaip aš nemiegu,
tik ieškau gyvenimo tikslo
ir galbūt vis dar klystu:
Pusiau pramerktom traiškanotom akim
aš bandau suprasti, ar jau šiandien
man reikia keltis ir vaikščiot,
ir į save nukreiptais delnais
bergždžiai siekiu išgelbėt pasaulį.

Atskirtis,  
arba Nusipjovei ne tą ranką

Ir akla, ir višta,
išsilupusi akį, nusipjovusi ranką,
nuoga –
atidavusi marškinius ir apsiaustą.
Šiandien klausiau, kurį skruostą
buvau tau atsukusi praėjusį kartą,
Bet tu neprisimeni.
Neprisimeni, kas aš tau
ir kad kartu judinom kalnus.
Ar mes priešai?
Ir pati žinau – laikai tokie, jog mylim
priešus, ne artimus.
O aš tau ne priešė, ar ne?
Ir ne artima – 
jei tai turi dar bent kokią simbolinę vertę.
Tarp mūsų kardas –
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Paauglystė

Paauglystė  – pirmasis žingsnis į platų, 
džiaugsmingą, bet dar labai paslaptingą pa
saulį. Tai atradimų ir ieškojimo laikas, daž
nai kupinas abejonių, sunkumų ar proble
mų. „Problemų nebuvimas paauglystėje jau 
problema“, – teigia žymi psichoterapeutė 
A. Freud. Visa aplinka tarsi šaukte šaukia, ko
kie paaugliai nedėkingi, nemandagūs, nepa
garbūs ir tingūs. Kritikuoja mūsų aprangą, 
mėgstamą muziką, nuomonę, pomėgius. 

Paauglystėje tarp mūsų ir tėvų ar kitų su
augusiųjų įsiplieskia tikras karas. Laimėto
jų tame kare nėra. Abi pusės turi savų lūkes
čių, nori būti suprastos, bet dažnai lieka ne
laimingos ir įskaudintos. O mūsų, paauglių, 
problemos taip ir lieka nuošaly. Kas suaugu
siesiems atrodo savaime suprantami dalykai, 
mums – neatrasti horizontai. 

Labai gaila, kai suaugusieji užmiršta, kad 
jie taip pat buvo paaugliai, jiems buvo sun
ku, jie irgi pakliūdavo į gyvenimo rezgamas 
pinkles, neišmokdavo pamokų, jausdavosi 
nerangūs, negabūs ir nesuprasti. Dabar taip 
jaučiamės mes, jų vaikai. Bet ką dažniausiai 
girdime? „Nekreipk dėmesio“, „anokia čia 
problema“, „kad man tavo rūpesčius“ ir t. t. 
Taip, dabar tas laikas, kai užsisklendžiame 
savyje, artimiesiems skiriame nedaug laiko, o 
nutikus bėdai, gręžiamės į draugus ir norime 
būti kartu su jais. Tačiau šie bendrumai mus 
stiprina ir palaiko. Tai padeda mums suvokti 
sudėtingus socialinius ryšius, pažinti aplinki
nius, suprasti save ir savo vietą visuomenėje. 
Ir tai tikrai nėra lengva. 

2022 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė, 
Kėdainių šviesioji gimnazija, II klasė

Akvilė Jakutytė

Kai tarp žodžių  
pasiklysta prisiminimai

Aš Deina, šešiolikmetė paauglė. Dabar 
žvelgiu į savo kelią, nueitą per kelerius me
tus, ir suprantu, kad gyvenimas mane jau iš
mokė labai įvairių dalykų. Ir tai tikrai nebu
vo tik fizika ir matematika. Nors, aišku, mo
kiausi ir jų... 

Suprantu, kad gyvenimas daug platesnis 
nei mokyklinis suolas. Suprantu, kad gyve
nimas nuolat pateiks man sąskaitų, kurias aš 
turėsiu apmokėti. Žinau, kad tikrai norėsiu 
linksmybių ir nuotykių, už kurių visai šalia 
tūnos pavojus ir nežinia. Už tai turėsiu su
mokėti nusivylimais, įtampa, baime, bet grą
žą gausiu vertingomis pamokomis, geromis 
emocijomis ir įdomiais prisiminimais. Labai 
dažnai teks gauti sąžiningumo, tikrumo ir 
pasitikėjimo sąskaitų. Kartais noras būti sa
vai, mėgstamai, priimtai kitų būna toks di
delis, kad rizikuoju užmiršti savo vertybių 
kompasą, daryti neapgalvotų klaidų, netgi 
priimti kvailų sprendimų ir pasitikėti ne tais 
žmonėmis. 

O kaip meilė? Kiek kainuoja ji? Juk tai toks 
kerintis jausmas, kurį svajoja patirti visi. Mei
lė ir kelia, ir klupdo, džiugina ir liūdina, pa
rodo ne tik pačias geriausias charakterio sa
vybes, bet ir išryškina ydas. Ech, aš visai kaip 
Džuljeta, tokia jausminga atrodau net sau. Jei 
pasakyčiau mamai, kad esu iki ausų įsimylė
jusi, tik pasišaipytų ir vėl pakartotų: „Moky
kis, o ne apie meilę svaičiok.“ Žinoma, jai vi
sada negerai, ji visuomet ras priekabių. O aš 
tikrai myliu savo Romeo, savo Rytį, kuris taip 
pat sąsiuvinio paraštėse piešia man širdeles. 
Ir visiškai nenoriu to nurašyti paauglystei... 
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Patyčios

Aš Gabija, septyniolikos metų paauglė. 
Jei paklaustumėte paauglių, kokia problema 
mūsų pasaulyje yra dažniausia, daugelis pa
sakytų, kad patyčios. Ko gero, ne vienam yra 
tekę patirti vienokią ar kitokią patyčių formą. 
Ne išimtis ir aš. Prabilti apie tokius išgyveni
mus nelengva...

Visuomet buvau drovi, bijojau aplinkos ir 
vengiau žmonių, tad gerai pamenu, kad, prieš 
man pradedant lankyti mokyklą, mama labai 
nerimavo, kaip man pavyks pritapti prie kla
sės, susirasti draugų. Neslėpsiu, iš pradžių 
buvo nedrąsu, bet paskui viskas ėmė klosty
tis puikiai. Tačiau visą laiką gerai sektis ne
gali. Metams bėgant ir žmogui augant, didė
ja noras būti geriausiam... Aštuntoje klasėje 
jaučiausi pagaliau atradusi save ir sudėlioju
si minčių kaladėles į reikiamas lentynas. Man 
be galo patiko piešti. Piešdavau slapčiausias 
svajones, stipriausius herojus ir didžiausias 
baimes, kurios, išlietos popieriaus lape, ne
beatrodydavo tokios didelės. Piešdama vi
suomet jaučiuosi be galo stipri, laisva ir ne
pažeidžiama.

Deja, prisimenu labai skaudžių išgyveni
mų. Dailės mokytoja taip pat pastebėjo mano 
pomėgį ir pasiūlė dalyvauti dailės olimpiado
je. Žinoma, iškart sutikau. Klasei atstovavome 
dviese – aš ir Miglė. Miglė ne tik lankė dai
lės mokyklą, jos piešiniai prilygo dailininkų 
darbams. Kad ir kaip norėjau į tai nekreipti 
dėmesio, jaučiau didelę konkurenciją ir įtam
pą, netgi pavydą. Nors žinojau, kad šansų pa
sirodyti geriau už ją neturiu, o Miglės pasiti
kėjimas savimi mane siutino, norėjau įrodyti, 
ką galiu. Olimpiados dieną bandžiau nugalė
ti įtampą. Kai iki pradžios buvo likę keletas 
minučių, sėdėjau ir, rodos, skaičiavau širdies 
dūžius.

Prasidėjo. 
Pradėjusi piešti pasinėriau į savo išgyveni

mų pasaulį. Pripažinsiu, sekėsi geriau, nei ti

kėjausi. Temą pavyko pajausti, o jausmus per
kelti ant popieriaus. Atidavusi darbą, išėjau su 
šypsena ir gana ramiai laukiau rezultatų pa
skelbimo. Po savaitės, vėlų trečiadienio vaka
rą, sulaukiau dailės mokytojos skambučio. 

Aš laimėjau! Nustėrau, atrodo, sustingau. 
Mokytoja, laikydama telefono ragelį, laukė 
mano atsakymo, tačiau aš negalėjau pratarti 
nė žodžio. Manau, keletą sekundžių ji girdė
jo tik mano alsavimą ir stiprų širdies plaki
mą. Tik po kelių akimirkų supratau, kas įvy
ko. Laimės ašaros pabiro lyg pupos. Tai buvo 
laimingiausia diena mano gyvenime. O lai
mingiausia ji ne dėl įvertinimo ar prizo, o dėl 
to, kad vertintojai pastebėjo tai, ką aš taip no
rėjau perteikti... 

Tačiau džiaugsmą greitai aptemdė Miglės 
elgesys. Pasirodo, keletą metų ji buvo laure
atė, tad šiemet niekaip negalėjo susitaiky
ti su prarasta pirmąja vieta ir visaip stengėsi, 
kad man šis laimėjimas apkarstų. Nors Mig
lė buvo mano bendraklasė, bendraudavome 
labai mažai, todėl jos gerai nepažinojau. Da
bar supratau ir pamačiau, kaip toli žmogus 
gali nueiti, jei nepasiekia to, ko nori. Prasi
dėjo kasdieniai užgauliojimai – prieš pamo
kas, po pamokų ir net per jas. Ji šaipėsi iš vis
ko – mano išvaizdos, drabužių, eisenos, netei
singų atsakymų per pamokas. Man, jautriai ir 
nemokančiai savęs apginti paauglei, tai buvo 
pas kutinis lašas. 

Pasidaviau, verkiau, o galiausiai net pasi
gailėjau dalyvavusi olimpiadoje. Juk jei ne ji, 
viso šito net nebūtų... Iš pradžių nenorėjau tė
vams to pasakoti, nenorėjau būti „skundike“ 
ir dar labiau pabloginti klasės nuomonės apie 
mane. Tačiau tai ir buvo mano klaida. Su ne
žmoniška baime kasdien eidavau į mokyk
lą, o atėjusi skaičiuodavau valandas iki grį
žimo namo. Tai tapo pragaru. Kai nebegalė
jau to pakęsti, nuėjau pas klasės auklėtoją ir 
viską papasakojau. Ji nusistebėjo, kodėl taip 
ilgai delsiau. Iškvietė Miglės tėvus ir netikė
tai paaiškėjo, kad aš nesu pirmoji jos patyčių 
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auka. Jau keli mokiniai kentė jos užgaulioji
mus, kandžias replikas. 

Mano sukaupta drąsa šioje istorijoje padė
jo tašką, Miglei reikėjo keisti mokyklą. Lai
mė, Miglės jau seniai nemačiau, tik teko gir
dėti, kad kitoje mokykloje ji jaučiasi taip pat, 
kaip iki šiol vertė jaustis kitus. Žinoma, nie
kam to nelinkiu, tačiau įdomu stebėti, kaip 
nenuspėjamai gyvenimas viską sudėlioja ir 
kaip visiems, suteikusiems kitiems skausmo, 
tenka patiems jo paragauti. 

Pilietiškumas

Aš Rūta. Man septyniolika metų. Gal pa
sirodys keistoka, bet man vienas svarbiausių 
dalykų – patriotiškumas. Jau girdžiu bendra
amžių pašaipas, kad patriotas = idiotas, ta
čiau man tai visiškai nesvarbu.

Aš jauna mergina, tačiau mano pomėgiai 
kitokie nei daugelio bendraamžių. Aš jau
čiuosi turinti tvirtą pašaukimą, tvirtus įsiti
kinimus ir vertybes bei didelį tikslą. Lietuva – 
mano gimtoji šalis. Čia gimiau, augau ir gy
venu iki šiol. Prisimenu Vydūno mintis apie 
tėvynę, kad būtent tėvynėje žmogus dauge
lį dalykų patiria pirmąkart. Nuo pat vaikys
tės lankau jaunųjų skautų ir šaulių būrelį. Esu 
įsitikinusi, kad reikia vertinti, ginti ir kovoti 
už tai, kas brangu, tad džiaugiuosi galėdama 
būti to dalimi. Manau, kad pilietiškumas – 
tai pagalba, parama ir skiriamas laikas tiems, 
kurie nebegali savimi pasirūpinti. Per pilietiš
kumo pamokas mokykloje, girdėdama šį api
brėžimą, nesuvokiau tikrosios jo prasmės ir 
svarbos tol, kol pati su tuo nesusidūriau.

 Visai netikėtai, sulaukusi mokytojos pa
siūlymo, pradėjau savanoriauti. Priklausau 
Jaunųjų maltiečių grupei ir kasdien po pamo
kų lankau sergančius ar vienišus senelius. La
bai laukiu pokalbių su viena močiute. Ji pasa
koja apie savo vaikystę, sunkų kelią siekiant 
mokslo, gyvenimą tais metais, kai aš dar net 
gimusi nebuvau. Pasakoja apie savo tėvus, ku

rie mirė Sibiro tremtyje. Žmogaus, kuris iš 
tik rųjų visa tai patyrė, klausytis įdomiau nei 
skaityti bet kokią istorinę knygą ar žiūrėti is
torinį filmą. 

Pasirodo, pas gimines ji augo apsupta pa
sakojimų apie kitokią Lietuvą, todėl tą lem
tingą Sausio 13osios naktį, kai turėjo rink
tis, ji nedvejodama stovėjo prie Seimo ir gynė 
savo šalį nuo priešų. Močiutė pasakoja ilge
singai, liūdnai, o kartais žvelgdama į tolį nu
sišypso. Su ja visada gera kalbėtis. Labai lau
kiu pamokų pabaigos, kad galėčiau vėl pas ją 
nueiti. Suprantu, kad taip prisiliečiu prie savo 
šalies istorijos išsaugojimo. 

Nutariau užrašyti jos prisiminimus apie 
Sausio 13osios naktį ir apie tai, kaip Lietuva 
gyveno po lemtingų įvykių. Taip mano telefo
ne atsirado daugybė autentiškų prisiminimų, 
kuriuos skaitau ne tik aš, bet ir mano tėvai ir 
kuriuos, tikiu, kada nors parodysiu savo vai
kams. Supratau, kad pilietiškumas – tai ne
būtinai akcijos, žygiai, kareivių pasirodymai 
miestų aikštėse... 

Padėdami kitiems, padedame patys sau – 
pildome savo žinių ir gerų darbų bagažą. Ma
nau, kad nėra geresnio pojūčio nei būti nau
dingam ir reikalingam Tėvynei. 

Ir visiškai nesvarbu, kad patriotas = idio
tas…

Priklausomybės

Paauglystė – painus pagundų laikas. 
Žinote, kaip gyvenime būna, norint iš

mokti gyvenimo pamokas, tenka skaudžiai 
nudegti arba brangiai sumokėti. Taip atsiti
ko ir man. 

Aš Luka. Po poros savaičių man septynio
lika. Turėjau draugą, kovojusį su priklauso
mybėmis. Bandžiau jam padėti, bet niekaip 
negalėjau suprasti, kad gali būti taip sunku. 
Tvirtai žinojau ir prisiekiau, kad man nieka
da taip nenutiks. Klydau. Papasakosiu, kodėl. 
Gyvenu gydytojų šeimoje, kurioje nenuty
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la diskusijos ir intelektualūs pokalbiai. Mūsų 
šeima dažnai kviečiama į įvairius renginius, 
mano tėvai gerai žinomi, tad, prisipažinsiu, 
visada bijojau jiems padaryti gėdą ar sugriau
ti jų lūkesčius. Turiu jaunesnę seserį Rusnę, 
kuri labai linksma, aktyvi ir lyg saulės spin
dulėlis praskaidrina liūdnas dienas. Esu ko
munikabili, man lengva rasti bendrą kalbą 
su žmonėmis. Bendraudama su aplinkiniais, 
rodos, pati įgaunu energijos. Esu aktyvi, lan
kau krepšinį, treniruodamasi atsipalaiduoju, 
išlieju per dieną susikaupusius rūpesčius. Vi
sada bandau būti pavyzdinga mokinė ir gera 
dukra, tačiau tą vasarą aš viską sugrioviau. 

Prieš dvejus metus krepšinio stovyklo
je susipažinau su Martynu. Jis taip pat lan
kė krepšinio treniruotes, bet vis nerasdavo
me progų pabendrauti. Jis atrodė sportiškas 
ir siekiantis savo tikslų. Iškart atradome ben
drų pomėgių, pokalbių temų. Pasibaigus sto
vyklai, po kelių savaičių jis supažindino mane 
su savo draugų grupe. Su jais buvo smagu leis
ti laiką, tačiau greitai viskas pasikeitė. Netrū
ko trankių vakarėlių, alkoholio. Nenorėjau į 
tai veltis, turėjau konkretų savo ateities kelią 
ir nenorėjau jo sugriauti. Neilgai trukus pra
sidėjo užgaulios frazės, kad aš – nuobodi ir su 
manimi nėra ką veikti, kad manęs niekur ne
bekvies, nes tik stebiu ir niekur nedalyvauju. 
Buvo skaudu tai girdėti. Kartą sutikau paban
dyti ir išgėriau. Visi plojo ir džiaugėsi paga
liau mane įtikinę. Tą akimirką jaučiausi lai
minga, juk draugai mane pripažino! Nežinau, 
kas nutiko tą vakarą...

Draugai kvietė mane į vakarėlius, kuriuo
se netrūko šėlionių, net vagysčių ir kitų juodų 
darbelių. Jaučiausi taip, lyg būčiau ne ten, kur 
turėčiau būti, einu ne tuo keliu, kuriuo turė
čiau eiti, tačiau mintis likti be draugų ir būti 
atstumtai atrodė nepakeliama. Mintis, kad tė
vai, nieko nežinodami, dar vis didžiavosi ma
nimi, tik didino kaltės jausmą ir žlugdė. Ko
dėl nieko nedariau ir nebėgau iš ten, nežinau. 
Abejojau. Bijojau. Jaučiausi visiškai silpna ir 

sugniuždyta. Atrodė, kad įklimpau taip giliai, 
kad tikrai nebeišbrisiu. O tą lemtingą vakarą, 
išgirdusi daugybę skatinimų ir grasinimų, vėl 
pasidaviau. Vėl pajutau alkoholio skonį, ta
čiau staiga aptemo akyse... Pabudau ligoninės 
palatoje, skaudėjo galvą, buvo silpna. Mama 
sėdėjo ant lovos krašto ir žiūrėjo į mane išgąs
čio pilnomis akims. Įsivaizdavau, ką ji jaučia, 
ir ta mintis mane žudė. 

Dienos bėgo, aš pasikeičiau, pasikeitė ir 
mano draugai. Labai džiaugiuosi, kad tai te
liko tik slogus sapnas, kad tėvai mane suprato 
ir vėl pasitiki manimi...

Vienatvė

Aš Milda. Man šešiolika metų. Daug kas 
pasakytų, kad dabar patys šauniausi mano 
gyvenimo metai, pats geriausias laikas jau
nam žmogui pradėti kurti savo istoriją, kur
ti gražiausius prisiminimus, gyventi nevaržo
mai, nerūpestingai leisti paauglystės dienas, 
bendrauti su draugais, linksmintis ir gyventi, 
žinant, kad pečių dar neslegia rimtos atsako
mybės. Tačiau atsakomybių ir rūpesčių mano 
gyvenime nuo pat mažens netrūko. Jų turėjau 
ir turiu daugiau nei bet kuris suaugęs žmogus. 
Jei mano gyvenimas būtų knyga, o jūs ją skai
tytumėte, tektų įžangą praleisti ir iškart gi
lintis į siužetą. Turėjau nedaug vaikiško laiko 
juoktis, žaisti, pažinti save ir pasaulį.

Nuo pat pirmųjų dienų teko subręsti ir gy
venti suaugusio žmogaus gyvenimą. Mano 
mama – šou verslo veidas, tikra karjeristė, 
skubanti, nuolat dirbanti, siekianti pripažini
mo. Keista tai sakyti, tačiau, nors ji yra mano 
mama, menkai ją tepažįstu. Į mano nesėkmes 
ji nekreipia dėmesio, o sėkmes priima kaip 
savaime suprantamą dalyką. Visą savo laiką 
mama skyrė darbui ir pramogoms, palikda
ma man tik menkus dėmesio trupinėlius. Da
bar dažniau tenka matyti ją per televizorių 
nei namuose. O ir namuose bendravimas toks 
šaltas, dalykinis, tarytum iš pareigos.



Esė

21

 Norėdama sau padėti, atsakymų ieško
jau populiariuose psichologijos straipsniuose. 
Mąsčiau, nuo ko galėčiau atsispirti. „Nurim
kite, užsimerkite ir užšaldykite visas mintis, 
esančias galvoje“, – bandžiau... Mintys dar la
biau susijaukė, susikaupti nepavyko. Kitų pa
tarimų net nebeskaičiau. Ir ne todėl, kad iš
kart pasidaviau, ne todėl, kad nenorėčiau iš
bandyti, bet todėl, kad man reikia paprasto, 
žmogiško pokalbio, buvimo šalia ir patvirti
nimo, kad tai laikina, kad tai praeis.

 Skaudu matyti vakarais mamą namo pa
lydinčius kolegas, nes tėtis namie nebegyve
na. Jis, jausdamas slogią namų atmosferą, tie
siog nuleido rankas ir vieną vėlų žiemos va
karą išėjo. Buvau visai maža mergaitė, todėl 
beveik nieko nesupratau. Nuo tada aš jo ne
bemačiau. Tikriausiai jis mane pamiršo, nebe
gyvena mano mieste ar net sukūrė naują šei
mą... Eidama gatve ar būdama draugių na
muose, matydavau šeimas, tėvus ir vaikus, jų 
bendravimą ir suprasdavau, kaip jie džiaugiasi 
vieni kitus turėdami. Iš pradžių dėl tėvų sky
rybų kaltinau save, kad esu bloga ir nepateisi
nau tėvų lūkesčių, tačiau paskui ėmiau supras
ti, kad mano tėvai – žmonės, patys turintys be
galę neišspręstų problemų. Man reikėjo daug 
laiko ir pastangų susigyventi su mintimi, kad 
nerūpiu tėvams ir jiems manęs nereikia.

Nors esu paauglė, atrodo, kad jau daug 
visko patyriau, tačiau brangaus ir vertingo 
ryšio dar neišmokau kurti, tad daugelio daly
kų man teks mokytis iš naujo. Niekaip nega
liu atsikratyti minties, kad viskas suaugusių
jų pasaulyje yra netikra. Deja, jie daug žada, 
nuolat skuba, kuria tobulą savo įvaizdį, o jų 
vaikai dažnai jaučiasi vieniši, palikti. Reika
lingi tik sau.

Gera, kad galiu svajoti, mano svajonė, su
sijusi su kinu. Kinas man teikia didžiausią lai
mę ir atitraukia nuo problemų. Lankau jau
nųjų scenaristų būrelį, užaugusi svajoju tapti 
kino režisiere ir sukurti filmų, kurie paliestų 
daugelio žmonių širdis.

Ar laikas ką nors keičia?

Net nepastebėjau, kaip greitai tie metai 
prabėgo... Kadaise buvau šios gimnazijos mo
kinė. Tai buvo linksma, įdomi, o kartais ir 
sunki bei slegianti visa ko pradžia. Čia pirmą
kart iškėliau rankas ir leidau gaiviam vėjo gū
siui nešti mane ir susipažinti su pasauliu. Čia 
skleidėsi mintys ir svajonės. 

Būdama paauglė, svajojau, kūriau atei
ties planus apie karjeros aukštumas, bet nie
kada negalvojau, jog grįšiu čia. Vėl pravėrus 
mokyk los duris, mane aplanko malonūs pri
siminimai: visi mokyklos kampeliai – tokie 
seni ir širdžiai mieli, rodos, visą laiką taip ir 
laukė manęs grįžtančios. 

Skubu apžiūrėti klasę, kurioje dirbsiu. Ne
gali būti – direktorė veda mane į trečią aukš
tą. Įeinu. Tai tas pats kabinetas, kuriame pra
leidau nutrūktgalviškiausius savo metus – 
kvailiojau, šėliojau, juokiausi, daug atradau, 
pažinau ir išmokau. Iš kitų.. Iš savęs.. 

Prisėdu. Rodos, niekas nepasikeitė ir aš vėl 
čia, pagaliau einu savo keliu. Jaučiu tai. Nu
žvelgiu klasę. Viskas taip pažįstama ir sava... 
Saulės spinduliai skverbiasi pro langus. Diena 
šilta, graži rugpjūčio pabaiga. Tik sunku su
prasti, ar tikrai tik saulė mane šiandien taip 
stipriai šildo.

Pradedu tvarkyti darbo vietą – juk reikia 
įsikurti. Atidarau spintos duris, tuščios lenty
nos, praveriu stalčių. Iš pažiūros tai paprasta 
knyga, kurią, matyt, kažkas bus čia palikęs. 
Reikės ją nešti į biblioteką. Atsiverčiu. Tai ne 
knyga, o suklijuoti dienoraščio lapai. Tas pats 
aplankas – tik šiek tiek apiplyšęs ir visai pa
mirštas. Mūsų auklėtoja davė jį mums, paaug
liams, kad rašytume savo išgyvenimus, pa
slaptis, vargus ir džiaugsmus, o dienoraštis 
juos užrakintų. 

Pradedu skaityti, kaupiasi ašaros. Kokie 
nedrąsūs, nepasitikintys savimi ir jaunatviš
kai naivūs mes buvome... O dabar jau žengia
me gyvenimo keliu ir tai, kas buvo nepasie
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kiamos svajonės ir neįsivaizduojamos aukš
tumos, dabar – realybė ir kasdienybė. Luka, 
kuri kadaise nepasitikėjo žmonėmis, visko bi
jojo, buvo uždara, – dabar radijo laidų vedėja, 
kasdien bendraujanti su klausytojais. Mildos 
ir jos mamos santykiai, kiek girdėjau, nepasi
keitė ir jos, deja, artimų ryšių nepalaiko... Ta
čiau Milda pasiekė savo svajonę. Ji režisierė ir 
jau sukūrė net du lietuviškus filmus. Menu ją, 
visada ieškojusią ir bandžiusią pažinti save ir 
kitus. Pamenu, kad paauglystės laikais ji lan
kė pramoginius šokius, sakydama, kad niekas 
kitas jai nesuteikia tokios laisvės. Nors ji bai
gė finansų ir ekonomikos studijas, dirbo ban
ke, bet tikrasis pašaukimas nugalėjo. Gabijai 
vieni metai gimnazijoje klojosi sunkiai: teko 
ir patyčių, ir užgauliojimų iškęsti... Tačiau ji 
turėjo tvirtą svajonę. Piešimas jai teikė dide
lį malonumą, drąsą ir ramybę. Dabar ji kny
gų iliustruotoja. Širdis džiaugiasi, kad drovi ir 
savo jėgomis abejojanti mergaitė tapo išmin

tinga, talentinga ir sėkminga moterimi, pa
gavusia savo laimės paukštę. Skaitau toliau ir 
imu juoktis. Randu savo istoriją. Rašiau apie 
pirmąją meilę. Juokingiausia tai, kad mano ir 
mano pirmosios meilės Ryčio keliai nenutolo. 
Gyvename netoli vienas kito ir dažnai susitin
kame, pakalbame, pasijuokiame prisiminda
mi tą šviesų laiką. 

Deja, apie kitus nieko papasakoti negaliu... 
Baigus mokyklą, ryšiai nutrūko ir aš nežinau, 
kaip susiklostė jų likimai. Viliuosi, kad jie at
rado savo kelią ir yra dori, laimingi žmonės. 

Baigiu skaityti. Užverčiu dienoraštį. Jaus
mas keistas. Atrodo, kad liečiau gražiausius 
paauglystės metus ir prisiminiau žmones, ku
rie mane ir mokė, ir augino. Šypsodamasi ir, 
be abejo, šiek tiek jaudindamasi, laukiu rugsė
jo 1osios, nes sutiksiu pirmuosius savo auklė
tinius ir, neatspėsite, ką jiems paliksiu... Die
noraštį... Kad balti popieriaus lapai priglaustų 
žodžius ir jaunatvišką juoką...
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Liepa Pažereckaitė

Šuo

Ant suolelio
Tupi šuo,
Kvėpuoja,
Atsisėsiu aš prie jo,

Ar galėčiau
Su tavim sėdėti?
Ir jis taikiu žvilgsniu 
Sutinka,

Ar galėčiau 
Tave paglostyti?
Ir jis meiliai lenkia
Savo galvą,

Ar galėčiau 
Tave mylėti?
Ir jis švelniai suvizgina
Uodegą,

Tačiau vos tik
Man palietus jo kailį
Jis nušoko nuo suolelio,
O aš ten ir likau sėdėti

Ir laukti,
Kol mane kažkas 
Norės
Paglostyt,

Nes nuo šiol aš
Būsiu
Amžinai laukiantis
Šuo.

2022 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė, 
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija, 
IV klasė

Išganymas

Kraujas teka 
Mano kojom,
Ar jauti, kokia jėga
Ji dreba?

Iš pykčio,
Iš įtūžio,
Iš meilės
Kupinos agresijos.

Mėlynam veide
Sunku meilę įžvelgti,
Tai ko dabar 
Išsigandai?

Manei, susilaikyt
Bus lengva?
Lengviau yra palaukt,
Išeit į šaltą žiemą

Ir leist speigui
Sudrebint tave –
Nebūk ožys,
Tavo ragai tirpsta sniege.

Taip ir reikia,
Taip ir turėtų būti,
Anksčiau ar vėliau
Visus mus aplanko

Šventoji dvasia,
Nebijok, 
Ir tu tapsi 
Išganytuoju avinu!
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Esmę 

Kažką pakeisti
norinčiam žmogui
už didelio lango
beldžiasi pirmieji 
rytmečio paukščiai,
o tas žmogus taria sau:

Ačiū.
Stiprus šis žodis,
laikantis visa ko
esmę.

Kaip perkūnas,
nušviečiantis visą
dangų,
šis žodis
trenkia į tavo
miegančią galvą,

kol tu liūdnai žvelgi
pro tą didelį langą
visai kaip Poetas,
žvelgiantis į juodą 
lietuvišką duoną.
 
Aš suspėjau parašyti
keturis posmus,
kuriais nieko nenoriu
pasakyti,
bet tu sąžiningai juos
skaitai

ir bandai suprasti visa ko
esmę,
ačiū.

Nevertas atsakymo 

Ant rusiško kilimo
Tupi katinas,
Ant rusiško kilimo
Tupi Dostojevskis,

Tolstojus,
Bulgakovas (ukrainietis iš tiesų),
Solženicynas
Ir velnias žino dar kas toks.

Aš nusikalsiu,
Nusikalsiu
Ir vėl nusikalsiu,
O tu mane nubausk,
O aš tą bausmę priimsiu,
Paimsiu,
Padėsiu
Ir spjausiu ant jos,

Nes kas tu toks,
Kad aiškintum,
Kas šiam pasauly gera,
O kas bloga?

Kas tu toks,
Kad žiūrėtum man į širdį,
Ir sakytum – ji neturi jos,
Aš jos ir neturiu,

1945 metais baigėsi
Antrasis pasaulinis,
Bet ties mano širdim
Kažkas pasirašė

Molotovo–Ribentropo paktą,
Apie kurį nutylėta buvo,
Nutylėta ir bus,
Ir niekam nereikia žinoti,

Kas aš ir kur blet mano raktai

(Ir vėl palto kišenėj turbūt palikau).
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Kardas

Nešu sau ant pečių
Kardą
Truputį drebu
Vis dėlto, juk kardą nešu

Norėčiau apsiginti
Nuo to, kas seka mane
Šią naktį
Šešėlis be vardo

Taip aš jį pavadinčiau
Kas kartą jis užmina man
Ant kulno
Ir kardas pereina mano širdį.

Bet juk aš ginklą šį nešu
Ne tam, kad jis mane
Persmelktų, pirmyn ir atgal
Laikrodis muša dvyliktą

Mano akys vis dar stačiai
Žiūri į tapetuotas kambario lubas,

Plunksnas ant sapnų
Gaudyklės

O kad ji 
Pagautų tą košmarą, 
Sekantį mano pėdom,
Gyvenantį, vykstantį, kvėpuojantį

Šiuo metu kažkur už mano 
Buto durų.
Sąžinės vardu šaukiu
Iš skausmo

Norėčiau būti 
Laužu,
Norėčiau būti
Tuo kardu,

Kuris šiąnakt 
Pervers 
Viso pasaulio košmarą –

Žmogų. 

M
ūz

os
 S

ve
ti

ck
ai

tė
s 

nu
ot

ra
uk

a



Esė

26

Šlyrkšt! Pasigirsta ratų cypimas ties sankry-
ža, kur kelią kaip nedrąsūs ančiukai bando kirsti 
kas rytą savo kojeles mankštinantys mokinukai. 
Ir kur žvelgia Vaikų teisių tarnyba? Kurgi regėta – 
į mokyklą keliauti nesaugiai... Netrukus senokai 
asfaltuotą gimnazijos stovėjimo aikštelę papuo-
šia 2002 metų BMW 325. Sidabriniai automobi-
lio ratlankiai sublizga prieš saulę, kai jis šmurkš-
teli į vietą greta direktoriaus ne pirmos jaunystės 
Mazdos, kuri, rodos, dar labiau susigūžia, pajutu-
si savo nekonkurencingą išvaizdą. Žvelgiant į šį 
net tūkstančiu šešiais šimtais eurų tėvų kišenė-
lę patuštinusį, galinį langą istoriniu Vyčiu pasi-
puošusį mažų mažiausiai aštuntąjį pasaulio ste-
buklą, dėl kurio prie vairo sėdinčiojo autoritetas 
išauga iki kosminių aukštumų, nutįsta visų kol 
kas likimo nuskriaustųjų seilės.

Pajutęs aplinkinių dėmesį, herojus lėtai prave-
ria langą – kieme pasklinda Dj Blyatman – Gopnik 
dainos atgarsiai. Maža to, visi tampa performan-
so – pro langą spjaudomų saulėgrąžų, kurių krū-
velė užpildo duobę asfalte – kūrimo stebėtojais. O 
siaube! It koks prievartos aktas, suvaržantis kū-
rybinę laisvę, įkalinantis ,,menininką“, pasigirs-
ta skambutis. Nuotaika sugadinta. Iš daiktadė-
žės ištraukęs apkramtytą tušinuką ir jau penketą 
metų ištikimai tarnaujantį universalų ir stebuk-
lingai neprirašomą sąsiuvinį, herojus praveria 
nupoliruotas automobilio duris. Išlipęs nužvelgia 
savo „gražuolę“, rankove švariai nuvalo vairuoto-
jo pusės langą, pirštu šen bei ten nutrina jam vie-
nam regimas dėmes. Tada su neregėtu švelnu-
mu uždaro dureles, pasitaiso apsmukusias Adi-
das kelnes ir praveria jį pasirengusios pažeminti, 
išprievartauti, suniveliuoti... gimnazijos duris. 

Kodėl? Kam? Dėl ko? Kai tuo metu galėtų spaus-
ti greičio pedalą (tik kad kelyje kuo mažiau būtų 
perėjų) ir mėgautis mėgautis, kaifuoti kaifuoti.... 
Vienu žodžiu, pasitenkinti. Štai čia, už skriejan-
čio automobilio lango, yra tikrasis gyvenimas, 
rimčiausi „universitetai“, „malonumų“ šaltiniai, 
techninės naujovės  – visa, kas išpildo net keis-
čiausias herojaus – egzistencinėmis mintinis ne-
apnuodyto gyvūno – fantazijas. Naujausia Tesla, 
kad būtum pats „pačiausias“ bankrutuojančios 
kebabinės darbuotojas ar kiborgą primenantis 
„ragelis“, kuris pagal paskirtį naudojamas geriau-
siu atveju kartą per dvi savaites, kai skambina 
močiutė (jai atsiliepti verta  – dosni ir vienintelė 
vadinanti „-ėliu“) , o ne vienas iš tūkstančio dvie-
jų šimtų septyniasdešimties Facebook draugų. 
Na, ir kas, kad šios kelionės finiše neišduodamas 
kažkoks popiergalis, vadinamas Brandos atesta-
tu, kurio tetrokšta ta dosni močiutė. Na, dar kar-
tais, sulaukę n-tojo mokytojo skambučio, apie jį 
užsimena gimdytojai. Mat kažkur stalčiuose tokį 
šalia nepavykusios santuokos liudijimo turi.

Dvyliktieji kančios metai, kai tuo tarpu už 
gimnazijos sienų šėlsta gyvenimas, aukštyn–že-
myn šokinėja valiutų kursai. O kišenėse kol kas 
kelios menkos kupiūros. Greičiau duokite BRAN-
DOS ATESTATĄ. Sakote, egzaminų neišlaikys. 
Trauk devynerios! Duokite be BRANDOS. Tiesiog 
atestatą. Juk vien už dvylika iššvaistytų metų jo 
vertas. O paskui  – svajonių Norvegija ir lašišų 
galvos, Danija ir eglutės, kėniai kalėdiniam visų 
džiaugsmui... Galimybių daug. Reikia užsidirbti, 
kad, jei visgi subręstum ir užsimanytum DIPLO-
MO, studijuodamas mėgautumeisi ne tik bulvė-
mis, bet ir kumpio skonio užpilamais makaro-

Meida Murauskaitė

Laimė elektroninių 
pirkinių krepšelyje

2022 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė, 
Kalvarijos gimnazija, IV klasė
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nais, energiniu gėrimu... Patirtum pasitenkinimą 
ant prekystalio mestelėjęs keletą spalvotų popier-
galių ir BAM – visa, ko geidi, priklauso tau! Arba 
euforiją, kai prie parduotuvės išmestų kartonų 
tūnančiam girtam seniui švystelėtum porą mo-
netų... Ak! Labdarys! Mecenatas! Per porą minu-
čių taptum neką prastesniu už kadaise arką pa-
stačiusį Nojų. Tikras išganytojas. Šviesuolis. An-
gelas, išsmukęs pro pačius Rojaus vartus. Arba iš 
meilės objekto sulauktum ne tik mandagaus „dė-
kui“, kai, užuot blaškęsis pakelės pievoje tarp bi-
čių lubinų glėbio, nupirktum stambiažiedžių ro-
žių iš Raselės gėlinės įspūdingą puokštę, o vietoj 
ranka sueiliuoto ketureilio – užsakytum muziki-
nį sveikinimą Pageidavimų koncerte.

Išties šiuolaikinis žmogus evoliucionavo taip, 
kad turėdamas šlamančių kupiūrų geba ne tik iš-
pildyti patinkančios mergikės norus, bet ir reali-
zuoti tėvų šilčiausiuose, saldžiaaaausiuose, gar-
džiau-siuo-se sapnuose regimas aukštumas.

Kortelės, monetos, kupiūros... Jos užlopo net 
patį duobėčiausią kelią, paslepia nelygumus, trū-
kumus, prireikus įjungia žalią šviesoforo signalą, 
nukreipia nemalonius eismo ženklus ir kaip spe-
cialiųjų tarnybų švyturėliai, pašalinę trukdan-
čias išvystyti greitį kliūtis, veda į IŠSIPILDYMĄ – 
SVAJONIŲ VIRŠUKALNES. Tik spėk dairytis, 
strateguoti, sėkmingai investuoti, nujausti nau-
dingus ryšius, apėjimo galimybes.

Netikite? Drįstumėte ginčytis? Lekiame! Ne-
bijokite klevo lapo ant galinio stiklo – teises turi 
jau tris mėnesius.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Už trijų šimtų metrų – posūkis į kairę. Važiuo-
kite kairiau. Automagistralėje avarija – pasitaikė 
nepaperkamas valdininkas (tokios kliūtys retos, 
bet planus labiausiai sujaukiančios). Teks paau-
koti daugiau kupiūrų. Pakelti prekių kainas, „pra-
mušti“ naujas rinkas, į apyvartą įtraukti keletą 
naujų skonių. Kalba, kad dabar populiarus Tut-
ti Frutti, reikės išmėginti. Gal dar neprošal būtų 
įkelti į Facebook story, kad išparduodami pasku-

tiniai Cherry Cola, ir daugiau nebus. Nuostolius 
padengs patiklūs vartotojai. Velniai rautų tą ne-
susipratusį valdininką! Ačiū vartotojams! Jie vis 
dar sugundomi. Ir patiklumas neslopsta, priešin-
gai, auga. Kol taip  – apėjus nepaperkamus  – at-
randami įperkami.         

Nustatomas naujas maršrutas. Aštuonias-
dešimt metrų į priekį. Posūkis į dešinę. Atvyko-
te  – privati gydymo įstaiga. Saugu. Cha! Valgy-
kite, kiek telpa. Nesirūpinkite protarpiniu bada-
vimu, ketogenine mityba, kalorijų skaičiavimu, 
augančiomis apimtimis, kraujospūdžiu (visa reiš-
kia augančias pajamas), didėjančiu cholesteroliu. 
Čia jūsų laukia kaip išsiilgto svečio ir pasirengę 
ne tik išgydyti visus negalavimus, bet ir apdova-
noti akinamai baltomis šypsenomis, jautriausiais 
žodžiais, viltingiausiais pažadais. Ir už šias „do-
vanas“ jokia sąskaita nėra per didelė. Gailestin-
gosios seselės tampa dar gailestingesnės, o me-
dicinos mokslų daktarai imasi jūsų gydymo kaip 
savosios vertės ir profesinių aukštumų įrodymo. 
Pamankštintas, pamasažuotas, nuskenuotas, vi-
saip paremontuotas gaunate šimtaprocentinę 
garantiją, kad širdis, skrandis, kepenys iki kitos 
„techninės apžiūros“ bus uolūs ir paklusnūs jūsų 
statuso kūrėjai ir patikimi didinamos sąskaitos 
bendrininkai. Palaimingi vėl sėdate ir leidžiatės 
toliau.

POSŪKIS Į DEŠINĘ! Kelionė sustabdyta... 
kliūtis, nes stovite kamštyje. Bet asmeninis tre-
neris palauks. Juk jis asmeninis, o tai reiškia tar-
naujantis. Na, šiek tiek pabėgios vienas. Svarbu, 
kad nubėgtus kilometrus įrašytų į kliento, kuris 
pažadėjo sau – iki pavasario 56-o dydžio kostiu-
mą pakeisti į 54-o, sąskaitą. Ir jei šis tikslas nebus 
pasiektas  – asmeninio trenerio populiarumas 
smuks į neregėtas žemumas. Niekas apie jį nera-
šys žurnaluose Žmonės, Stilius, Užkalnio. 

Laikykitės dešiniau... Nustatomas naujas 
maršrutas. Devyni šimtai metrų į priekį. Žiedi-
nėje sankryžoje pasirinkite antrą išvažiavimą. 
Atsargiai, kelyje daug susireikšminusių, primi-
tyvių, mikrobangų krosnelėje šildytas apkepė-
les kemšančių gyvasčių. Dar šimtas metrų į prie-
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kį. Posūkis į kairę. Atvykote – prestižinė auksinių 
atžalų mokymo įstaiga. 

Ooo, čia jau šiek tiek įdomiau. Gal tik prieš pra-
dedant parkuotis šalia prabangaus, pragariškomis 
liepsnomis apklijuoto, neįgaliojo vietoje pastaty-
to, nepaženklinto džipo, norėtųsi paaiškinti, kokia 
švietimo įstaiga yra prestižinė, populiari?

Tenka atgaivinti prisiminimus, kai paties 
smegenys atšipo, diena iš dienos mėginusios įsi-
dėmėti nereikalingas datas, upių pavadinimus, 
pasimiršiančius iki kitos pamokos, bandžiusios 
sukurpti vieną kitą padoresnį rašinį apie neper-
kandamą kūrinį. O kol jos nepaliaujamai blo-
go, nyko ir fantazija – visai kaip kepenys po ne-
sėkmingos transplantacijos. Tada maždaug pu-
santro kilogramo sveriantį, graikišką riešutą 
primenantį mėsgalį užkariaudavo ponia BAIMĖ. 
Įsitaisydavo patogiai, visai nesikuklindama. Tū-
nodavo kankindama, kol galiausiai mokytojas iš-
tardavo pavardę ir užduodavo klausimą. Kažką 
nerišliai suvapėjus, iš visų plaučių pasigirsdavęs 
grėsmingas „sėsk, du“.

Manote, tai paprastas, niekuo dėtas skaičius? 
Visuomenėje įprasta, kad kiekvieną iš mūsų api-
būdina koks nors numeris. Nesvarbu, ką jis įrė-
mina  – pėdos dydį, klubų apimtį, pirštų storį, 
dioptrijų stiprumą ar mėnesinį atlygį. Bet „du“ te-
beskamba ausyse. Pagaliau jį lydėjo veiksmažodis 
„sėsk“ ir piktas žvilgsnis bei aštrus tonas. Taip, 
jis, jis kaltas, kad neatsakyta. Jis ir nuslopino vi-
sas tamsiausiuose smegenų kampeliuose glūdin-
čias idėjas, baidė jas it automobilio žibintas krū-
me tykantį katiną. O juk kol nieko neklausinėjo, 
žinoti visi atsakymai... Kodėl vien iš žvilgsnio ne-
suprasta, kad esi išmintingas, – tyliai burbėta va-
kare pakišus galvą po paaugliškų dramų iškan-
kinta pagalve.

Tokios kančios ir praradimų sėkmingųjų at-
žalos neišgyvena. Joms paslaugiai duris atveria 
mokymo įstaigos, kuriose nevertina, nelygina, 
neklausinėja, nebara, nesako „nemoki“ ir netrau-
muoja „sėsk – du“. Pagaliau nereikia vilkėti jude-
sius varžančių, figūrą iškreipiančių uniformų! 
Visos sąlygos savęs ieškančio, mėlynai plaukus 

nusidažiusio ir tris auskarus įsivėrusio jaunuolio 
individualybei skleistis? Ir dar keletas mažmožė-
lių. Kad nereikėtų vargti per pertraukas bėgiojant 
į MAXIMĄ, IKI, NORFĄ ar kokį nors artimą picas 
pašildantį kioskelį, lūkesčius atitinkanti maitini-
mo įstaiga mokykloje, kurią įvertinęs Užkalnis ar 
Riebus katinas penkias riebias žąsis duotų. Dar 
kambarys, skirtas pailsėti, su pora sofų, fotelių, 
pagalvių ir pledų komplektu, roletais, pūkuotu ki-
limu, paveikslais, dviejų metrų aukščio įrėmintu 
veidrodžiu, pakaba rūbams ir šaldytuvu. Ir ne tik 
vandens, bet ir kavos aparatas. Vienu žodžiu, mo-
kykla tikrai „antri namai“. Ką ten „antri“ – kad į 
juos būtų einama be jaudulio ir baimės – pirmi. 

Saugiai atžalas palikus privačioje ugdymo įs-
taigoje, įsukama į ŽIEDINĘ SANKRYŽĄ! Verslo 
pusryčiai, pietūs, vakarienė. Ne maldos pusry-
čiai. VERSLO! Tai kur kas rimčiau. Reikia šypse-
na pridengti skvarbų žvilgsnį į konkurentų akis 
siekiant įsiskverbti į smegenis ir pajusti, kokius 
planus rezga, ką strateguoja. Būtina perspjauti, 
kad išliktum. Uoslė–rega–klausa išvystyta taip, 
kad galima tapti aukščiausios klasės parfumeriu, 
degustuotoju. 

Dirst į veidrodėlį. Artėja ir tuoj pralenks As-
ton Martin. To negali įvykti – šiandien pat būtina 
pasidomėti, kas nauja automobilių rinkoje. Sucy-
pia telefonas – o velnias, ir kaip neapsižiūrėta – 
Samsung Galaxy S21 Ultra  – tokį greičiausiai 
galima išvysti paauglio rankose. Vėluojama, vė-
luojama, iškyla grėsmė, kad bus pralaimėta kon-
kurencingoje rinkoje. Dar neprošal būtų Pier-
re Cardin naujausios kolekcijos kostiumas, Dino 
Maglini batų pora, Rolex laikrodis. Dėl to paties 
išlikimo, įvaizdžio, sėkmės įrodymo  – fotosesija 
žurnalo viršeliui, dalyvavimas Gero vakaro šou, 
Vakare su Rūta, Bučiuoju. Rūta (atrodyta gražiai, 
nors bučinio taip ir nesulaukta). Tarpuose tarp 
svarbiausių gyvenimo akimirkų  – trejos vestu-
vės, penkerios skyrybos (viskas logiška – neabe-
jokite).

Kas toliau? Vakarienės Michelin žvaigždutė-
mis įvertintuose restoranuose. Check. Kelionės į 
egzotiškus kraštus dėl prabangaus viešbučio su 
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marmuriniu, būtent tokiu, kokiu Instagrame pa-
sidalino modelis Kendall Jenner, vonios kamba-
riu. Check. Prisiminus gimdytoją, Motinos die-
nos proga per akciją jai nupirkta Prada rankinė. 
Check. O gimdytojui Tėvo dienos proga – sukryž-
mintų C raidžių logotipu paženklintos šlepetės. 
Jie seka savo atžalos skrydį per gyvenimą ir skam-
bindami į Sidabrinę liniją pasidžiaugia ja – kokia 
laimė sėkmingi, gerai išauklėti vaikai, kokie gra-
žūs nuotraukose anūkai. Kokia soti ir finansiškai 
aprūpinta senatvė! Tik panorėk – bus parūpintas 
neprastas pensionatas, slaugos namai. 

Check... Įveikus visas sankryžas, nuvažiavus 
šimtus kilometrų, ateina palaimingas vakaras, 
kai gimsta piktas Delfi, Lietuvos ryto ar kito inter-
netinio puslapio komentuotojas: „Vyrai uz lietu-
va“, „senmergei stogas nuvazevo“, „mes sitai po-
nei mokame alga“...

Įtampa atlėgsta, stresas pasitraukia. Tyla ir 
ramybė, jokios trinties, painiojimosi vienas ki-
tam po kojomis, nes būstas 250 kv. m., atžalos ap-
rūpintos aifonais, išmaniaisiais akiniais, o an-
troji pusė  – masažuojama, dailina antakius, na-
gus – kovoja su laiku dėl kiek manoma ilgesnės ir 
saugesnės galimybės būti šalia.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TRINKT gimnazijos durys, ir prieš akis išny-
ra skausmingai pažįstamas socialinės darbuoto-
jos, kuri kaip bobutė vakarinę maldelę linguoda-
ma galva pasako nuobodų „vėluojate, mokiny“, 
veidas. Jokio įspūdžio, neoriginalu. Kaip prie-
kaištauja lituanistė: „Klišė. Rašai klišėmis.“ Ir ką? 
O kaip socialinė pedagogė kalba klišėmis ir di-
džiuojasi padariusi karjerą. CHA! CHA! CHA! Štai 
jei imtų ir kurį rytą žaviai pasitiktų: „Labas rytas, 
malonus kliente! Mes jūsų paslaugoms!“ (juk mo-
kykla  – paslaugų teikėja), tai bent vieną antakį 
kilsteltų.

O dabar nuo slenksčio nemotyvuotas, nepa-
skatintas herojus lėtai traukia pas likimo brolius 
ir seseris, besiskundžiančius, verkšlenančius, 
kad nepakeliamai sunku mokytis, namų darbų 

tiek, kad kompiuteriniams žaidimams ir čiatams 
telieka 5–6 valandos per parą, o dauguma moky-
tojų – tikra rakštis minkštojoj. Jie pavargę ir nesi-
šypso, net kai tu demonstruoji išskirtines žinias, 
kad Radviliada – Mariaus Katiliškio sukurtas ei-
lėraštis, o Ubagas – prie MAXIMOS eilinius žmo-
nes reketuojantis diedas. Slopinama mąstymo 
laisvė, o nuo moralų, kad egzamino nesėkmė  – 
mokyklos smukusių reitingų priežastis, suskaus-
ta dantis, nes mama nepalydi pas dantistą. Konf-
liktas neišvengiamas, nes nuo-bo-du, se-na-ma-
diš-ka, ne-prak-tiš-ka. Jei mokytojas  – kirvis ir 
pastebi ant suolo padėtą telefoną, belieka visą pa-
moką žvelgti į bendraklasės nusipieštus Nike lo-
gotipui analogiškus antakius, stebėti, kaip ji ge-
liniais nagučiais stuksena į stalą, nužiūrėti jos iš-
kiliai pūpsančią krūtinę. 

Laikas bėga nenaudingai, nes taip ir nesuži-
noma, kaip pergudrauti tokiais pat Adidas tre-
ningais vilkinčius konkurentus? Kaip naudotis 
ant stalo sudėtų įrankių gausybe, kai ateityje at-
sidursi aukščiausios klasės restorane? Kaip val-
gyti vėžius, omarus, krevetes ir midijas? Į kokias 
taures pilti vyną, viskį ir šampaną? Kur sėkmin-
gai investuoti? Ir daugelio kitų naudingų dalykų.

Ar tikrai už lango XXI amžius? Čia – sustin-
gęs, įstrigęs laikas. Grotažymė GyvenimoIronija. 

Nuobodu, neveža. Laimė, jei pamokos meto-
dai modernūs ir leidžiama naudotis išmaniuo-
ju draugu telefonu. Tada tyrinėja, kokių gėrybių 
galėtų įsidėti į elektroninį pirkinių krepšelį. Ma-
dingi storapadžiai kedai, pieno baltumo kojinės, 
laisvalaikio stiliaus juodi plėšyti džinsai, marški-
nėliai su griaučių peizažu ties šonkauliais, odinė 
striukė... Įvaizdis būtų liuks, ir ne taip brangiai. Ir 
visos su priaugintais rožiniais, geriau už skauto 
peiliuką skrodžiančiais nagais, ilgio sulig grindi-
mis, kad einant dar ir pravalytų dulkes, priaugin-
tais plaukais, ančiuko lūpomis, iškiliomis krūti-
nėmis, į dausas nuskraidinti galinčiomis blaks-
tienomis užkariautos. Koks gėris! Ir viso labo už 
keletą šimtinių. Ir nereikia niekur eiti, drąsintis, 
ieškoti tinkamų žodžių, kaip ką nors pakalbinti 
bandant atkreipti dėmesį, idiotiškai veblenti:
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– Graži kuprinė.
– Dėkui.
– Kur pirkai?
– Nežinau.
– OK... O snepą turi? Duok, pridėsiu.
Išlipa toks „brangus“ iš automobilio  – ir pa-

saulis suklumpa po kojomis. Check.
Ar gerai girdėti? Kaltinate, kad nedvasingas, 

neteisus, nesubrendęs. Ką norite pasakyti? Sa-
kote, ne viską galima įdėti į elektroninį pirkinių 
krepšelį? Ko? Tėvų, sakote, nusipirkti dar neįma-
noma? Hmm. Bet jei jie gali „nusipirkti“ vaikus – 
net Dark web pagalbos nereikia, tai netrukus bus 
ir atvirkščiai.

Ko... laimės? O kas tai yra? Nesupranta to, kas 
neapčiuopiama. 

– Laba diena, man du kilogramus kiaulienos 
faršo ir septynis šimtus gramų laimės.

– Šitos?
– Ne, kairiau. Kur pažymėta akcijos ženklu.
– Jos galiojimas baigiasi rytoj.
Ko, draugų? Ne draugai, o ryšiai, naudingi ry-

šiai svarbūs. Ko, sveikatos? Baikite juokinti. Jūsų 
sąmojis nesulauks nė vieno láiko. Jums nepasiek-
ti Olego Šurajevo. Jūs ką – tokio negirdėjote, ne-
pažįstate? Tai ir lįskite atgal į pirmykščio žmo-
gaus urvą. 

Užteks. Jūsų argumentai neįtikina. Realu ir 
naudinga tai, kas dėvima, valgoma, geriama, su 
kuo važinėjama, kur gyvenama, su kuo mylima-
si, iš ko galima pažvengti. Visa kita... 

– Pagrįskite arba paneikite mintį, kad „Tilius 
susipainioja žmogiškų jausmų rezginyje ir žūva 
dėl to, kad buvo per silpnas palikti Doveikos ūkį, 
ir per stiprus, kad pradėtų tokį gyvenimą, kurio 
laime jis iš tiesų sielos gilumoj netikėjo“ (H. Na-
gys) – telefoninę meditaciją sutrukdo pavargusiu 
žvilgsniu žiūrinti, bet balso aštrumo nepraran-
danti lituanistė.

Tilius, Doveika (bando prisiminti), ūkis (koks 
ūkis?), laimė (ir vėl laimė), netikėjo. Štai – pasuf-
leruotas atsakymas: netikėjimas laime  – stipry-
bės bruožas. Manote, suprantama, pagiriama ši 
minties vingrybė? N-tąjį kartą įsitikinama, kad 

minties laisvė mokykloje slopinama. Nuolat de-
zinformuojama, klaidinama, kad, jei siekiama tik 
materialių dalykų, draugus pakeičia taurė raudo-
nojo vyno, vaikus ir žmoną – šuo ar katinas, pa-
laimingą senatvę artimųjų apsuptyje  – slaugos 
palatos vienatvė... Kad laimės negalima įsidėti 
į elektroninių pirkinių maišelį. Kad išmintis nei 
Vikipedijoje, nei žurnale Ikona nesurandama. 

NETIKI! Ne-ti-ki! Ir taškas.
Skambutis. Nuotaika pasitaiso, nes bent šią 

akimirką išgelbėtas. Laiptais skrenda žemyn prie 
sidabriniais ratlankiais spindinčios gulbės, visu 
garsumu paleidžia savo mylimąjį Dj Blyatman  – 
Gopnik ir leidžiasi į gyvenimo kelią, kuriame, yra 
įsitikinęs, turint šlamančių kupiūrų galima ne tik 
išpildyti patinkančios mergikės norus, realizuo-
ti tėvų svajones, bet ir nusipirkti visa, kas paglos-
to širdį – nuo bananinio Miau iki laimės. Kol kas 
ji trunka tiek, kiek pertrauka – dvidešimt minu-
čių. Bet jau arti arti į jokius laiko rėmus neįsprau-
džiama LAIMĖ.

LAIMĖ VARTOTI GYVENIMĄ. LAIMĖ VISA 
ĮSIDĖTI Į ELEKTRONINIŲ PIRKINIŲ KREPŠELĮ.

Sakote, naivuolis?
Nevarkite – laikas parodys.
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Viena iš daugelio šiuolaikinio mokslo prielai-
dų yra nuostata, kad egzistuoja tik tai, ką galima 
moksliškai tiksliai apibrėžti. Tačiau tokia nuos-
tata tarsi eliminuoja iš žmogiškosios tikrovės su-
vokimo daugelį dalykų, kurių galbūt nėra įma-
noma griežtai moksliškai apibrėžti (pavyzdžiui, 
Dievas, meilė, tikėjimas ir t. t.). Maža to, kai ku-
riuose moksluose egzistuoja daugybė to paties 
fenomeno apibrėžimų, kurie laikui bėgant kinta. 
Net jeigu ir susitariama dėl kokio nors reiškinio 
egzistavimo, nebūtinai sutariama dėl jo sąvokos 
apibrėžimo ir kitų svarbių dalykų. Modernusis 
mokslas atsiribojo nuo moralinių ir etinių pro-
blemų ir dalykų, teigdamas, kad jie esą „nemoks-
liški“ (arba jų bent jau nėra įmanoma tirti moks-
liškai). Taigi mokslas tarsi atsiribojo nuo pla-
tesnio žmogiškosios tikrovės sudėtingumo bei 
suvokimo ir nuėjo technokratinio materializ-
mo keliu. Toks mokslas yra pasmerktas tapti tik 
technokratinės civilizacijos įrankiu, skirtu nau-
jų daiktų ir technologijų kūrimui, kuris nesuge-
ba (arba net nesiekia) kalbėti apie tai, kas žmogui 
yra aktualu (gyvenimo prasmė ir t. t.). Negana to, 
tai turi ir reikšmingų padarinių civilizacijos rai-
dai. Įsigalėjus materialistinei paradigmai, atsira-
do prielaidos utopijoms ir netgi distopijoms pa-
mažu persikelti iš knygų ir filmų į tikrovę. Jeigu 
šiuolaikinėje ideologijoje teigiama, kad žmogus 
tėra nuo gyvūno niekuo nebesiskirianti būtybė, 
kuri tėra tik atsitiktinio gamtinio determinizmo 
rezultatas, o Dievas, dvasia, siela ir t. t. esą ne-
egzistuoja (nes jų neįmanoma apibrėžti), tada lo-
giška ir dėsninga, kad po tokių ideologinių prie-
laidų įvyksta ir civilizacinės pertvarkos. Todėl, 
atsisakius krikščioniškosios žmogaus kaip Die-

vo atvaizdo sampratos, žmogus redukuojamas 
iki gyvūno ar net ištekliaus. Atitinkamai civili-
zacija imama organizuoti tik kaip tariamai ra-
cionalus instinktyvius vartotojiškos visuome-
nės įgeidžius turintis tenkinti mechanizmas, o į 
pačius žmones jau seniai imta žiūrėti tik kaip į 
žmogiškuosius išteklius, kuriuos norima „racio-
naliai“ kontroliuoti. Kultūros suvienodinimas 
(taip pat ir bent iš dalies jau įvykęs klasikinės 
kultūros atsisakymas) ją pakeičiant vartotojiš-
ka masine popkultūra puikiai tarnauja totalita-
rinėms tendencijoms. Visi šie procesai yra su-
sipynę tarpusavyje ir skatina vieni kitus. Jie net 
nėra nauji  – regis, galima visai pagrįstai kelti 
prielaidą, kad šie procesai buvo užprogramuoti 
pačioje modernybės prigimtyje. Dabar tik išryš-
kėja ankstesnių epochų (ypač Apšvietos ir Pran-
cūzijos revoliucijos) filosofinių prielaidų realiza-
vimo praktiškai padariniai. Iki modernybės civi-
lizacijos raida (ypač techninė) vyko lėtai, tačiau 
tai buvo organiška raida, nesukėlusi tokio dide-
lio pavojaus nei vidiniam žmogaus pasauliui, nei 
gamtinei aplinkai (ypač jų integralumui). Dabar-
tinė civilizacijos raida primena dešimtmečius ar 
net šimtmečius trunkantį eksperimentavimą su 
įvairiomis grynai teorinėmis prielaidomis prak-
tikoje, kurios nebūtinai turi duoti tokį rezulta-
tą, kokio tikimasi. Taip yra todėl, kad pretenzi-
ja mokslinėmis teorijomis grįsti visuomenės or-
ganizavimą pasmerkta nesėkmei, nes egzistuoja 
milžiniškas grynai teorinių konstrukcijų ir rea-
laus gyvenimo skirtumas. Itin sudėtingos gyve-
nimo/pasaulio/visatos visumos neįmanoma re-
dukuoti į teoriją, kuri pretenduotų ją paaiškinti 
ir „išspręsti“.  

Valentinas Kulevičius

Kelios subjektyvios įžvalgos 
apie mokslą ir civilizaciją 



Laiškas

32

Elijus Danilevičius
Plungės Babrungo progimnazija, 7 klasė

Sveiki! 

Turbūt mąstote, kas aš toks ir kodėl gi jums ra-

šau. Viskas paprasta, aš – mokinys, kuriam rūpi 

mūsų Brangioji Žemė. Noriu pasidalinti savo 

mintis, kaip jūs galėtumėte prisidėti ir pagelbėti 

pasauliui. Gal ir daug prašau, bet, manau, supra-

site mane. 

Pradėsiu trumpai. Jūs, kurį aš pažįstu, nesate 

turtingas ir garsus kaip YouTube žvaigždė Ponas 

žvėris&quot, nei protingas kaip Markas Zucker-

bergas ir niekada netapsite kaip Elonas Muskas. 

Tai kas gi jūs ir kodėl jums rašau, jei nieko iš jūsų 

neįmanoma tikėtis ir kokia tada išvis nauda iš be-

viltiško asmens kaip jūs? Nemeluosiu, mane šita 

jūsų pusė labiausiai ir domina. Jūs esate niekuo 

neišsiskiriantis, bet kartais galite tapti nenugali-

mas ir padaryti neįmanomų dalykų. Norite suži-

noti, kodėl gi pasirinkau rašyti laišką jums? Pa-

prasta. Dėl to, kad tik MES galime apsaugoti savo 

Žemę! Tai esame jūs ir mes, Žemės Vaikai – Žmo-

nės. Nesvarbu, kas būtumėt: ar paprastas staty-

bininkas, ar verslininkas, valkata ar milijardie-

rius. Mes visi kartu galime padaryti tai, ką sun-

ku net įsivaizduoti. Kiekviena žmonijos dalelė 

yra svarbi, kiekvienas žmogus gali prisidėti sa-

vaip. Jūs esate šio pasaulio viltis ir, be abejo, įta-

kingiausias žmogus pasaulyje. Jauskitės toks, nes 

susibūrę kartu galite nugalėti ir gamtai keliamas 

problemas. Žmonės susitelkę gali nugalėti ir pa-

saulinį atšilimą! 

Laiškas įtakingam asmeniui, kodėl ir 
kaip imtis veiksmų dėl klimato kaitos

Globalinis atšilimas  – tai kraują stingdantis 

reiškinys. Kodėl jis vyksta? Ogi mes esame jo su-

kėlėjai. Belieka klausimas, kaip turėtume elgtis, 

kai pagaliau supratome, kad šito neišvengsime. 

Ei, tai gana paprasta. Tik pasakysiu įspėjimą: dau-

gumai žmonių ši tema net neįdomi, kartais jiems 

nusispjauti į tai ir tik išlemena: „Senatvė mane 

greičiau pasiglemš, negu jūsų tas prakeiktas atši-

limas mane palies, ir kas išvis tai? “ Žmonės net 

nesupranta, kad pasaulyje gali užvirti pragaras 

dėl klimato atšilimą ignoruojančių žmonių. Tai 

jeigu dar nesusiprotėjote – atmerkite akis! 

Ne viena interneto žvaigždė platina pasau-

liui žinutę, kad mums reikia kažko imtis, kol Že-

mės neužklupo neviltis. Taigi viena garsiausių 

šių dienų asmenybių Elonas Muskas jau seniai 

pradėjo gelbėti žmones. Jis pastebėjo mūsų pa-

saulio bėdas.

Apie tai, kaip žmonės nekreipia dėmesio į Že-

mės atšilimą ir kaip Saulės energija gali sumažin-

ti klimato atšilimą. Nors mokslininkai visais bū-

dais apie tai šaukia jau kelerius metus.

Vienas mažytis dalykas užkliūva man dėl Elo-

no Musko plano. Jo noras išgelbėti tik žmoniją.

Tiksliau – noras Marsą paversti lyg ir Žeme ir 

palikti nekaltą planetą ir gelbėti žmones, kurie 

galimai žudo Žemę. Tai kas gi tai? Mano nuomo-

ne, tai lyg Žemės atsižadėjimas. Bet aš nesu nei 

mokslininkas, nei protinguolis. Tik noriu tikėti, 

kad Elonas Muskas žino, ką daro.

„Jis vienas gali išgelbėti Žemę, tada kam 

mums galvoti apie nereikšmingus dalykus, ku-

rie neleidžia gyventi įprasto gyvenimo?“ Čia ir 

paslėpta bėda  – mes norime užmesti visą naš-
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tą kitiems žmonėms. Kai jie nevykdo mūsų lū-

kesčių, mes juos apšaukiame beviltiškais. Tai po 

velnių, imkitės veiksmų patys! Prisidėkite nors 

maža dalele!

Nebenaudokite senų automobilių, susirinki-

te aplink šiukšles, pradėkite rūšiuoti! Nedarykite 

to, kas būtų kenksminga Žemei. Tiesą pasakius, 

mes, paprasti žmogeliai, negalime taip papras-

tai įsigyti saulės energijos baterijų, negalime sau 

leisti nusipirkti naujos mašinos, kuri būtų drau-

giškesnė aplinkai negu mūsų surūdijęs meta-

lo laužas. Todėl sutinku su jumis, geriau gyventi 

įprastą gyvenimą ir užsidaryti savo tamsioje bū-

delėje. Tačiau, išėję iš jos, pamatysite pasaulį, ku-

rio nesate regėję. Todėl nepasiduokite! Jeigu ne-

galite nusipirkti geresnės mašinos  – eikite! Vie-

ną dalyką tikrai žinau  – kojos nekenkia Žemei. 

Jei kartais kojos nepadės įveikti didesnio atstu-

mo, naudokitės visuomeniniu transportu. Bet 

būkite protingi. Kai einate apsipirkti, pasiimkite 

savo daugkartinius medžiaginius maišelius. Ar 

taip sunku įsidėti maišelį? Eidami į kavinę, visa-

da turėkite savo puodelį, tikrai neatrodysite kvai-

lai. Nenaudokite plastiko ir būtinai rūšiuokite. O 

nusipirkę nereikalingų daiktų, nesudeginkite jų, 

perrūšiavus dar galėsime kelis kartus naudoti.

Nešvaistykite popieriaus  – medžiai yra di-

džiausias Žemės pagalbininkas, o mes juos tik žu-

dome. Susiimkime ir gyvenkime Žemėje, kiek tik 

leis gyvenimas! Mes galime tai padaryti! 

Mes, žmonės, esame įtakingiausi ir brangiau-

si planetoje. Todėl ją reikia gerbti.

Taigi šią žinutę skiriu visiems. Protingiems ir 

dar ne visai atmerktomis akimis į pasaulio globa-

lines problemas žiūrintiems žmonėms, ir asme-

nims, tūnantiems savo būdelėje. Visiems!

Susikurkime aplinką, kurioje būtų linksma ir 

gera gyventi! 

Iki pasimatymo. 

Plungės Babrungo&quot progimnazijos mo-

kinys

Kajus Cibulskis

Gerbiamas Timoti Donaldai Kukai,

kaip Apple generalinis direktorius, Jūs esate labai 
įtakingas žmogus, galite padėti išspręsti daug kli-
mato problemų.

Manau, ne vienas pastebėjo, kad naujausios 
kartos Apple telefonai pakuojami į mažas, plokš-
čias dėžutes, nes jose nėra kroviklio, kad būtų su-
mažintas šiukšlių kiekis. Teoriškai, tai puiki idė-
ja, deja, kiekvienais metais, su kiekviena nauja 
telefonų karta, jų įkrovimo greitis auga dėl didė-
jančių baterijų, tad dažnas klientas nori išnaudo-
ti visas galimybes, už kurias moka, tad visai ne-
keista, kad kartu su išmaniuoju įrenginiu įsigyja 
ir naują, greitesnį kroviklį, o tai tik padidina tar-
šą. Vietoj to būtų galima gaminti telefonus taip, 
kad beveik kiekvieną jo dalį kiekvienas su mini-
maliomis  pastangomis galėtų pasikeisti pats ir 
nepirkti naujo, dėl vienos dalies gedimo. Mažiau-
siai, ką galima padaryti, tai lengvai atidaromą 
nugarėlę, už kurios lengvai išimama ir pakeičia-
ma baterija. Apple – labai įtakinga kompanija, to-
dėl jos pavyzdžiu galėtų pasekti ir kiti elektroni-
nių įrenginių gamintojai.

Šiais laikais telefonai tik didėja ir didėja no-
rint sutalpinti didesnį ekraną, bet anksčiau žmo-
nės puikiai gyveno ir su mažais įrenginiais. Ga-
mindami mažesnius įrenginius, sunaudotumėte 
gerokai mažiau medžiagų, o tai reiškia – mažiau 
šiukšlių. Taip pat turiu pasiūlymą dėl telefonų 
baterijos krovimo. Kad kuo mažiau elektros ener-
gijos reikėtų sunaudoti kraunant telefoną, ant 
kiek vieno telefono nugarėlės ir po ekranu galė-
tų būti saulės baterijos, iš kurių gaminamos ener-
gijos telefonas būtų kraunamas. Kartu su bateri-
jos naudojimo optimizacija ir saulės baterijomis 
galbūt telefonų niekada neprireiktų prijungti prie 
elektros tinklo.

Labai svarbu galvoti ir apie įrenginių gamy-
boje naudojamas medžiagas. Telefonus, planše-
tes, kompiuterius galima gaminti naudojant la-
bai daug perdirbtų medžiagų. Įsivaizduokite, jei 



Laiškas

34

žmogus, perkantis naująjį iPad turi pasirinkimą – 
pirkti paprastą, iš įprastų medžiagų pagamintą 
planšetinį kompiuterį ar ekologišką. Galbūt ne 
visiems patiks jo išvaizda ar kaina, bet jis niekuo 
ne prastesnis iPad, kuris pagamintas iš perdirb-
to plastiko, o gal net ir iš išdžiovintų, perdirbtų 
ir supresuotų komunalinių atliekų. Tokį daiktą 
naudodamas, žmogus žinos ir kitiems rodys, kad 
jis saugo gamtą. Šiuo metu yra daug žmonių, ku-
riems patinka tvarumo idėjos, ir įsigyti tokį alter-
natyvų įrenginį gali tapti labai madinga.

Turiu pasiūlymą ir dėl Apple akinių. Tai – se-
niai svarstomas projektas, gal kažkiek užmirštas. 
Pagrindinis akinių pranašumas būtų tas, kad jie 
visą laiką prieš akis ir jais naudotis galima beveik 
bet kokioje situacijoje be rankų. Ir tai ne vieninte-
lis jų pranašumas, jie būtų mažesni už telefoną, 
todėl gamyba būtų mažiau tarši, nes ekranas  – 
prieš pat akis, taigi jis būtų kur kas mažesnis ir 
naudotų mažiau energijos.

Taip pat reikia pakalbėti ir apie elektros ener-
giją, kurią savo gamybos procesuose naudoja Ap-
ple. Reikia plėtoti Apple Energy. Apple sukūrė Ap-
ple Energy dar 2016 metais. Kompanija didelį su-
naudojamos energijos kiekį gauna būtent iš Apple 
Energy, ir jei tai būtų dar labiau plėtojama, Apple 
užsidirbtų parduodami elektros energiją ir įgytų 
dar daugiau pranašumo naudodami vien atsinau-
jinančią energiją.

Pasaulio technologijos vystosi milžinišku 
greičiu, bet turime nepamiršti, kad tai turi įta-
kos ir klimato kaitai. Tikiuosi, kad atsižvelgsite 
į mano pasiūlymus ir taip kartu prisidėsime prie 
mūsų planetos išsaugojimo ateities kartoms. Mes 
nenorime kenkti savo aplinkai, todėl kiekvienas 
turime mąstyti, ką galime padaryti, kad nesu-
griautume pasaulio.

Marija Navickaitė
Palangos Baltijos pagrindinė mokykla, 8 klasė

Sveikas, Elonai Muskai,

kaip Tu laikaisi? Seniai girdėtas! Prieš kelis mė-
nesius spaudoje perskaičiau, kad Tavo kaimynys-
tėje, Teksase, visai prasti popieriai: valstiją talžo 
ne tik vis didėjančios audrų bangos, bet ir stiprė-
ja uraganų sukeliami potvyniai... Kurį laiką susi-
mąsčiau, ar tikrai ten taip blogai, kaip viešojoje 
erdvėje rašo žurnalistai? Anksčiau buvau abejin-
ga visai klimato kaitos padarinius įgarsinančiai 
informacijai, bet pastaruoju metu vis dažniau 
pastebiu keistus signalus: nenumaldomi gaisrai, 
tirpstantys ledynai, nykstančios gyvūnų rūšys...

Ir, atrodo, net nebereikia žvelgti toli už Atlan-
to, kad suprastum, jog kažkas vyksta – štai mano 
kiemą ilgus dešimtmečius puošę uosiai (kaip pasa-
kojo mano močiutė) atrodo taip, lyg juos kas am-
žiams būtų nuskriaudęs... viskas nudžiūvę. Man 
darosi neramu. Galvoje nuolat sukasi mintys... Jo-
mis ir nusprendžiau šiandien su Tavim pasidalinti.

Viskas prasidėjo vieną sekmadienio vakarą. 
Kol mama gamino vakarienę, aš įsitaisiau ant kė-
dės, netvarkingai pristumtos prie valgomojo sta-
lo, ir įsijungiau televizorių, transliavusį pirmą pa-
sitaikiusį kanalą – LRT . Jis kaip tik tuo metu rodė 
dokumentiką apie didinguosius Amazonės miš-
kus. Nerūpestingai čiaumodama obuolį, spok-
sojau į ekrane ropojančias nuodingąsias varles, 
kurios gardžiavosi ką tik sučiuptais vabzdžiais. 
Tačiau netrukus nerūpestingumą mano žvilgs-
nyje pakeitė siaubo bei nerimo kupinos akys. Po 
maždaug dvidešimties minučių filme pradėjo ro-
dyti kraupius vaizdus: brakonierius, medžiojan-
čius jaguarus dėl jų įvairiaspalvių kailių, žmones, 
grėsmingais buldozeriais griaunančius gyvūnų 
gyvenvietes bei kertančius medžius, taip siekian-
čius bet kokia kaina išlošti daugiau vietos milži-
niškoms ananasų plantacijoms.

Nedelsdama susiradusi televizoriaus pultelį, 
perjungiau kanalą. Nusprendžiau daugiau nega-
dinti savo laisvadienio nuotaikos.
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Vėliau tą patį vakarą aš susikroviau mokykli-
nę kuprinę pirmadienio pamokoms ir atsiguliau į 
lovą. Tačiau tie siaubingi kertamų medžių vaizdi-
niai... Tos paklaikusios laukinių gyvūnų akys... Aš 
jaučiau jas, spoksančias tiesiai į mane, į mano sie-
lą. Jos kupinos išgąsčio ir suvokimo, kad niekada 
nebegalės džiaugtis spalvingu savo gyvenimu...

Šie ir kiti vaizdiniai, nuolat besisukantys gal-
voje, tą naktį man visai neleido sudėti bluosto. 
Mane sukrėtė mintis, kad jei žmonija ir toliau taip 
beatodairiškai naikins augaliją ir gyvūniją, po ke-
lių šimtų metų (o gal net ir greičiau?) tie papras-
čiausiai išnyks: nuo rausvųjų delfinų iki margiau-
sių papūgų bus nušluoti nuo žemės paviršiaus. Aš 
supratau, kad reikia ką nors daryti.

Tačiau ką? Juk Tau tikrai nėra paslaptis, kad 
medžiai yra didžiausi mūsų planetos pagalbinin-
kai siekiant kovoti su visuotiniu atšilimu: juk jie, 
o ne kas kitas, kaupia savyje didžiulius kiekius 
anglies dvideginio, dusinančio mūsų žemę. Nete-
kus mūsų draugų medžių, mums bus daug sun-
kiau išsigelbėti iš šios didžiulės nelaimės.

Pasaulyje gyvena septyni milijardai žmonių. 
Tad ką aš viena jame galiu pakeisti?! Tikriausiai 
nieko…

Taip galvojau, kol vieną dieną, eidama į plau-
kimo būrelį, atsitiktinai miesto skelbimų lento-
je pamačiau kvietimą prisidėti prie vietinės ak-
cijos Pasodink medį, išgelbėk planetą. Tą akimir-
ką supratau, kad plaukimas palauks. Tad čia pat 
apsisukusi sparčiu žingsniu pajudėjau link namų, 
kuriuos pasiekusi tiesiog įsiveržiau pro duris ir 
nulėkiau tiesiai prie kompiuterio. Internete ne-
trukus radau akcijos organizatorių kontaktus ir 
pasinaudojusi jais užsiregistravau savanore.

Tai buvo vėlyvas pavasaris  – tulpės ir narci-
zai jau džiugino savo šokiais, iš šiltų kraštų grį-
žusios lakštingalos čiulbėjo gražiausias gies-
meles, o tetervinai rengė tuoktuves. Gegužės 15 
dieną aš, įsidėjusi kastuvėlį ir darbines pirštines 
į medžiaginį maišelį, nekantraudama nuskuo-
džiau į miesto botanikos parką. Prasideda mano 
ilgai laukta medelių sodinimo akcija! Apsidžiau-
giau, nes kiekvienas iš savanorių galėjo pats išsi-

rinkti vietą, kurioje norėjo pasodinti savo mede-
lį. Aš pasirinkau skulptūrą, kurioje buvo vaizduo-
jami du žmonės, susikibę už rankų, žvelgiantys į 
tolumas ir kupini pasitikėjimo savimi. Ši skulp-
tūra man simbolizavo svarbią žinutę: mes, žmo-
nės, galėtume būti vieningi ir įveikti bet ką, jei-
gu tik tam pasiryžtume. Kartu galėtume įveikti ir 
klimato kaitą.

Aš domėjausi Tavo, Elonai Muskai, įvairiais 
sukurtais projektais, tokiais kaip Tesla ir Spa-
ceX, siekiančiais padaryti Žemę ekologiškesne 
vieta gyventi ir kovojančiais su visuotiniu atšili-
mu, taigi galiu padaryti išvadą, kad Tu esi aplin-
kosaugininkas, kuris greitu metu nesiruošia nu-
leisti rankų ir stengiasi sugalvoti vis naujų būdų, 
kaip išsaugoti mūsų planetą. Todėl aš turiu Tau 
pasiūlymą: pasinaudojęs savo didžiule įtaka vi-
suomenėje bei resursais, Tu galėtum paskelbti ak-
ciją Pasodink medį, išgelbėk planetą, tokią, kokia 
ir surengta mano miestelyje. Tačiau pagrindinis 
skirtumas būtų tas, jog tai būtų visuotinė akcija, 
kuri paplistų po visą pasaulį ir prie jos prisijung-
ti galėtų bet kuris žmogus, nesvarbu, iš kurios ša-
lies. Tokiu būdu Tu paskleistum žinutę po visą 
pasaulį, kad kiekvienas galime prisidėti spren-
džiant klimato kaitos problemą. Užtenka ir vie-
no mažo žingsnio, tokio kaip pasodinti medelį, ir 
Žemė taptų daug švaresne vieta gyventi: tik įsi-
vaizduok – septyni milijardai žmonių susivienija 
ir pasodina tokį milžinišką kiekį medžių! Na, ži-
noma, tai kol kas atrodo tik fantazija, tačiau visi 
dideli žygdarbiai prasideda nuo mažos svajonės ir 
didžiulio noro bei ryžto tą svajonę įgyvendinti…
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Apie jo kūrybą jau išties verta prabilti. Tai-
gi prašnekti apie tailandiečių režisieriaus, kurio 
filmas Tropikų karštinė (Tropical Malady, 2004) 
Kanų kino festivalyje pelnė Didįjį žiuri prizą, o 
Dėdė Bunmis, prisimenantis savo ankstesnius gy-
venimus (Uncle Boonmee Who Can Recall His Past 
Lives, 2010) nuskynė Auksinę palmės šakelę, Api-
chatpongo Weerasethakulo kūrybą paskatino 
peržiūrėta naujausia jo mistinė drama Memo-
ria (Atmintis), dienos šviesą pirmąkart išvydu-
si tame pačiame festivalyje 2021-ųjų liepą, kuris 
taip pat pelnė Didįjį žiuri prizą. Pastarasis kūri-
nys savo stiliumi bene visai nesiskiria nuo anks-
tesniųjų. Režisierius tęsia tradiciją ir išlaiko savi-
tą būdingą kūrybos braižą filmus statydamas ne-
įtikėtinu Lento  – kadro trukmę ištęsdamas taip, 
kad žiūrovas atitraukiamas nuo perdėtinių spe-
kuliacijų, visiškai įtraukiamas į kadre vykstan-
tį ar protagonisto patiriamą momentą, priver-
čiamas kartu su juo išgyventi aplinką. Čia, kaip 
ir ankstesniuose filmuose, Apichatpongas pri-
verčia suabejoti racionalia pasaulio pajauta ir 

įsiskverbti į metafizinį lygmenį ieškant atsaky-
mų, savęs; čia vėl neapsieiname be tokio Api-
chatpongo filmams būdingo vyraujančio kažko, 
įsimaišiusio tarp veikėjų ir realybės. Žiūrėdamas 
filmą, pajuntu jo įtaigą, meistrišką režisieriaus 
profesionalumą, kuris vis dėlto priverčia palai-
kyti kūrinį šedevru. Šioje apžvalgoje ketinu atlik-
ti neilgą refleksiją atkreipdamas dėmesį į kai ku-
rias detales ir pridėdamas pastabų.

Pagrindinė filmo veikėja Džesika, iš Škotijos 
į Kolumbiją atvykusi globoti ligonės sesers, nak-
tį staiga prabunda nuo keisto griausmo  – bum! 
Tačiau palaiko viršuje triukšmaujančių kaimy-
nų bildesiu. Ji sužino, jog kaimynai nestumdą jo-
kių baldų ir netgi tenai negyveną. Moteris netru-
kus patiria, jog bildesiai gali atsikartot bet kurią 
akimirką bet kurioje vietoje... ir kad juos girdi tik 
ji viena. 

Džesika, žinoma, sunerimusi dėl šio keisto fe-
nomeno, apsilanko pas prodiuserį Hernaną, kad 
šis atkurtų jos patiriamų griausmų pobūdį. Jau 
šioje scenoje matome veikėjos sutrikimą ir neri-

Kornelijus Villeruš

Memoria
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mą, tokia aktorės būsena tęsiasi per visą filmą. 
Nejaukios tylos pauzės ne mažiau nei veikėjų pa-
syvumas ir neemocionalumas iškalbingai sustip-
rina Džesikos spinduliuojamos slaptos baimės ir 
apmaudo įspūdį. Mistinio reiškinio sutrikdoma 
sveika nuovoka, jos sąlygojama bedugnė persky-
ra tarp jos ir kitų, jos atitolimas nuo aplinkos. Dėl 
to Džesikos negalėjimas atsiverti ir nuoširdžiai 
pasinerti į bendravimą, pasyvumas dialoge su 
kitu žmogumi rodomas ir toliau. Hernanas rodo 
Džesikai savaip atliktą jos apibūdinto griausmo 
interpretaciją, ši maloniai išklauso, bet po to rez-
gasi itin nerišlus ir lėkštas pokalbis, po kurio kurį 
laiką abu nejaukiai tyli, matome, kad jai palaiky-
ti sklandų pokalbį su kitu žmogumi darosi sun-
ku. Džesikos realybės suvokimas imamas kves-
tionuoti dar labiau, kai ši sutinka savo jau iš ligo-
ninės išėjusią seserį ir jos vyrą restorane ir kyla 
diskusija dėl sesers dantisto Andreso, kurį Dže-
sika manė esant mirusį, bet sesuo tai paneigia. 
Vėliau klausia dėl jos šuns, bet taip nedrąsiai, 
jog akivaizdu, kad ji pati abejoja, ar ir šuo nety-
čia nebus išsigalvotas. Staiga dar vienas garsus 
bum!, nuo kurio moteris krūpteli ir palaikyti po-
kalbį darosi dar sunkiau. Jos atskirtį nuo kitų dar 
labiau pabrėžia sceninė detalė: prie stalo ši atsi-
sėda viena iš priešingos pusės, o pora ir jų vaikas 
sėdi vienas šalia kito, – tuo pabrėžiamas jos ato-
trūkis, nesueitis su aplinka, buvimas kitoje pusė-
je, nors ši ir greta žmonių. Kitoje scenoje, Džesi-

kai studijoje ieškant Hernano, jai pasakoma, kad 
tokio nėra ir apie tokį nebuvo girdėta. 

Dundesys, kaip ryšio su tikrove trikdis, reži-
sieriui tikriausiai buvo tinkamiausias pasirinki-
mas. Manau, kad moters patirčiai išreikšti lygiai 
taip pat galėjo būti panaudota ir kokia kita prie-
monė, gal net vizuali, ne kaip garso, o regos pa-
tirtis. Atkreipsiu dėmesį į nuolatinį režisieriaus 
pasirinkimą – kinematografinį aspektą. Sulaiky-
tuose trukmės prasme kadruose Džesika dažnai 
filmuojama iš toliau: mes, žiūrovai, atitraukiami 
nuo jos žodžių ir veiksmų, ji neturi jokio palaiky-
mo, net mūsų, esame atriboti nuo jos, mes mato-
me ją tarp žmonių, bet vis dėlto vieną, o tai nelei-
džia manyti, kad, būdama tarp kitų, ji yra su jais, 
operatorius atstumu suteikia izoliuotumo, vieni-
šumo atspalvį.

Neatsiejama siužeto linija  – archeologija, 
aliuzija į praeitį, vietinių Amazonės gentainių pa-
laikų kasinėjimai filmo eigoje parodomi ne kar-
tą, būtent apie juos užsiminus seseriai restora-
ne, Džesiką neatsitiktinai ištinka dar vienas bum! 

Įdomu tai, kad Džesikai nepavyksta sugrieb-
ti kieno nors pagalbos rankos, nes ji paprasčiau-
siai neištiesiama, tarsi išorė nesistengtų ištraukti 
jos iš keblios mentalinės padėties, su savo proble-
ma ji paliekama kovoti viena. Jai apsilankius pas 
gydytoją ir paprašius raminamųjų, ši atsako, kad 
iš jų mažai naudos ir pasiūlo religinio pobūdžio 
lankstinuką, tardama: „Dievas šalia“, tuo, rodos, 
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fizinio, žemiško nervinio išsekimo problemą ap-
sunkintų palaikydama dvasine. Savo draugei, sė-
dint parke ant suoliuko, pasakiusi, kad ji pradeda 
išprotėti, ši teatsako: „Taip, aš irgi, ir tai ne blo-
giausia, kas galėjo mums nutikti“, taip abejingai, 
nepalikdama jokios vilties, tarsi viskas nesvarbu 
ir belieka su tuo susitaikyti.

Filmo pabaigos link, atvykusi į kaimelį, Dže-
sika susipažįsta su žveju, kurio vardas  – ne at-
sitiktinumas  – Hernanas, ir užmezga su juo po-
kalbį apie atmintį. Ir čia priartėjame prie idėjinio 
epicentro. Jis teigia, kad nėra iš gimtojo mieste-
lio kojos iškėlęs, nes „nauji įspūdžiai kenkia, nuo 
jų tavo atmintis bunka“, lyg pažerdamas lengvos 
kritikos moderniajai mūsų visuomenei, prisime-
nąs kiekvieno objekto istoriją, prie kurio prisilie-
čiąs: „Akmenys, medžiai, cementas – jie viską su-
geria.“ Sėdėdama šalia Hernano, Džesika ima pri-
siminti tolimos vaikystės nuotrupas, bet ne savo, 
o Hernano. Netrukus paaiškėja, kad Džesikos gir-
dėtas dundesys buvo prisiminimo recidyvas, bet 
taip pat ne jos, ir šįkart ne Hernano, nors ir šis ga-
lėjo jį girdėti. Džesika tarsi būtų radusi prisimini-
mais aidinčią žemę, žmogų, gebantį dalintis ko-
lektyvine kaimelio žmonių patirtimi  – štai ką ji 
girdėjo. Tik atvykus į Kolumbiją, jos kasdienybę 
sudrumstė nuo Amazonės kaimelio aidinčių is-
torijų nuotrupos. Praeitis ir dabartis šiame filme 
susipina. Džesika priartėja prie aktyviai praeities 
gyvybe vibruojančio židinio, kuris niekados ne-

apleidžia vietinių ir kurio atgarsiai pasiekia ir ją. 
Praeitis pasibeldžia į jos gyvenimą sutrikdydama 
ryšį su dabartimi, ji reikalauja būti prisiminta, 
kad moteris galėtų gyventi toliau: „Girdžiu šį gar-
są, bet noriu išgirsti daugiau“,  – teigs ji. Tai įro-
do ir siužetas: Džesikai atskleidus dundesio ži-
dinį, šis dingsta. Tik neatskleisiu, kaip parodo-
mas dundesio šaltinis, kad patys pažiūrėtumėte 
(tik žiūrėdami neužmikit, filmas tikrai pasirodys 
nuobodus) ir pasidarytumėte savas išvadas ar 
galimas prielaidas, nes nuo to momento, kaip aš 
manau, prasideda gana plati erdvė laisvoms in-
terpretacijoms, erdvė, kuri turi būti palikta laisva 
nuo įpareigojančių svarstymų. Filmas užbaigia-
mas keletu panoraminių apylinkių gamtovaiz-
džių, tarsi perteikiančių krašto dvasią: žemė, su-
imanti į save viską, kaip teigė Hernanas, medžiai, 
išsaugantys kiekvieno istoriją. Žemė, lapija – šie 
du motyvai filmo eigoje vis akcentuojami dauge-
lio scenų estetikos leitmotyvu – žalia ir ruda spal-
vomis: žalios peilio kriaunos, rudas stalas, žalios 
užuolaidos, rudos sienos, lova, ir t. t. 

Apichatpongas Weerasethakulas vėl subtiliai 
narplioja savo kūryboje mėgstamas reinkarnaci-
jos, viršasmeninių prisiminimų, dvasių temas. Ir 
čia suabejojame paviršiumi ir žingsnis po žings-
nio leidžiamės į palengva užsupantį transą, ku-
riame nušvinta visai kita tikrovė, kurią intuity-
viai pajusti su veikėjais esame kviečiami. Memo-
ria – labiau ne tiek „atmintis“, kiek „atmink!“.
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Vieną šaltą, bet saulėtą rytą, saulės įkaitin-
tos samanos pažadino žibutę Abigailę – ilgu kaip 
žirafos kaklas koteliu, geltona akele, ryškia kaip 
saulė, apsupta plonais kaip šilko, trapiais kaip 
krištolas, mėlynais kaip dangus žiedlapiais. Ži-
butė savo geltona akimi smalsiai apsidairė aplink 
ir virš savęs danguje pamatė į ją žiūrinčią didelę, 
geltoną kitos žibutės akį. Abigailė dar nežinojo, 
kad tai yra saulė. Mažoji gėlytė pagalvojo, kad to-
kios didelės, gražios žibutės dar niekada savo gy-
venime nematė ir ją tuoj pat įsimylėjo. Abigailė 
svajojo nukeliauti pas didžiąją žibutę ir su ja su-
situokti, bet suprato, kad ji negali pajudėti – nei 
į kairę, nei į dešinę ir blogiausia – į viršų. Ji labai 
nuliūdo ir skaidrus kaip stiklas lašelis nuriedėjo 
lapeliu. Žmonės tai vadina rasa.

Šiek tiek aprimusi Abigailė pamatė lengvai 
vėjyje sklandantį medžio lapą ir meilės apimtame 
žiedyne gimė nuostabus planas. Ji sumanė savo 
lapeliais pagriebti vėjo gūsį ir išskristi pas sau-
lę. Žibutė pamatė artėjantį vėjo gūsį ir iškėlė savo 
lapelį mėgindama jį pasikinkyti. Vėjas pamatė ją, 
tačiau, nenorėdamas sužeisti, praskrido virš gė-
lės. Žibutė labai supyko ir ėmė plūsti vėją. Vėjas 
išgirdo, atsigręžė ir visu greičiu pasileido jos link. 
Pamačiusi artėjantį vėją, Abigailė kaip įmanyda-
ma aukščiau iškėlė savo žiedlapius. Smarkus vėjo 
gūsis praskrisdamas nuplėšė žibutės lapą, o ją pa-
liko vietoje. Gėlytei labai skaudėjo sužeistą vie-
tą, bet skausmą užgožė pyktis. Užsispyrė – ji nu-
sprendė vėl mėginti pasiekti savo tikslą. Ji bandė 
ir bandė, vėl ir vėl iš naujo, kol nebeliko nė vie-
no lapelio.

Žibutė pažiūrėjo į saulę ir pamatė, kad ji jau 
nebe ten, kur buvo prieš tai. Abigailė labai nu-
liūdo, nes vis dar negalėjo pajudėti. Ji nusprendė, 

kad paskutinė galimybė nukeliauti pas didžiąją 
žibutę – naudoti savo gražiuosius žiedlapius. Ta-
čiau Abigailė dar nemokėjo skaičiuoti, tad ji neži-
nojo, kad turi vos šešis bandymus. Vienas po kito 
sekė penki nesėkmingi bandymai, ir Abigailė jau 
buvo bepasiduodanti. Sukaupusi paskutines jė-
gas, žibutė iškėlė galvą kaip galėdama aukščiau ir 
staiga magiškai pakilo. Skrydis taip sužavėjo Abi-
gailę, kad ji pamiršo savo tikslą ir vis sukosi ir su-
kosi ore ratu, kaip tie sudžiūvę lapai. Prisižaidęs 
su gėle, vėjas staiga ją paleido. Abigailė krito že-
myn ir liko gulėti.

Tuo metu didelė graži ir bejausmė saulė leido-
si vakaruose.

Joris Veželis-Pokladov 

Nelaiminga Abigailės meilė

Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija, 8 klasė
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Vincent Tachpaj Judakov

Iš klajonių 
indėnų keliais

džiagos, bet indėnų namuko forma išliko ne-
pakitusi. Tai vieno aukšto namukas be vidinių 
pertvarų ir langų. Namuko viduryje  – laužavie-
tė arba krosnis ir vienos durys – į rytus, kad pa-
budęs indėnas pirmiausia išvystų kylančią ryto 
saulę. Iš pažiūros pastatas mažas, bet viduje gana 
erdvu, nes nėra atskirų kambarių. Jeigu kada pa-
sidaro vėsu (o taip visada būna dykumose naktį), 
net ir nedidukė krosnelė gali sušildyti namelį ir 
visus jame esančius. Iš mūsų „šeimininko“ suži-
nojome, kad navahai į dabartines valstijas atsi-
kraustė vos prieš 600–700 metų (pirmieji indėnai 
pasirodė beveik prieš 14 tūkstančių metų). Pagal 
žemėlapyje pažymėtus rastus hoganų likučius 
galime sekti navahų kelionę iš šiaurės į pietus. 
Sklinda legendos, kad yra šeimų, prisimenančių 
savo genties protėvių kelionės istorijas. Jas sten-
giamasi perduoti iš kartos į kartą, bet mums, 
deja, šių istorijų taip ir neteko išgirsti.

2022 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatas, 
Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, IV klasė

Luiziana, Teksasas, Naujoji Meksika, Arizona, 
Nevada ir Kalifornija. Tokiu maršrutu per pietines 
JAV valstijas visą mėnesį keliavau su šeima per patį 
vasaros vidurvasario karštį. Ne visuomet rasdavo-
me viešbučių, kur būtų galima pernakvoti, todėl 
keletą kartų teko apsistoti pas vietinius indėnus. 
Taip, jūs gerai supratote. Juk visi turbūt vaikystėje 
ar paauglystėje esame skaitę knygų ir žiūrėję filmų 
apie Šiaurės Amerikos indėnus laukiniuose Vaka-
ruose. Prasidėjo tikroji pažintis su indėnais.

Indėnų hogane jauku 

Pirmą kartą mes apsistojome hogane pas in-
dėną. Hoganas  – nedidukas apskritas namukas, 
būdingas navahų genčiai. Hoganų statybai buvo 
naudojami akmenys, šakos, molis ir žemės. Lai-
kui bėgant jų statybai pradėti naudoti rąstai, ta-
šyti akmenys ir kitos modernios statybinės me-

Archeologo, pas kurį buvome 

apsistoję, hoganas
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Stebėti, pažinti ir prisitaikyti

  Daug žmonių vis dar tiki mitu, kad indėnai 
mokėjo tik kariauti ir medžioti, gyveno palapinė-
se, nemokėjo statyti namų. Per abu Amerikos že-
mynus galima rasti tundrų, spygliuočių miškų, 
prerijų, dykumų, džiunglių ir kalnų. Taigi, kad 
būtų galima išgyventi, visur reikėjo skirtingų ge-
bėjimų ir įgūdžių. Dakotos gentys buvo medžio-
tojai, žemė jų teritorijose buvo ne itin derlinga, jų 
medžiojami gyvūnai nuolat migruodavo ir gen-
tys keliaudavo paskui juos, tad palapinės buvo 
puikiai tinkamos šiam gyvenimo būdui. O Cen-
trinėje Amerikoje gyveno majų bendruomenė-
mis, džiunglėse gyventi mažomis bendruomenė-
mis buvo pavojinga, todėl jos būrėsi į didesnes gy-
venvietes (nuo kelių dešimčių iki keliasdešimties 
tūkstančių), išmoko auginti augalus itin derlingo-
je džiunglių žemėje. Jie nustojo klajoti ir pradėjo 
statytis kaimus, vėliau miestus. Ir jų, ir kitų ne-
klajojančių indėnų statinių dar ir šiandien galima 
pamatyti Mesa Verdės nacionaliniame parke Ko-
lorado valstijoje. Šlaitų urvuose buvo rasti ištisi 
kaimai, anasazių genties pastatyti iš akmenų VI–
VIII amžiais. Jie išsilaikė iki mūsų dienų. Apsilan-
kėme Mesa Verdės nacionaliniame parke ir vaikš-
čiojome tarp indėnų suręstų pastatų. O Pietų 

Amerikoje, Peru, kelių kilometrų aukštyje stūk-

so žymusis 500 metų senumo Maču Pikču kalnų 

miestas. Itin kruopščiai ir meistriškai, be moder-

nių įrankių sukrauti daugiatoniai akmens blokai 

stulbina daugelį. Šie amžiams apleisti griuvėsiai 

šiandien įtraukti į Septynių pasaulio stebuklų są-

rašą. Kirbėjo mintys  – indėnai stebėjo gamtą ir 

puikiai mokėjo prisitaikyti gyventi.

Įžvalgos

Indėnams reikėjo stebėti ir savo kūną, jo po-

kyčius, kad galėtų rasti būdų jam padėti. Jie ne-

blogai išmanė „mediciną“, galėjo pagydyti arba 

bent apmalšinti ligas. Daugelį juos kamavusių 

ligų ir negalavimų jie atpažindavo. Indėnų „me-

dicina“ buvo labai susijusi su dvasiomis ir spiri-

tizmu. Užsidėję kaukes, bandydavo ligą išgąsdin-

ti ir išvaikyti piktąsias dvasias. Tačiau tai nebuvo 

vien spiritizmas. Manoma, kad indėnai stebėda-

vo sunegalavusius gyvulius, ką jie ėsdavo, kad 

pasveiktų, ir tada eksperimentuodavo su įvairiais 

augalais. Stebėdavo, kada padeda, kaip naudo-

ti. Šalavijas buvo naudojamas skrandžiui, kepe-

nims, odai ir net plaučiams gydyti, nuo karščia-

vimo – sedula, kemeras ir gluosnių žievė, nugaros 

Hogano viduje Senovinis hoganas
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skausmams palengvinti – pienmedis. Tačiau nuo 
raupų, tymų ar choleros (europiečių ligų) vais-
tų jie nežinojo ir būtent dėl šios priežasties labai 
daug indėnų mirdavo nuo nežinomų, jiems nepa-
žįstamų ligų, nuo kurių jie neturėjo nei vaistų, nei 
patirties gydant. O dvasios ir burtai nepadėdavo.

Viena didelė šeima

Kitą kartą mes apsistojome hogane pas indė-
nę. Ji sakiusi, kad jai reikės prižiūrėti giminaitį, 
jos nebus keletą dienų, bet aplinkui gyvena jos gi-
minės ir mes galėsime kreiptis, jei mums ko nors 
prireiks. Indėnų šeimos nuo mūsų, vakariečių, 
šeimų mažai kuo skiriasi. Tačiau indėnų šeimų, 
giminių ryšys ypatingas – ne tik tėvų ir vaikų, bet 
ir kitų giminės narių ryšiai beveik nepertraukia-
mi. Dažnai po vienu stogu gyvena trys ar net ke-
turios kartos ir tokie giminės „ūkiai“ retai kada 
būna pavieniai. Net ir labiau izoliuotos šeimos 
dažniausiai gyvena netoliese (lengvai mašina ar 
pėsčiomis įveikiamas nuotolis). Jaunųjų indėniu-
kų gyvenime itin svarbų vaidmenį užima seneliai 
ir vyresni vaikai, kurie juos auklėja ir prižiūri ma-
žuosius kaip savo akį. Kai tik nuvažiuodavome į 
šventę ar į savaitgalinius turgus, matydavome, 

kaip aplinkui zuja begalė mažųjų indėniukų, bet 
juos iš atstumo akylai stebi seneliai ar paaugliai, 
kol tėvai užsiėmę savais reikalais. Ir nors kiekvie-
nas labiau prižiūrėdavo savus, bet neapleisda-
vo ir kitų šeimų vaikų. Indėnų bendruomenė, ne-
svarbu, kokio dydžio, buvo viena didelė šeima. 

Dvasių artumoje

Kartą viename indėnų kaimelyje pamatėme 
Kačinos šokį. Šis renginys vyksta atokiuose hopių 
genties kaimuose. Kačinos šokiai yra skirti dva-
sioms pagerbti, prašyti jų palaikymo. Tarp šokėjų 
ir šokio stebėtojų vyksta tam tikras bendravimas, 
nes šokėjai yra visiškai užsidengę savo veidus ir 
taip parodo, kad yra praradę savo asmenybę ir 
atstovauja vienai iš dvasių. Šokėjai eina tarp žiū-
rovų ir dalina jiems dovanas, o dovanų gavėjai 
hopių kalba ar gestais jiems padėkoja. Ši šven-
tė gali vykti bet kada, kai tik kaimo, miestelio ar 
genties vyresnysis ją paskelbs. Patį šokį griežtai 
draudžiama bet kaip įamžinti, nes tai gali įžeisti 
dvasias ir atnešti bendruomenei nesėkmę. Gal dėl 
to vis dar gajus mitas, kad indėnai yra laukiniai, 
vadovaujasi burtais. 

Vienas iš keleto Mesa Verdės šlaitų kaimų Mesa Verdės parko reindžeris indėnas aprodo savo protėvių namus 
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Šventės

Užklysdavome ir į atokius indėnų kaimelius 
ir rezervatus. Nuo pat mažumės, kai dar gyve-
nau Amerikoje, prisimenu, kaip su savo šeima 
važiuodavome į indėnų pow wow šventes. Tai 
įvairių indėnų bendruomenių susirinkimas. Per 
šiuos susibūrimus šokama, dainuojama, groja-
ma ir visaip kitaip bendraujama. Visoje šalyje 
dažnai vyksta pow wow renginiai, kuriuose su-
sirenka daugybė (nuo kelių šimtų iki kelių tūks-
tančių) indėnų šokti, dainuoti, dalintis mais-
tu, pardavinėti savo rankdarbius, papuošalus, 
būgnus, kilimus ir kitokius suvenyrus. Tokios 
šventės ar pokyliai gali vykti nuo kelių dienų iki 
visos savaitės ir gali būti visai maži, vietinio re-
giono indėnų bendruomenių susibūrimai, o gali 
būti net kelių valstijų indėnų šventė. Šie pow 
wow vyksta ne vienoje paskirtoje vietoje, o išsi-
barsto po visą šalį. Šios šventės įspūdingos, bet 
apie indėnus sakoma, kad jie linksminasi kaip 
laukiniai ir gąsdina kitus. 

      

Indėnų juvelyrika

Tokiose šventėse mirgėte mirga įvairių puoš-
menų. Mano šeima nėra iš tų, kurios pirktų bet ko-
kius plastikinius suvenyrus. Kelionės metu, kad 
paremtume vietinius gyventojus, pirkome beveik 
vien indėnų juvelyrinius dirbinius. Įvairių genčių 
papuošalai labai skirtingi. Visos gentys, gyvenan-
čios Keturių kampų valstijose (Juta, Naujoji Mek-
sika, Arizona), turi savitą juvelyrinių rankdarbių 
dizainą, tačiau visur dominuoja dvi būdingos me-
džiagos – sidabras ir turkis. Ir nors sidabro apdir-
bimo ir akmens inkrustavimo buvo išmokta iš is-
panų kolonistų, bet papuošalų dizainas indėnų 
stiliaus, o rankdarbius iki pat šių dienų gamina 
vietiniai indėnų meistrai. Nuo didžiausių Skvo-
šo žiedo vėrinių iki smulkiausių žiedelių ir apy-
rankių  – sidabro ir turkio inkrustacijos. Aš nesu 
joks juvelyrinių dirbinių ekspertas, todėl neban-
dysiu vardyti indėnų genčių ir vakariečių juvelyri-
nių dirbinių skirtumų. Indėnų genčių juvelyriniai 
dirbiniai nuostabūs. Tačiau papuošalai apgaub-
ti tamsios istorijos. Sidabras ir auksas asocijuo-
jasi su turtais. Kai indėnų žemėse buvo randa-

Indėnų kaimelio 

šventė
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ma brangiojo metalo, visada būdavo praliejamas 
kraujas ir vietiniai indėnai išvaromi iš šių vietų. 
Baltojo žmogaus gobšumas nežinojo ribų, o pa-
prasti indėnų ginklai neprilygo Dėdės Semo ge-
ležinei rankai. Ryškiausias pavyzdys  – Juodosios 
Kalvos istorija. Ši šventa vietovė iki amžių pabai-
gos buvo pažadėta lakotos tautai, bet federalinės 
valdžios jėga atimta iš indėnų, kai JAV kariuome-
nės ekspedicija kalvose rado aukso ir sidabro gys-
lų. Dabar ta vieta žinoma Rašmoro kalno vardu.   

Įamžinti

Per ankstesnes keliones esame aplankę Raš-
moro kalną (angl. Mt. Rushmore), kuris yra da-
kotos genties šventųjų Juodųjų kalvų dalis. Ant 
vieno šio kalno šlaito buvo iškalti didžiuliai ke-
turių JAV prezidentų veidai (George’o Washingto-
no, Thomaso Jeffersono, Theodoro Roosevelto ir 
Abrahamo Lincolno). Taip sukurtas vienas ame-
rikiečių pasididžiavimo objektų ir iš indėnų atim-
ta šventa vieta. O Pietų Dakotos valstijoje, netoli 
Rašmoro kalno, ant kito Juodųjų kalvų kalno, in-
dėnų vadui leidus, dar 1939 metais lenkų kilmės 
JAV skulptorius Korczakas Ziolkowskis pradėjo 
formuoti kalną – milžinišką paminklą. Jame ma-
tome didį indėnų vadą Pašėlusį Arklį (angl. Cra-
zy Horse), kuris XVII amžiuje kovojo su JAV ka-
riuomene. Taigi, indėnai vis dar gyvuoja ir bando 
skleisti, įamžinti savo kultūrą visokiais būdais.

Išsilavinimas

Apie indėnus paplitęs mitas, kad jie neraš-
tingi ir neišsimokslinę. Nors ir skurdžiai gyve-
nantys indėnai nėra neišsilavinę. Ypač šiais lai-
kais, kai išsilavinimas yra labai lengvai priei-
namas. Nors kartais pasitaiko asocialių šeimų, 
kurios nesiunčia savo vaikų į mokyklas. Kai ku-
rie indėnų kilmės žmonės yra pasiekę aukštumas, 
kaip Johnas Bennettas Herringtonas, kilęs iš čik-
so (chicksaw) genties, tarnavęs JAV laivyne, gavęs 
kapitono laipsnį, vėliau tarnavo NASA ir beveik 
keturiolika dienų praleido kosmose per STS-113 
misiją 2002 metais. Markas Charlesas iš navaho 
genties yra aktyvistas, konsultantas indėnų rei-
kalais, žurnalistas, pastorius, programuotojas ir 
vienintelis nepriklausomas indėnų kandidatas į 
2020 metų JAV prezidento postą. Tai parodo, kad 
indėnai toli gražu nėra neišsimokslinę. 

Apsistojome pas archeologą, kuris buvo vedęs 
navaho genties indėnę ir gyveno netoli Didžiojo 
Kanjono. Stebėjau aplinką. Subliūško mitai ir su-
sidarę stereotipai apie indėnus, kad jie laukiniai, 
moka tik kariauti ir medžioti, gyvena palapinėse, 
kad jie neraštingi ir neišsimokslinę, kad jų visai 
nebeliko. Tikiuosi, kad ir kitą vasarą vėl keliau-
sime per pietines JAV valstijas. Prašysiu savo šei-
mos, kad ir vėl apsistotume pas indėnus. Noriu 
pažinti juos ir save.

Indėnų papuošalai
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Kviečiame įsilieti į mūsų bendruomenę: 
siųskite mums savo rašinius, piešinius, 
nuotraukas. Siūlykite temas, klauskite ir 
komentuokite straipsnius.  
Kurkime Pašvaistę kartu!
Parašykite, kokioje įdomioje šiuolaikinio 
meno galerijoje lankėtės jūs.

Bičiuliai, jeigu Lietuvos pašte 
užsiprenumeruosite Pašvaistę  
2022 metams, 
paremsite mūsų jaunuosius  
rašytojus ir dailininkus.

Dėkojame visiems 
užsiprenumeravusiems  
ir kitaip mus parėmusiems.

Alinos Borzenkaitės nuotrauka
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