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Daiva Tamošaitytė

Apie ego

Galbūt nusikaltimas ir šešėlinis pasaulis praside
da ten, kur žmogaus garbėtroška, godumas ir noras 
valdyti ima gerokai pranokti protą, inteligenciją ir 
tą vidinį „aš“, kuris yra brandžios asmenybės ašis ir 
puoselėtojas kitų neapčiuopiamų vertybių. Tos ver
tybės lemia sveiką, šešėlių neaptemdytą esybės cen
trą, iš kurio išauga daugiau ar mažiau harmonin
ga veikla ir pozityvus santykis su pasauliu. Bet ką 
daryti tam, kurio vidinis asmenybės pasaulis sulig 
grūdeliu, o norai ir troškimai išaugę iki Himalajų?

Ego yra amžinasis paprasto žmogaus variklis. 
Vienintelis jo tikslas yra plėstis. Neperkeičiamos, 
nesublimuojamos žmogaus savybės yra pasmerk
tos daugintis. Materialistų taip pamėgta „kova už 
būvį“ naudojantis principu „dantis už dantį, akis 
už akį“ arba „kas ne su manim, tas prieš mane“ ir 
panašia išmintimi iš esmės tėra primityvus nesu
dėtingų išorinio gyvenimo apraiškų dauginimasis: 
žmogus dauginasi fiziškai, materialiai, psichologiš
kai. Jam rūpi užimti kuo daugiau vietos po saule – 
tam reikalingos jo paties ir išplėstinės šeimos me
džio atžalos, draugai ir visi tie, kurie subordinuoti 
jo ego „saulei“ ir kaip planetos apie ją sukasi, saugo 
„teritoriją“, sudaro psichologinį komfortą. Toks 
ego paprastai būna pridengtas sutartiniais „kultū
ringo elgesio“ atributais, iš tiesų slepiančiais tik 
primityviausius žmogaus poreikius, kurių amžinai 
alkana jėga gali būti sulyginta su aklomis gamtos 
stichijomis (jų prigimtimi, bet ne galia). Štai tas 
vidutinis, vadinamasis paprastas žmogus, stovin
tis visatos centre, kurios branduolys yra ego – jis 
yra tasai „visuomeninis gyvulys“, apie kurį kalbėjo 
Aristotelis. Bet vos tik jo ego susiduria su kitu ego1, 

1 Vienio požiūriu nėra jokio filosofų taip pamėgto Kito, 
nes tai – ego padarinys.

jis iš gyvulio virsta žvėrimi. Neįvyksta joks žemės 
drebėjimas, jokia dangaus kūnų kolizija. Iš tiesų 
jo ego per menkas, kad pranoktų traukos jėgą arba 
kad jo nenuneštų audringa potvynio srovė. Ne tas 
atramos taškas, iš kurio išjudinama visata...

Taigi anoks čia pasiekimas iš aukščiausio pa
saulyje bokšto žiūrėti į apačioje šurmuliuojančią 
minią? Užtektų miniai nusisukti, ir jis kaipmat 
sugriūtų.

Andai supratau, kad visos žmonijos negalios 
prasidėjo išradus veidrodį. Visai negalvodama apie 
Narcizo mitą, negalėjau atsikratyti minties, jog 
žmogus susirgo savo atvaizdo manija, kad naujausi 
technikos išradimai naudojami šiai keistai tušty
bei tenkinti. Fotografuodamasis, filmuodamasis ir 
kitaip įamžindamas2 savo dūlų kūną, žmogus ne 
tik mėgaujasi šiuo keistu žaidimu, bet ir ima is
teriškai garbinti tuos, kurie dėl hipertrofuoto ego 
savo atvaizdą padaro visuotiniu fetišu. Negana to, 
žmonės savo noru už tai moka milijonus! Kopijuo
dami savo ir panašių į save žmogystų atspindžius, 
žmonės žaidžia keistą žaidimą: užuot gėrėjęsi ori
ginalu, pasiduoda jau nebeegzistuojančių šešėlių 
apžavams ir praranda tikrovės nuovoką; stebėdami 
svetimo gyvenimo atšvaitus, veltui švaisto laiką 
ir jėgas. Valandų valandas žmogus gali spoksoti į 
mirusius šešėlius, savo dabartį paversdamas nieku 
ir mintimis klajodamas po praeitį, kurios nebeat
gaivinsi, kurios gal niekada ir nebuvo, užuot ėjęs 
sodan stebėti, kaip auga ir žiedą skleidžia jo paties 
sodinta vienintelė gėlė! Gal šis žaidimas ir patrauk
lus, bet dažniausiai jis beprasmis. Net ir talentin

2 Šioje kalbos klišėje regėti itin juokingas amžinumo 
suvokimas.
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giausias režisierius, atvaizdu perteikęs svarbiausių 
gyvenimo įvykių koncentratą, iš tiesų atlieka meš
kos paslaugą, nes žiūrovui perša savo pasaulėžiūrą, 
užuot leidęs jo vaizduotei dirbti pačiai. Kita vertus, 
žiūrovo vaizduotė kompensuoja režisieriaus darbo 
trūkumus. 

Ego – tai sukietėjimai, atsirandantys vaikui au
gant ir kovojant su iškreipta aplinka. Iki pirmų
jų sąmoningumo blyksnių ir dar ilgai vėliau jame 
budi ir atvirai su pasauliu mezga ryšį jo Patybė, vė
liau nustumiama į gelmes. Tik juoduliai iš praėju
sių gyvenimų, klešos arba labai stiprios pasąmonės 
akumuliacijos ima reikštis iš karto. Tada sakoma, 
kad Dievas, savimylai priešingi idealai, aukštesnės 
sąmonės pakopos neegzistuoja.

Kartais aplanko „eretiška“ mintis, jog visa kū
ryba Vakaruose yra nepaliaujamas ego auginimas ir 
puoselėjimas. Bet kaip komiškai ir kartais visai pato
logiškai atrodo koks nors užrietęs nosį genijus, ko
kia nors prie pulto ar instrumento įsikūnijusi mūza! 
Tada supranti, kad juos reikia tiesiog gydyti, kaip ir 
tuos žodžių ekvilibristikos meistrus, kurie iš dešim
ties žodžių sakinyje vartoja tik vieną lietuvišką.

Vadinamasis žmonių patyrimas, rimtumas ir 
suaugimas yra ne kas kita, kaip su amžiumi didė
janti tamsybės ir neišmanymo, laikinumo ir mir
ties dvelksmo našta, prarasta nekaltybė ir tyrumas, 
dingęs dieviškas džiugesys, kurio dar nebūna pra
radusi vaikystė. Suaugusio, veikiau jau sumitusio, 
žmogaus susireikšminimas auga proporcingai nu
veiktų darbų, įgytų daiktų gausai ir skystėjančiam 
prarastų dvasinių vertybių sluoksniui. O Dievo 
vaikas ir lieka vaiku arba galop grįžta į tą palaimin
gą būklę. „Suaugti“ žmonių kalba reiškia pamiršti 
Dievą, nes rimtai suvokiami „nepakeliami“ rūpes
čiai liudija tik aklą ašybę, arba egoizmą, kuris viską 
nori sutvarkyti pats, užuot perdavęs vadžias tikra
jam važnyčiotojui. Mat juo sunkesnis gyvenimas, 
tuo aiškiau, jog atstumiama Dievo pagalba, kuris 
tik vienas gali tą naštą pakelti ir apskritai nuimti 

nuo žmogaus pečių. O ir užkraunama ji tam, kad 
žmogus įsitikintų bejėgis esąs, tik sunkumas tas ki
toks nei rezignavusio Visagalio akivaizdoje. Jie ski
riasi kaip šviežių ir džiovintų prieskonių aromatas.

Kaltės jausmas yra destruktyviai save pasaulyje 
matančio ego padarinys. Mea culpa ir mušimasis į 
krūtinę yra vinys, šimtus metų kalamos žmogiš
kojo orumo karstan. Psichologine kalba tai reiškia 
kompleksų sutvirtinimo veiksmus. Jei Chögyam 
Trungpa’os mėginamas rekonstruoti žmogaus „ba
zinis gerumas“ išlieka užtemdytas ir net nemėgina
ma nuo jo nuvalyti civilizacijos dulkių, o priešin
gai – žeminančiomis „mantromis“ jis nustumiamas 
kuo giliau vidun, tuomet šio ritualo jokiu būdu 
negalima laikyti savanoriška ir – juo labiau – są
moninga atgaila, kuri visuomet vyksta vienumoje 
ir kitais būdais. Dievo akivaizdoje rezignuojantis 
žmogus nebėra atsakingas ar kaltas dėl to, kas tėra 
neišmanymas, silpnumas ir tamsa.

Šarūnas Leonavičius. Jurgio Paketurio klajonės. 1981. 
Iš Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos fondų
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Svečiuose pas Nojų

Kokie ilgi tavo plaukai. Užaugusi būsiu baleri
na. Todėl ir auginu. Nes balerina turi turėti ilgus 
ilgus plaukus, kad galėtų susisukti kuodelį ir jie 
netrukdytų jai šokant. 

O vakarienės eisi? Eisiu. Ir pyragėlio norėtum? 
Labai.

Nulydėjau Mortą akimis. Turbūt jos buvo liūd
nos, sudrėkusios nuo besikaupiančių ašarų. Visad 
lyg koks senas sulinkęs kareivis užsižiūriu į vaikus. 
Tokiom akimirkom atrodau pasenusi keturiom de
šimtim metų. 

Nekenčiu to jausmo, kai sakai: aš dar jaunas – 
viskas man prieš akis. O tuo pat metu jautiesi toks 
senas, na, jau toks senas, jog vienintelio dalyko, 
kurio labiausiai trokšti šiuo metu, yra viską už
miršus griūti į lovą, užsikasti pataluosna ir ilgam 
užmigti. Žiemai. Geriausia būtų žiemai. Ir kurgi ta 
mana jaunystė? Ne veltui vis girdžiu: reikia gyventi 
šia diena, ir taip, lyg ji būtų paskutinė. Gyvenk šia 
diena ir taip, lyg ji būtų paskutinė...

Kodėl jūsų langai be užuolaidų? Mums jų ne
reikia. Suprantu.

Ir iš kur tie vaikai tokie supratingi? O aš ne
žinau, kaip su jais elgtis. Gal dar pati esu vaikas? 
Gražu į juos pažiūrėti, bet ilgai užsibūti jų kom
panijoje, bendrauti man šimtą kartų sunkiau nei 
gerti arbatą su nemaloniu, arogantišku ir pasipūtu
siu suaugusiu. Gal todėl, kad šis per daug užsiėmęs 
savimi, kalba vien apie save, bando pakelti į pa
danges savo menkas smegenėles ir apdovanoti auk
so medaliais. Ir tavęs jis iš tiesų nė nemato. Nors 
sėdite vienas prieš kitą, šnopuojate vienas kitam į 
veidus. Bet argi svarbu, kas tu esi? Ar ką mąstai. 

Liepa Sapninkaitė

Nojaus arka
Mamai

Paklaustas atsakysi, bet jis negirdės. Atsakymą jau 
žino. Todėl patenkintas, kvailai išsiviepęs sėdi ir vi
sokiais būdais bando aplinkinius nuleisti liftu kuo 
žemiau, o pats į liftą nelipa, vyno užsisako ir mano 
esąs kur kas aukščiau. Bet man nė motais. Jau nė 
nebestebina. Toleruoju, užjaučiu. O su vaikais kur 
kas sunkiau, ir tik todėl, kad jie visai nesistengda
mi šauna ir pataiko tiesiai į širdį. Nenusitaiko, ne
primerkia akutės. Kairiarankiai primerktų dešinę, 
dešiniarankiai – kairę. Bet ne. Toliau žaidžia savo 
pasakų pilyse ir lyg tarp kitko užklausia, o tu neži
nai, ką atsakyti. O atsakymo jie laukia. Nesulaukę 
įkyriai reikalauja. Ir iš kur jie žino, kai pameluoji? 
Niekšeliai.

Anądien važiavau liftu. Žemyn. Iš trečio į pir
mą aukštą. Kvaila. Kur kas smagiau nusliuogti ne
švariais laiptų turėklais. Liftas buvo pilnut pilnutė
lis. Tokiomis akimirkomis stebiu žmones. Slapta. 
Iš pradžių tai gana sudėtinga. Viską sugadini, jei 
tavo ir stebimo objekto žvilgsniai susiduria. Tačiau 
metams bėgant tobulėji ir dabar jau profesionaliai 
akies krašteliu tyrinėji (dažniausiai) susiraukusius, 
pavargusius veidus. Tačiau tą kartą mano auka 
buvo neįtikėtinai džiugi. Akys užmerktos, galva 
ritmingai linguoja, nors ausyse jokių ausinių ir lif
tuose Vivaldi dar negroja (O galėtų! Autobusuose 
tai apsilanko!). Aš girdėjau. Pirmą kartą girdėjau 
tokią muziką pilkame devynaukštyje. Tą minutę, 
per kurią nusileidome trimis aukštais žemiau, paty
riau tokią euforiją ir tikrai gyvenau, jog atsidūrusi 
pirmame aukšte tariau: ši diena galėtų būti ir pas
kutinioji. Visai nebaisu. Durys užsidarė. Likau tik 
aš ir Morta. Nebesileidome. Ir nenorėjome niekur 
kilti. Abi tarsi parko skulptūros, laukiančios ba
landžių. Ne, iš tiesų aš jau laukiau Abraomo, nes 
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tikėjau, kad dabar būtų pats laikas keliauti pas jį 
amžiams, o Morta, matyt, laukė... Nė nežinau, ko 
ji laukė... Ir kodėl, kaip visi normalūs vaikai, ne
puolė į paniką? Juk gal užstrigome?

 Nespėjome išlipti su visais, nes aš nedrįsau sek
ti paskui muziką.

 Ir iš kur tas vaikas? Čia, su manimi. Juk aš pati 
dar vaikas!

Nojus Paryžiaus kavinėje.   
O gal Paryžiuje?

Jis buvo ne vienas. Šį kartą ne. Aplink, rodos, 
visa tai, ko reikia. Ir daugybė kvapų. Tolėliau, po 
šviečiančia lempa, moteris skaito. Ji, jos plaukai ir 
oda Nojui kvepia kaip bibliotekose. Užsimerkia ir 
mintimis jau klaidžioja tarp aukštų lentynų, brau
ko pirštais per knygų nugarėles ir pajunta susirū
pinimą: kiek daug dar neperskaityta. Ar užteks šio 
gyvenimo visoms? Šalin nerimą, šalin visas gyveni
mo prasmes, esmes ir šiandien beverčius sampro
tavimus. Pažvelgti ir šypsotis. Tai viskas, ko reikia 
šiandien. Pamatyti. Pastebėti. Atrodo nesunku? 
Kaip kam. 

Čia ir šeima, draugai ir nedraugai, pažįsta
mi, susapnuotieji. Visokie. Spalvoti, užsisvajoję, 
paklydę, užklydę, ieškantys ir randantys, o gal 
atrandantys, besiklausantys, suprantantys ir nela
bai, dainuojantys, virpantys, plagijuojantys, kažko 
trokštantys... 

– Norėčiau nešioti žmonėms telegramas...
– Telegramas, Nojau?
– Taip. Kaip Sarojano komedijoje.
– Žmogiškojoje?
– Taip, tikrai taip. Tik viena problema: tele

grafo kontoros jau nebėra. Ir žmonės vis rečiau 
rašo laiškus, klijuoja pašto ženklus... Man baisiai 
nepatinka, kai jie šaltai, nė nepastebėdami praeina 
pro geltonąsias pašto dėžutes. O aš mėgstu nueiti į 
paštą ir pasėdėti.

Stebiu Nojų nuo aukštos baro kėdės. O jis tuo 
tarpu stebi prie gretimo staliuko sėdinčius vyrukus. 
Judančius jų pirštus. Jie švelniai barbena į medinį 
stalo paviršių. Puikiai, tiesiog puikiai jaučia ritmą. 
Matyt, muzikantai. Tie, kurie pažįsta Nojų, žino, 
jog dabar jis bando pajusti muzikos kvapą. Įkvėp
ti. Tai nėra taip lengva. Šis kvapas išsvajotasis, bet, 
deja, dar neatrastas ir nepažįstamas. Nieko, laiko 
dar turime – jauni dar.

Pasipuošusi žaviais pieno putos ūsais pagaunu 
pergalingą Nojaus žvilgsnį. Nejaugi pavyko?

Ji pakvipo. Staigiai, netikėtai, trumpam, bet 
pakvipo. Taip kaip moliūgų pyragas ar svylanti viš
ta. Ar kaip pavasario vėjas – pūsteli ir atneša tau 
begalę kvapų. Tikrai nemaniau, kad pavyks. Pasi
rodo, visai nesunku. Ir stengtis, žinok, neverta. Ji 
pati, ji pati atkeliaus, kai bus metas. 

Neklausiau Nojaus, kokius kvapus jis pajuto 
klausydamasis šiandieninės muzikos. Nė nežinau, 
apie kurią jis kalbėjo. Garsų aplink mus begalė. O 
Nojus girdi triskart daugiau nei mes, paprasti žmo
nės. Gal tai kaimyninio muzikantų staliuko daina, 
gal vėjas už lango, gal iš garsintuvų palubėje sklin
dantys garsai. Sunkių žieminių batų trepsėjimas į 
šaltą grindinį, Paryžiaus gatvių šurmulys, mamos 
lopšinė... Nežinau, nežinau, ką jis girdėjo. Išėjo, 
kaip visada, nieko nepasakęs.

Vis sutinku Nojų. Man netgi atrodo, jog visi 
jį pažįstame. Jis čia pat. Sėdi išplėtęs milžiniškas 
žydras akis. Nejau niekada nepastebėjote? 

Kai einu Gedimino prospektu, vis žiūriu tiesiai 
ir gaudau šviesius veidus. Jie man šviečia ryškiau 
už parduotuvių vitrinas, kuriose puikuojasi bliz
gantys batai, ratai... Netgi stipriau už reklamas ar 
kalėdines girliandas. Ir tik tai, tik tie veidai, kurie 
kaskart vis kiti ir juo tolyn, tuo šviesesni (turbūt 
dėl artėjančio pavasario?) kviečia mane pasivaikš
čioti. Jei ne jie, visas dienas prafilosofuočiau kartu 
su Nojumi. O jis mane dažnai aplanko. Užtenka 
tik paimti pieštuką ir lapą popieriaus.
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Deimantė Daugintytė

Ataid-ėjimai

išeinu kūdikystėn
kur motina vesdamasi 
į balandį kartoja 

rūpinkis vaike 
maitinki iš delno juk
prijaukinai gyvenimą

prieš aštuoniolika metų 
vygėj linguojuos tarp šakų

nes ji kas –
met atveja pavasarį 
kad augčiau

per Sultekį didėju 
suaugus traukiuosi vėl

* * *

sumažėju kol priglaus mane 
nesutelpantį ir pažeidžiamą 

žaisdamas uždengiu delnu paveikslėlį –
nesimato nieko bet 
praskleidus pirštus šviesėja 

giedrėja akyse 
nesopa 
ai 
visai
negelia senelio bičių noselės

kai taip skauda augti –
ankšta pasauly
nutrūksta ryšiai 
iliustracijos dingsta

gera būti mažu 
bet tėvo tėvas lanko avilius 
su didžiaisiais –

užaugu
kad paimtų į bičkopį –

paklydęs liepose
užsidengiu akis delnais 

už jų visad šviesu
šviesiau

pro drožinėtas langines

reikia apsaugoti 
nuo lietaus mano langą

kad nesubliūkštų vaizdai
kuriuos plagijuoju
ir šaltį pristabdyti
juk rašyt privalau 
atsivėręs 
langą į vidų

kad paukščiai nebijotų 
jie suneša į lapus po žodį
raišioja priesagomis 
šlubuojančioms šaknims galūnes

taip ilgu po dalį 
rinkt eilėraštį

bet verta kol tikiu
kad tik paukštiškos mūzos 
laimę laimėti išmokytos



Esė

6

Valdemaras Kukulas

Apie meilę

Kultūra, literatūra mūsų sąmonėje suponavo 
idealų meilės vaizdinį, ir vargas tam arba tai, kurie 
šituo vaizdiniu bandys remtis gyvenime. Tas, kurio 
nėra, visada neteisus, ir idealioji meilė, kuri šian
dien, manding, ir tikrai reta (kas paliudys kada nors 
buvus kitaip?), būtų be galo neteisi, reikalaudama 
gyventi pagal savąją vertybių skalę, viską tikrinti 
pagal savąjį išgyvenimų stiprumo barometrą.

Meilė – mūsų dvasios judesys, bet pirmiausia ji 
yra gamtos produktas, gamtos užduotis, kurią žmo
gus tik sutaurina, o protu ir intelektu šiek tiek kom
plikuoja. Meilės sklaidos laukas iš esmės yra gamtos 
laukas, ir su užnuodytom upėm, su vidurvasarį iš
džiūstančiais miškais, su išprotėjančiais paukščiais ir 
dūstančiomis žuvimis leipėja mūsų visų „naktiniai 
sodai“, kuriuose turėtų sukrauti pumpurus, išsprog
ti ir pražysti žmogiškumo vaismedžiai. Liūdniausia, 
jog šiandien niekas negali pasakyti, kad mūsų žmo
giškumas kasmet tampa vis seklesnis, plokštesnis ir 
banalesnis. Aišku, tik viena: etinis horizontas šian
dien atsivėrė visiems ir kiekvienam, ir pagal kultūros 
suformuotą idealųjį meilės, ištikimybės, gailestingu
mo modelį šiandien kiekvienas gali pasitikrinti savo 
išgyvenimų tikrumą ir gilumą. Todėl vis labiau žmo
nės nusivylę savimi ir pasauliu, vis aštriau jaučiame, 
kaip tolsta viena nuo kitos lygiagrečios ir tikriausiai 
niekada nesusisieksiančios linijos, reiškiančios mūsų 
realųjį gyvenimą ir to gyvenimo supratimą, to gyve
nimo refleksiją. Ankstesnėse socialiai ir kultūriškai 
diferencijuotose visuomenėse buvo sluoksnių, my
linčių ir analizuojančių savo meilę, ir buvo žmonių, 
paprasčiausiai mylinčių. Idealusis etinis horizontas 
jiems buvo nematomas, ir dėl to gal mažiau buvo 
paprasčiausios žmogiškos gėlos.

Mes visi gyvename lydimi neblėstančio pir
mosios meilės atsiminio ir dažnai atrodo, kad su 
tuo atsiminimu nueisime į kapą. Atrodo, kad štai 
tada ir būta tikrosios žvilgsnio ir klausos skaidros, 
tikrojo nesavanaudiškumo ir nesuinteresuotumo, 
kad štai tik tada ir tesutapo mūsų meilė ir meilės 
refleksija. Ta, kurios nėra, mus ir vėl apgauna. Mes 
pavydime sau dažniausiai ne pirmosios meilės. Mes 
pavydime sau savo jaunystės, anų dienų, kai gyve
nimas skleidėsi gležniausiu karklo ir išdidžiausiu 
rožės pumpuru, kai saulės spinduliai tarsi savaime 
šokinėjo ant aikštės grindinio, o mėnesiena buvo į 
tolių tolius nuaidinti paslaptinga muzika, kai mūsų 
pasauliui atvira ir kasdienybės neužterša prigimtis 
ir buvo pati meilė. Nes meilė – tai ypatinga žmo
gaus dvasios, jo gyvybės rega. Nes meilė – tai ypač 
intensyvi savęs ir pasaulio kūryba. Nes meilei, kaip 
ir kūrybai, reikia laiko ir erdvės. Ypač laiko. Laikas 
yra pagrindinė sąlyga garantuoti žmogaus vienatvę 
ir tylų buvimą, o tyla ir vienatvė yra pagrindinės są
lygos, leidžiančios iš tikro gyventi – viską matant ir 
girdint ne vien akimis bei klausa, bet ir siela. Laiko 
stoka, skubros amžiaus konvencijos yra pagrindinės 
priežastys, keičiančios mūsų meilės turinį ir pobūdį. 
Laiko stoka dažniausiai daro mus paviršutiniškus ir 
vulgarius (juk baudžiauninko prigimtis kokybiškai 
negalėjo skirtis nuo dvarininko prigimties; skyrėsi 
dvasinės saviraidos galimybės), laiko stoka užmu
ša mumyse ne tik vidinį gyvenimą, bet ir jo ilgesį, 
poreikį (jeigu iš prigimties jo būta). Kažkur skai
čiau, kad didžiausios, audringiausios meilės aistros 
siautėja turtingiausiuose, aristokratiškiausiuose ir 
skurdžiausiuose, labiausiai degradavusiuose visuo
menės sluoksniuose. Meilės aistros siautėja mokyk
lų bendrabučiuose, kuriuose žmogaus jaunystė 
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stebuklingai „ištempia laiką“ ir prailgina dieną, ir 
senelių namuose, kur laiko pertekliaus nebeįmano
ma realizuoti savirūpa ir savižiūra.

A. Camus su išmintingu ilgesiu atsidūsta: seno
vės filosofai mažiau skaitė, o daugiau galvojo, – tada 
paprasčiausiai buvo mažiau knygų, – ir todėl jų filo
sofija tokia daiktiška ir gyvenimiška. Naujieji filoso
fai daugiau skaito, o mažiau mąsto, ir todėl jų filoso
fija tokia kompiliatyvi. Apie meilę galima atsidūsėti 
panašai: anuometiniai įsimylėjėliai, važiuodami dili
žanais pas mylimąsias kelias dienas ar net mėnesius, 
galėjo išgyventi ir apmąstyti savo meilę. Ir tik tada ją 
realizuoti. Šiandieninė meilė realizuojama iš karto.

Minčiai ir jausmui reikia erdvės ir laiko. Štai 
kodėl arba savo išgyvenimą reikia tvarkyti taip, kad 
laiko stoka netrukdytų meilei skleistis, arba iš viso 
atsisakyti meilės. Štai kodėl nusivylusieji arba mei
lės netekusieji būna tokie darbštūs ir produktyvūs. 
Tai didžioji J. Baltušio Sakmės apie Juzą psamoka. 

Kartais pagalvoju, kad meilė savo dvasiniu 
skvarbumu prilygsta tikėjimui Dievu, kad ji, kaip 
ir tikėjimas, sugeba pasaulį ir žmogaus gyvenimą 
nušviesti ypatinga ir tik jai vienai būdinga šviesa, 
keičiančia tikrovės proporcijas, jaukiančia bet ko
kius daiktų ir reiškinių santykius. Ar ne todėl ir 
meilės lyrikoje toks dažnas Dievo – kartais nekano
ninio, labai individualizuoto – motyvas? Žmogus, 
taip pat ir poetas, negali racionaliai, įprastom są
vokom paaiškinti tokio nežemiško dviejų skirtingų 
gyvenimų sutapimo ir todėl kreipiasi į aukštesnę 
jėgą. Vien dėl šito patyrimo net ir nemylinčiam, 
net ir nesugebančiam mylėti verta žiūrėti į idealųjį 
meilės horizontą: kartais žinojimas, ko netekai, ko 
neturi, gali būti tikriausia turėjimo galimybė.

Tik mylintis žmogus iš tiesų domisi ir iš tiesų 
rūpinasi savimi. Tad meilė – ypatingas žmogaus 
egocentrizmas, galintis paradoksaliai virsti pasiau
kojimu ir savęs išsižadėjimu. Ir paradoksaliai – sa
vęs išsižadėjimu vardan savęs. Baugu rašyti šį saki
nį, žinant, kiek įvairių žmonių įvairiais laikais jį jau 
kartojo. Bet reikia patirti tą ypatingą ryšį, įmanomą 

tik meilėje, kai dvi sielos gyvena tarsi viena kitoje, 
kai žmonės tarsi du susisiekiantys indai gali vienas 
kitam suteikti dvasinės energijos ir net fizinių jėgų 
arba jas atimti, kad patikėtum žodžių apie meilę 
unikalumu. Meilės žodžiai – kaip ir pati meilė – 
kiekvienam yra vieninteliai. Meilė nežino nuovar
gio ir senatvės ir todėl yra vienodai negailestinga ir 
piemeniui, ir karaliui. Ji nuginkluoja ir apnuogina 
žmogų, ir žmogus prieš meilę, kaip ir prieš Dievą, 
stojasi toks, koks yra iš tikrųjų.

Meilė kuria. Kuria ne tik prisitaikydama prie 
mylimo žmogaus gyvenimo, jo būdo, bet ir pati 
savaime. Intensyvus dvasinis gyvenimas visada – 
mums to nejaučiant, net nežinant – mus kuria. Ir 
mylinčio žmogaus kūryba yra taip pat paženklinta 
ypatinga žyme.

Meilė suteikia mūsų gyvenimui tai, ko labiau
siai mums trūksta. Ji yra didžiausia gamtos kom
pensacija vienišiams ir nelaimingiesiems ir gamtos 
bausmė išdidiems ir iš savimylos apakusiems. Ji yra 
tarsi koks amžinasis Svarstyklių žvaigždynas, po 
kuriuo esame gimę visi ir visada: jaunystėje ji min
ta mūsų dvasinės ir fizinės energijos pertekliumi, 
idant senstant galėtų tą energiją susigrąžinti.

Meilė išlygina mūsų gyvenimus, pusiausvyros 
pasiekdama ir visiškai mus nuramindama pusiau
kelėje – namuose, šeimoje, tarp artimųjų. Šeima 
yra tikroji meilės išmintis. Šeimos krizė mūsų vi
suomenėje adekvačiai atspindi išminties krizę šian
dieniniame pasaulyje. Pagaliau meilė yra ir mūsų 
individualumo ženklas, ji skiria mus vieną nuo 
kito, apnuogindama unikaliąją mūsų gyvenimų 
šerdį. Paauglystės, jaunystės meilė, linkusi pasi
duoti aistrai, linkusi plėšti ir atsiduoti plėšrumui, 
nėra tokia pat kaip vienišo žmogaus meilė, ieškanti 
supratimo ir atramos, pasirengusi atsiliepti ir lau
kianti atsako į menkiausią savo dvasios judesį. Kū
rėjo meilė, savus ir artimo žmogaus išgyvenimus, 
savą ir artimo žmogaus energiją verčianti kūrybine 
produkcija, nėra tokia pat kaip dvasinės brandos 
sulaukusio intelektualo meilė, įtvirtinanti, visiškai 
įprasminanti jo sielos gyvenimo harmoningumą.
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Tas, kurio nėra, visada neteisus. Tai amžinasis 
meilės prakeiksmas ir amžinoji jo paguoda. Myli
mas žmogus turi būti šalia, nors pati meilė yra tik 
tavy, ir atrodytų, – negi svarbu, už keliasdešimties 
ar kelių šimtų kilometrų nuo tavęs yra mylimasis. 
Tu esi pilnas jo, ir jis kaip indas pilnas tavojo bu
vimo, galvojimo apie tave, tad ko daugiau norėti, 
ypač kai žinai, kad meilės kaina šitaip auga: juo 
daugiau dėl žmogaus iškenti, tuo jis brangesnis; juo 
daugiau juo rūpiniesi, juo daugiau apie jį galvoji, 
tuo jis artimesnis, juo daugiau dėl jo prarandi, jam 
paaukoji, tuo jis nepakeičiamesnis. Bet visos sudė
tingos peripetijos, visi sudėtingi meilės trikampiai 
paprastai sprendžiasi šalia nesančiojo nenaudai. Ši
tai, matyt, psichologiškai ir pagrindžia magiškąsias 
meilės formuluotes: būti kartu, gyventi drauge, 
negyvenimas be tavęs...

„Gyvenimas be tavęs“ ir gilesnis, ir dramatiš
kesnis būtų dvasiniu požiūriu. Ir vis dėlto magiš
kojoje formuluotėje turimas galvoje kaip tik fizinis 
artumas. Kita vertus, mylimo, bet greta nesančio 
žmogaus situacija yra meilės paguoda: tas, kurio 
nėra, jeigu jis neišduodamas, sukuria idealiąją mei
lės aurą. Ar tik ne pačią jos esmę išreiškia? Tik ilge
sio ir metafizinio liūdesio išgyvenimas „nukūnina“ 
meilę ir leidžia pajusti absoliučią, dvasinę jos ver
tę. Ir leidžia tai net buitiškiausio mentaliteto, net 
empiriškiausios sąmonės žmogui. Meilės konkre
tumas, kūniškumas ir jos idealumas, dvasingumas, 
jų sandūra yra didžioji šio išgyvenimo paslaptis ir 
amžinumo garantija. Meilė jau pati stimuliuoja in
tensyvų dvasinį gyvenimą. Bet tik nuolat atsinau
jinantis ar pasikartojantis dvasinis judesys padeda 
išsaugoti žmogaus vidinio gyvenimo paslaptį. Tik 
iki galo neįspėta žmogaus paslaptis yra meilės ir 
patvarumo ir pastovumo garantas.

Tačiau net nemylintiems verta žinoti, kokio 
gyvenimo, kokios būties nepatiriam, nepaskirti 
meilei ir meilės nepasirinkti. Manykim, kad dėl to 
kaltas Dievas. Tas, kurio nėra, visada neteisus. 

Nuopuolio baladė

O meilė man buvo vienatvės viršūnė,
Kur vėjas, dangus ir tik aš arba tu,
Tik tu arba aš – kaip dvasia, kaip bekūnė
Mirtis pirmąkart nuo pasaulio atstu.
Uštat kaip mes kritom, kaip kritom!

Ir tavo vienatvė toj meilėj tirpo,
Ir skaidės, ir sklaidės, ir sklido erdve
Mintim, kurią mano gyvybė išgirdo
Ir veržės, ir gėrės gilyn į tave.
Užtat kaip mes puolėm, kaip puolėm!

Nes meilė mums buvo vienatvės viršūnė,
Kur vietos tėra tik vienam. Tik vienam
Vieniausiam ji skleidžias mirtingojo kūne,
Nuogam ir beginkly, baltam ir liūdnam.
Užtat kaip mes kritom, kaip kritom!

Mums niekas negelbėjo – jūra nei vėjas.
Kalbėjom, mylėjomės vien tik tyla.
Ir vien tik šventasis, iš tikro mylėjęs,
Supras, kad vienatvė – ne meilė – akla.
Užtat kaip mes puolėm, kaip puolėm!

Martyna Jovaišaitė. Modulinė kompozicija lietuvių liaudies 
ornamentų motyvais. Mokytoja Eglė Vertelkaitė. 2007. 
Iš Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos fondų
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Paliepimai

– ledo lelija po ledo lapija
išliejo – 

lūpos skeldėjo nuo šalčio
nuo žiemos švytėjimo

tvenkinius užklojo staltiesėm
baltos, iškrakmolytos net braška 

tai vaikai iš kaimo su dviračiais
(o žandai raudoni!) atlėkė, klegėjo – –

pedalais raižė magiškus ženklus

– ledo lelija po ledo lapija
iš lėto –

sušalusiais kumštukais
beldė, glaudė ausį lyg prie kriauklės

žuveliai miega šiltame dugne
(bet lyg kvėpuotų kas!) apsineša dumblu 
žvynų geležis vien tamsi begarsė erdvė

o Palaimų mergaitė ant liepto
pro skylę lentoje žiūrėjo

skaidrus stiklas raizginiai
vandens žolės lyg vabzdžiai gintare
pastirę
rudos kaip plaukai 
moters iš klebonijos 

dainavo nerišliai

– ledo lelija po ledo lapija
man kvietė –

Suteik ramybę liekantiems

ruduoja tapetų ornamentas
laša žalias fikusų vaškas
dabar galiu girdėti šnarant
ištuštėjusio kiemo lapkritį

drėgnas rudenis vėjas
prakalbina žalsvą vienišą erdvę

sukasi nublukęs telefono diskas
ragelio kriauklėje ošia juokas
sumišę balsai skambančios taurės
juoduojantis stalo sidabras

– ir vėl susitikom Kalėdų –

 mano padriki pokalbiai
rūpestingai suklijuotos fotografijos
piliarožių žiedai herbariume
dyla ir dulka tuščiame name

viskas užmiršta

sukasi nublukęs telefono diskas
spengia ragelio kriauklės tyla
šiąnakt kalbėsiu prieš veidrodį
iš kalėdinių žaislų šukių 
dėliosiu mozaikas

a, mano niekada nebeįvyksiantys pokalbiai

Ieva Toleikytė
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Justė Karpavičiūtė

Tiltai

Žmogus už lango man šypteli ir pamojuoja. 
Atsakau tuo pačiu. „Keista“, – pagalvoju ir vėl nu
suku žvilgsnį į monitorių. 

Vakar praėjau pro jį, sukniubusį ant šaligatvio 
krašto, šalia tokios balos, kokiose vaikystėje žaisda
vom su lėlėmis. Tai būdavo ežerai. Gal ir jam va
kar tai buvo ežeras? Tik aš to nesupratau. Žvilgsnį 
įsmeigęs į vieną tašką, kuriuo kelias akimirkas buvau 
aš, o gal strazdana mano veide... Nubrozdintomis 
rankomis rėmėsi į akmenuotą žemę, pro suplėšytus 
džinsus šviečiančius murzinus kelius prisidengęs 
ištampytu, purvais aplipusiu žaliu megztiniu. Jis 
nekentė žalios spalvos. O aš praėjau, apsimesdama, 
kad nematau jo. Galvoje sukosi, bėgiojo, skraidė, 
mušėsi tiek minčių, kiek siauras mano protas ne
pratęs patempti, gal todėl ir praslinkau kaip dūšia 
be namų. Jis visada mane taip vadindavo. Kalbu 
būtuoju laiku, lyg jis būtų miręs. 

– Man jis negyvas, – kadaise išrėžiau močiu
tei, kai ši įrodinėjo, koks nuostabus žmogus buvo 
mano tėvas. 

Būtent – buvo. 
– Gyvenimas jį tokį padarė. Privertė. Jam reikia 

pagalbos, – sakydavo senolė. 
Aš niekada tuo netikėjau, mano gyvenimo fi

losofija visiškai kertasi su šiais žodžiais. Gyvenimą 
kuriame patys, o ne jis mus. Valdome mes, o ne 
mus, statome mes, o ne mus, griauname mes, o ne 
mus. Ir tik tai yra vienintelė tikra gyvenimo tiesa.  
Mano tėvas kadaise statė tiltus – iš vienos upės pusės 
į kitą. Kartais jis tiesdavo kelius – nuo mano minčių 
iki savųjų, nuo savųjų iki mamos. Vienintelis suge
bėdavo su manim susišnekėti, kai dar buvau vaikas. 
Klykdavau kaip išprotėjusi ir tik jo žodžių keliai, o 
gal net tiltai, sugebėdavo pasiekti mano pasąmonę, 

kuri tada kažin ką veikdavo. Buvau kaip du vaikai 
viename. Bet abu apimti isterijos, nesuprantantys, 
ką ir kodėl čia veikia. O mano tėvas matė many
je tris žmones. Ir vienas jų buvo geras. Tik jis tai 
įžvelgdavo. Kada viskas taip lūžo, nesuprantu. Gal
būt tą dieną, kai nustojau klykaut ir jam nebeliko 
į kur tiesti kelius. O gal tada, kai per visas Lietu
vos upes jau buvo pastatyti tiltai ir jam nebeliko 
ką veikti. Tuomet jis sugalvojo statyti baltų table
čių tiltus – nuo gero gyvenimo iki visiško dugno.  
Monitorius buvo užgesęs, o aš toliau spoksojau į 
jį. Nevalingai atsistojau, apsirengiau. Lauke vis dar 
lijo. Bala, kuri vakar buvo ežeras, buvo virtusi van
denynu. Šalia būriavosi žmonės, o vakaro prietemą 
skrodė mirksinčios raudonos šviesos. Praslinkau 
taip pat kaip ir vakar. Skirtumas buvo vienas – va
kar praėjau pro gyvą žmogų, šiandien – pro ežere 
nuskendusį žalią megztinį.

Andžejus Kulakovskis. Pelkė. 1996. 
Iš Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos fondų
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Neseniai prie Seimo vykusios riaušės daugeliui 
sukėlė nemažai minčių. Eilinį kartą susimąstyta 
apie pilietinės visuomenės būklę Lietuvoje. Ir ji 
nėra džiuginanti. Žmonės nedalyvauja visuomeni
nėje veikloje, bijo kovoti už savo teises, nesidomi, 
kas vyksta Lietuvoje. O pilietiški žmonės, ypač jau
nimas, dažnai išgirsta kaltinimus, kad jie yra idealis
tai, nesuvokiantys pasaulio. Vyrauja nuomonė, kad 
taip susiklostė dėl „sovietinio palikimo“ ir laikui 
bėgant viskas susitvarkys, nes mūsų visuomenė bei 
mokykla yra kitokia. Bet panagrinėkime, kaip mūsų 
mokyklose yra diegiamos vertybės ir pilietiškumas.
Štai pažvelkime į ofi cialią Švietimo ir mokslo mi
nisterijos patvirtintą 10os klasės programą. Pagal 
ją kiekvienoje mokykloje turi būti mokomasis da
lykas – Pilietinės visuomenės pagrindai, kurį daž
niausiai dėsto istorijos mokytojai. Iš pirmo žvilgs
nio viskas gražu: vyksta atskira pamoka, kurioje 
mokiniams turi būti diegiamas pilietiškumas, ver
tybės, aiškinami demokratijos procesai. Blogiausiu 
atveju tai stengiamasi padaryti per istorijos pamoką 
sujungus du kursus į vieną. 

Tačiau realybė yra visai kitokia. Dažniausiai 
pilietiniam ugdymui skirtą laiką mokytojai 
tiesiog priskiria prie istorijos kurso. Jie tai daro 
ne todėl, kad nesupranta pilietiškumo svarbos 
ar nejaučia pareigos ugdyti tikrą Lietuvos pilietį. 
Taip yra daroma, kad būtų spėta išeiti visą istorijos 
programą, kuri yra sudėliota iš begalės datų ir 
faktelių ir yra per plati. Istorija yra nagrinėjama tam, 
kad būtų pasimokyta iš jos klaidų, kurios nebūtų 
kartojamos ateityje. Bet mokyklose yra pateikiami 
vien nereikalingi ir nereikšmingi faktai bei datos, 
tačiau neužsiimama jokia analize ar istorinių įvykių 
vertinimu. Vargu ar „sausas chronologinių lentelių 

Marijuš Antonovič   

Nuo realybės atitrūkęs švietimas 

ir konspektų kalimas“ padės mums pasimokyti iš 
istorijos klaidų. Tad kodėl moksleiviai turi mokytis 
tokias temas kaip Asirų imperija, Persijos imperija, 
Hetitų imperija, kurios yra menkai susijusios su 
Lietuva ir įdėjo nedidelį indėlį į civilizacijos raidą 
palyginti su Roma, Senovės Graikija? Ar negalima 
kai kurių temų sujungti ar išvis atsisakyti? Kas 
mums yra svarbiau: ar tai, kad moksleivis žinotų, 
kuriame amžiuje valdė persų valdovas Darijus I (net 
ir tie, kurie mokykloje iš istorijos turėjo 10, vargu 
ar atsakytų), ar kad gebėtų išsamiai analizuoti An
tano Smetonos diktatūrinį valdymą, jo teigiamus 
ir neigiamus bruožus, įtaką pilietinei visuome
nei, Gruodžio perversmo ir demokratinio režimo 
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žlugimo priežastis, klaidas, kurios buvo padary
tos? Pagal dabartinę programą svarbiau yra žinoti 
krūvą gyvenime retai kada praverčiančių faktų nei 
kritiškai analizuoti įvykius ir daryti išvadas. 

Ir tai nėra vienintelė problema, kuri paro
do, kad mokykla neruošia jaunimo gyvenimui. 
Pavyzdžiui, Lietuvos abiturientai turbūt vieninte
liai pasaulyje per anglų valstybinį egzaminą turi at
likti pratimus, kurių be klaidų nesugeba atlikti net 
patys britai. Kita vertus, kalbėdami angliškai, lie
tuviai negali suregzti normalaus sakinio. Patyčios 
ir smurtas mokykloje tapo kasdieniu dalyku. Mo
kytojams labiau apsimoka prasčiau dėstyti savo 
dalykus per pamokas, kad moksleiviai mokytųsi 
pas juos papildomai už pinigus, gerokai didesnius 
už mėnesinį atlyginimą. Dar reikėtų pridurti, kad 
daugelyje mokyklų nėra kur sportuoti nei vasarą, 
nei žiemą, o tarp 9–12 klasių moksleivių sunkiai 
rasite nerūkančių ir nevartojančių alkoholio. Šį 
sąrašą galima būtų ilgai tęsti…

Pakeisti programą, kad vienas ar kitas moko
masis dalykas labiau atitiktų šiandieninę situaciją ir 
praverstų gyvenime nėra sunku, bet to neužtenka. 
Norint pakeisti moksleivių požiūrį į valstybę, 
išugdyti juos pilietiškais ir dorais žmonėmis, 
reikia nuolatinio mokinių, mokytojų ir, be abe
jo, tėvų dialogo, nes nemažai vertybių vaikai pe
rima iš šeimos. Nuolat turėtų būti kalbama apie 
visuomenės bėdas, diegiama tolerancija, pagarba 
Kitam. Tačiau tenka apgailestauti, kad kol kas 
nė viena vyriausybė per visą nepriklausomybės 
laikotarpį nesiėmė spręsti viduriniojo mokslo 
problemų iš esmės. O kai tauta daužo Seimo 
langus, į viską žvelgiama paviršutiniškai: kažkas 
sukurstė, papirko žiniasklaidą, užsienio provakaci
jos... Tačiau priežastys, kodėl taip lengvai pavyksta 
žmones sukurstyti riaušėms, išprovokuoti mesti į 
langą plytą ir įbauginti, esą su krize ateis pasaulio 
pabaiga, mūsų valdžios koridoriuose vis dar nėra 
svarstomos. Kol kas gilesnio mąstymo nėra arba 
tiesiog jis reikalauja per daug pastangų.

Aurimas Rekašius. Vilniaus universitetas I. 1978. Iš Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos fondų
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Planuojami Lietuvos aukštojo mokslo pakeitimai 
vėl kelia didžiulį šurmulį visuomenėje ir daugybę 
klausimų būsimiesiems studentams. Aukštojo moks-
lo reforma sulaukia prieštaringų vertinimų, vyksta 
aršios diskusijos ir ginčai. Nusprendžiau išsiaiškinti, 
kokie esminiai pokyčiai laukia būsimųjų studentų, ir 
pasidomėti, kaip jie vertinami pačių moksleivių. 

Pagrindinis Švietimo ir mokslo ministerijos 
skelbiamas reformos tikslas – modernizuoti Lie
tuvos aukštojo mokslo sistemą ir pagerinti studijų 
kokybę. Švietimo ir mokslo ministro Gintaro Ste
ponavičiaus iniciatyva parengtos pataisos numato 
mokslo ir studijų finansavimo tvarkos pakeitimus 
įvedant „studijų krepšelį“ ir išplečiant paramą stu
dentams teikiant valstybės remiamas paskolas. Taip 
pat numatytos naujos valstybinių aukštųjų mokyk
lų valdymo ir disponavimo turtu taisyklės bei kiti 
studijų kokybės garantavimo būdai. Reforma sie
kiama paskatinti pozityvią aukštųjų mokyklų kon
kurenciją siekiant aukštesnės studijų kokybės.

Vyriausybė sausio pradžioje jau patvirtino 
Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotą Moks
lo ir studijų įstatymo projektą, kuriame ir yra nu
matytos minėtos naujovės. Planuojama, kad šis 
įstatymas bus priimtas iki šių metų kovo 1 d., o 
būtiniausi poįstatyminiai teisės aktai, reglamentuo
jantys šių metų stojimą, – iki Melagių dienos. Šiuo 
metu jau dirba darbo grupės, rengiančios paskolų 
sistemos bei „studijų krepšelio“ modelius. Kaip jau 
patys supratote, jei bus priimti visi reikiami teisės 
aktai, reforma ir visi joje numatyti pakitimai realiai 
pradės veikti jau šiais metais. 

Armas Rudaitis

Lietuvos aukštasis mokslas: 
reforma be jokių klaustukų 

„Lietuvos mokinių parlamentas neabejoja, 
kad būtina reformuoti aukštąjį mokslą Lietuvoje. 
Džiugina faktas, kad naujoji Vyriausybė tam skiria 
dėmesio. Bet, žinoma, vien dėmesio nepakanka. 
Būtina nuosekliai dirbti ties šia problema“, – tei
gia LMP Švietimo ir mokslo komiteto pirminin
kas Vilius Bartninkas. Jam pritaria Visuomeninio 
jaunimo klubo prezidentas Simas Čelutka: „Refor
ma yra gyvybiškai būtina, nes tik ji gali paskatinti 
kokybinį Lietuvos švietimo lūžį. Lietuvos aukšta
jam mokslui jau ilgą laiką labai stinga dinamikos 
ir ypač sveikos konkurencijos – ir tarp dėstytojų, 
ir tarp studentų, ir tarp universitetų. Sklandžiai 
įgyvendinama, ši reforma pajėgi įveikti daugiau 
nei dešimtmetį vyraujančią švietimo sistemos stag
naciją.“

Tai, kad aukštąjį mokslą Lietuvoje būtina re
formuoti – vieningai sutinka visi, tačiau iki šiol 
reforma strigo daugelį metų, taip kasdama Lie
tuvos aukštajam mokslui vis gilesnę duobę. Ilgai 
planuotas Lietuvos parlamentinių politinių partijų 
susitarimas dėl mokslo ir studijų sistemos pertvar
kos principų buvo pasirašytas dar 2007ųjų vasarą, 
tačiau buvusiai Vyriausybei pritrūko ryžto pradėti 
reformą.

Naujoji Vyriausybė greitai ėmėsi veiksmų, ku
rie po ilgo snūduriavimo šioje srityje gali atrody
ti skuboti ir netikėti, tačiau išties tai – ilgalaikių 
derybų ir svarstymų rezultatas. Vis dėlto kalbinti 
pašnekovai reformoje randa spragų. ŠMM siūlė, 
kad abiturientui už valstybinių egzaminų rezul
tatus skirtas „studijų krepšelis“ keliautų paskui jį 
visus studijų metus. „LMP mano, jog tokia sistema 
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yra ydinga, nes neskatina sveikos konkurencijos 
tarp studentų bei mažina jų motyvaciją. Manome, 
kad „krepšeliai“ turėtų būti skiriami vienerių metų 
laikotarpiui“, – įsitikinęs Vilniaus Žirmūnų gim
nazijos trečiaklasis Vilius Bartninkas. Vėliau ŠMM 
pakeitė šią nuostatą ir dabar numatyta „studentų 
krepšelius“ pagal pasiektus studijų rezultatus per
žiūrėti kas dvejus metus. „Toks kompromisas ge
riau negu nieko, tačiau priimtinesnis variantas 
būtų buvęs peržiūrėti fi nansavimą kasmet. Kita 
vertus, galima suprasti ir ŠMM poziciją, nes, pasak 
ministerijos, fi nansavimo peržiūrėjimo administra
vimas nemažai kainuotų, o dabartinio sunkmečio 
laikotarpiu svarbu pernelyg neišlaidauti“, – teigia 
Vilniaus Licėjaus ketvirtokas Simas Čelutka, kuris 
tokį „studijų krepšelių“ peržiūrėjimą įvardino kaip 
pagrindinį reformos trūkumą.

Pašnekovai įžvelgia ir daugiau reformos spragų. 
„Man keista, kad prieš vykdant studijų reformą ne
buvo atliktas visuotinis aukštųjų mokyklų auditas, 
kuriame būtų įvertintos aukštųjų mokyklų vykdo
mos studijų programos, personalo ir infrastruktū
ros galimybės, valstybės skiriamų lėšų aukštosioms 
mokykloms panaudojimo efektyvumas, – sako 
Vilius. – Juk auditas padėtų ne tik nustatyti tikrą
ją aukštojo mokslo būklę Lietuvoje, bet ir būsi
miesiems studentams geriau orientuotis renkantis 

aukštąją mokyklą.“ ŠMM teigia, kad toks auditas 
būtų kainavęs milžiniškus pinigus, o studentai, 
rinkdamiesi, kur studijuoti, patys atskleis aukštųjų 
mokyklų lygį.

„Maždaug prieš porą mėnesių švietimo ir moks
lo ministrui pateikiau pasiūlymą keisti priėmimo į 
aukštąsias mokyklas tvarką įdiegiant motyvacinio 
laiško, interviu ir panašias priemones, kurios po
puliarios daugelyje Vakarų universitetų, – pasako
ja Simas. – Manau, kad asmenybės bruožai, aiški 
motyvacija, studento interesai, tikslinga užklasinė 
veikla yra ne mažiau svarbūs dalykai nei metinių 
semestrų ar egzaminų rezultatai. Tarp mokinių ši 
nuostata priimtina ir plačiai paplitusi. Deja, mi
nistras Gintaras Steponavičius pasakė, jog tai esąs 
„operatyvus pasiūlymas“ ir veikiausiai apie jį pa
miršo.“

Neseniai viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų 
kompanijos Factus kartu su ŠMM atlikti tyrimai 
atskleidė, kad didžiuma gabių šalies moksleivių 
ketina išvykti studijuoti svetur. 67 proc. apklaus
tų šalies ir tarptautinių olimpiadų dalyvių nurodė, 
kad ketina studijuoti ar dirbti vykti į užsienį ir tik 
11 proc. yra tvirtai apsisprendę nevykti svetur nei 
mokytis, nei dirbti.

Tačiau abu mano kalbinti pašnekovai ketina 
studijuoti Lietuvoje – Vilniaus universitete. „Nesi
ruošiu emigruoti, nes jaučiu ir žinau, kad Lietuvos 
bėdoje negalima palikti, – tvirtina Simas Čelutka. – 
Be to, Lietuva yra galimybių šalis, ir ypač intelektu
aliame šalies gyvenime, tikiu, galima pasiekti labai 
daug, o tuo tarpu sustabarėjusiose mokslinėse Vaka
rų sistemose būsi tik vienas didžiulio mechanizmo 
varžtelis. Renkuosi Lietuvą ir jos galimybes.“

„Kad ir kaip pakryptų reformos įgyvendinimas, 
sieksime toliau diskutuoti su ŠMM ir reikšti mo
kinių poziciją aukštojo mokslo reformos klausimu. 
Belieka tik palinkėti ministerijai valios ją įgyven
dinti ir išminties atsižvelgti į studentų bei moki
nių nuomones“, – pokalbį linkėjimais baigė Vilius 
Bartninkas.
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Agota Stašytė                          

Kam reikalinga istorija?

Labai konkretus klausimas, kylantis ne vienam 
moksleiviui, o dažniausiai – „tiksliukui“. Konkre
tus atsakymas skamba taip: „Istorija reikalinga tam, 
kad pažintume save, kitus ir nebekartotume praei
ties klaidų.“ Save ir kitus lyg ir pradėjome pažinti, 
bet ar nebekartojame praeities klaidų?

Norėčiau sugretinti ankstesnius pasaulio įvy
kius ir dabartinius – rasime netikėtų panašumų.

XX amžius yra vienas žiauriausių žmonijos 
istorijoje. Dviejų pasaulinių karų tarpukariu iš
populiarėjo radikaliosios partijos: žmonės sunkiai 
vertėsi, išgyveno Didžiąją ekonomikos krizę, buvo 
nusivylę tradicinėmis partijomis. Ir šiuo metu, kai 
statistiniam Lietuvos piliečiui gyventi nėra lengva, 
nes atėjo krizė ir proporcingai didėja nusivylimas 
valdžia, galvą kelia netradicinės partijos: A. Palec
kio Frontas, kol kas dar neįregistruotas M. Murzos 
Vieningasis Lietuvių Nacionaldarbininkų Sąjūdis. 
O sociologiniai tyrimai teigia, kad „tradicinės par
tijos pabodo“ (V. Dumbliauskas).

Taigi ar laukiame valdžioje naujų radikalų? 
Pirmasis pasaulinis karas baigėsi 1918 metais 

Kompjeno paliaubomis. Vokietija pasidavė. 1919 
metais per Paryžiaus taikos konferenciją pasirašyta 
Versalio sutartis numatė: Vokietija netenka kolo
nijų, kai kurių žemių, privalo mokėti reparacijas, 
negali vystyti karinės pramonės ir t. t. Staiga 1933 
metais didžiulę valdžią įgijęs Hitleris pradėjo laužyti 
Versalio taikos nutarimus. Tautų Sąjunga, sukurta 
tam, kad prižiūrėtų Vokietiją ir kitas šalis nenaudė
les, vis liko abejinga. 1938 metais net buvo sureng
tas Miuncheno sąmokslas, per kurį Anglija, Pran
cūzija, Italija pripažino, kad Čekoslovakija privalo 
Sudetų kraštą atiduoti Vokietijai. Liaudis džiūgavo 
išvengusi karo, nesvarbu, kokiomis priemonėmis. 

Tačiau karas vis dėlto atėjo. O kaip dabar? Neseniai 
pasibaigus Šaltajam karui ir įsivyravus sąlyginei 
taikai kai kurios šalys vis vien vykdo itin agresyvią 
užsienio politiką. Rusijos užsienio politika: naftą 
į Mažeikius tiekiančio naftotiekio Družba uždary
mas, riaušės Estijoje dėl bronzinės sovietinio kario 
statulos, karas Gruzijoje, dujų tiekimo sustabdy
mas Ukrainai, Bulgarijai ir kitoms Vidurio Rytų 
Europos valstybėms. Algimanto Šindeikio nuomo
nė: „Užblokuota Jungtinių Tautų Saugumo Tary
bos rezoliucija, labai švelnus NATO pareiškimas, 
„skystas“ ES užsienio reikalų ministrų susitikimo 
tonas, kelios dešimtys naujų stebėtojų konflikto 
zonose – tai visa Vakarų reakcija į Rusijos agresiją 
Gruzijoje. Tokia minimalistinė Vakarų reakcija yra 
lengvas šokas tikėjusiems Vakarų galia bei sugebė
jimu greitai ir efektyviai reaguoti ir spręsti karinius 
konfliktus.“ Ar tik nieko neprimena?

Taigi istorija reikalinga, kad mokytumėmės ir 
nebekartotume tų pačių klaidų. Tai sunku ir ne visa
da pavyksta, bet norisi tikėti, kad žmonės protingi. 

Laura Kuzmickaitė. Kompozicija Vilniaus motyvais. 2006. 
Iš Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos fondų
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Ugnė Pikutytė jau ketvirtus metus gyvena Belgijo-
je ir mokosi Briuselio 2-ojoje europinėje mokykloje 
(Ecole Européenne Bruxelles II), 12-oje klasėje. Pa-
mėginome išsiaiškinti visus kultūrinius, švietėjiškus ir 
kitokius įmanomus gyvenimo skirtumus, atsiradusius 
Ugnės gyvenime lietuviškąją kasdienybę išmainius į 
belgiško gyvenimo ypatumus. Kalbina Viktorija Na-
vickaitė.

Koks buvo tavo gyvenimas prieš išvažiuojant į Bel-
giją?
Prieš išvažiuodama gyvenau Vilniuje, prestižinėje 
mokykloje baigiau aštuonias klases. Buvau pavyz
dinga mokinė, laisvalaikiu lankiau dainavimo pa
mokas. Tada vieną dieną mama gavo darbą Briu
selyje. Nenorėjau išvažiuoti – buvo gaila palikti 
mokyklą, draugus, namus... Buvo nuspręsta, kad 
Lietuvoje liks ir tėtis, taigi šeima tarytum buvo 
padalinta. Aktyviai priešinausi – pirmuosius pusę 
metų nuo mamos darbo pradžios gyvenau Lietu
voje kartu su tėčiu, tačiau ir pati visą laiką žinojau, 
kad taip bus neilgai. Vasarą išvažiavau į Briuselį ir 
ėmiau ruoštis naujam gyvenimo etapui ten.

Kokia buvo pradžia svetur?
Iš pat pradžių, kaip ir reikėjo tikėtis, buvo sun
ku – juk nieko ten nepažinojau, viskas buvo sveti
ma. Mokykla atrodė tokia didelė, koridoriai pilni 
žmonių – senoji nė lygintis negali. Buvo ir šioks 
toks kalbos barjeras – teko išmokti reikšti mintis 
svetima kalba, nebijoti suklysti. Nors mokykla turi 
europinio bakalaureato statusą ir visos pamokos 
vedamos anglų kalba, suprasdavau toli gražu ne 
viską – neretai atsakymas į mokytojo klausimą bū
davo tik naivi šypsenėlė ir nesusipratėlės žvilgsnis. 
Bet laikui bėgant viskas pasikeitė – išmokau nebi
joti reikštis, dalyvauti veikloje, po truputį atsirado 
draugų, pažįstamų. Pripratau prie aplinkos ir su ja 

Lietuvės gyvenimas Belgijoje

susiliejau, ėmiau pritapti. Nors tikėjausi daugybės 
kreivų žvilgsnių ir nesusipratimų, viso to nebuvo – 
beveik visi moksleiviai nėra Belgijos piliečiai, tad 
jie puikiai supranta, kaip jaučiasi naujokas ir jį to
leruoja, pagelbėja, lengvai priima į savo gretas. 

Kaip galėtum palyginti Belgijos ir Lietuvos mokymo 
sistemas?
Nuvykus mokytis į svetimą šalį iškart pasijuto, 
kokius stiprius išsilavinimo pagrindus suteikia 
Lietuvos vidurinės mokyklos. Kai kurias discipli
nų buvau perpratusi kur kas geriau už kitus, dau
gelį dalykų mokėjau iš ankstesnių klasių. Belgijos 
mokyklose moksleiviai mokomi visiškai kitaip. 
Priešingai nei Lietuvoje, ten mes mokomės ne iš
kalti formules ir suspėti per pamoką išspręsti kuo 
daugiau uždavinių, o suprasti tai, kas yra reikalinga 
ir gali būti pritaikoma gyvenime. Žinoma, formu
lių reikia, tačiau mes mieliau jas patys išsivedam, 
išmąstom logiškai nei išmokstam tam kartui. Juk 
visko vis vien neprisiminsi, tai kam save kankinti? 
Asmeniškai man mokytis Belgijoje atrodo lengviau 
nei Lietuvoje. Ko gero, tai lemia ir mokytojų po
žiūris bei reikalavimai. Tiesa, šiokių tokių keblumų 
čia yra – nuo dešimtos klasės moksleiviai dukart 
per metus – žiemą ir vasarą – laiko sesijinius egza
minus. Dešimtoje klasėje jų būna daugiausia – apie 
dešimt kaskart, tačiau kasmet jų mažėja, o ir patys 
imam priprasti ir žiūrėti į tai paprasčiau. Iš pradžių 
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egzaminų rezultatai iš esmės nieko nenulemia – 
tiesiog mes patys pamatom, ką mokam ir kur dar 
galima tobulėti, tačiau vėlesnėse klasėse verta pra
dėti stengtis, nes kai kurie universitetai, priimdami 
studentus, reikalauja sesijinių egzaminų įvertini
mų. Lemiamais laikomi dvyliktos klasės egzami
nai, kurių rezultatai tampa pagrindiniu atrankos 
kriterijumi. Dar vienas skirtumas yra moksleivių 
vertinimo sistema. Lietuvoje apsiribojama dešim
čia balų ir esant reikalui jie suapvalinami į vieną ar 
kitą pusę, o štai mes turime dar ir vadinamuosius 
pusinius balus. Tai reiškia, kad apvalinimas į tei
giamą ar neigiamą pusę yra kur kas naudingesnis 
mokytojui, mat rezultatas geriau atspindi tikrąsias 
mokinio žinias. Pavyzdžiui, kai įvertinimas yra 9,5 
balo, būtent taip jis ir įrašomas. Lietuvoje šiuo 
atveju į mokinio pažymių knygelę būtų parašytas 
dešimtukas. 

O kaip mokyklos kultūrinė veikla?
Čia būna daug įvairių renginių – karnavalai, mu
gės, kai visi pristato savo šalių maistą ir suvenyrus. 
Ir pati esu pristatinėjusi Lietuvą, jos papročius, tra
dicijas ir kultūrą. Pati mokykla siūlo daug popamo
kinės veiklos – yra meno, sporto būrelių. Turime 
savo chorą, kuriame dainuoju, dar groju ukulėle 
džiazo grupėje. Organizuojame spektaklius, patys 
statome miuziklus. Viso to nebūtų be mokinių ini
ciatyvos, kuria greitai užsikrečiama. Štai mokyda
masi Lietuvos mokykloje, to nejaučiau. Galbūt čia 
įtakos turėjo mokyklos prioritetai, – ji vadovaujasi 
krikščioniškomis ideologijomis, – tačiau jaunam 
žmogui bendravimo, kūrybos ir savirealizacijos 
jausmo reikia kaip oro. Nesakau, kad kitose Lie
tuvos mokyklose to nėra – esu tikra, kad kultūrinė 
veikla ten vertinama taip pat rimtai kaip ir švieti
mo, tačiau žiūrėdama iš savo perspektyvos sakau, 
kad Lietuvoje viso to neturėjau.

Ar palaikai ryšį su kitais lietuviais Belgijoje?
Mokykloje lietuvių mokosi išties nedaug, tad visi 
vieni kitus pažįstam. Draugų lietuvių turiu vos 
porą, bet tam įtakos turi skirtingas mūsų amžius – 
kone visi yra gerokai jaunesni už mane, taigi turime 

nedaug bendrų interesų. Dėl mažo lietuvių skai
čiaus mokykloje nėra susidariusių jokių stereoti
pų, kaip kartais atsitinka kitų tautybių žmonėms, 
tačiau turbūt dėl to apie Lietuvą mažai kas ką gali 
pasakyti. Kalbant apie didžiąją lietuvių bendruo
menę Belgijoje yra kuo pasigirti – palaikom ryšį su 
kitais emigrantais, rengiam vakarones, kartu šven
čiam Užgavėnes ir kitas lietuviškas šventes. Taip pat 
bendraujam ir su kitų Baltijos šalių atstovais. Vasa
rą kartu šventėm Jonines. Manau, gerai, kad ryšys 
toks glaudus ne tik su saviškiais, bet ir su kaimy
nais – Baltijos šalys visad gretinamos ir mokykloj, 
net draugai dažniausiai būna iš kaimyninių šalių.

Ar sieji ateitį su Lietuva? 
Šiuo metu ne. Mokyklą baigsiu Belgijoje, studijuo
ti norėčiau Anglijoje, veikiausiai muziką. Manau, 
kad ten ir dirbsiu, gyvensiu. Artimiausiuose pla
nuose Lietuva nefi gūruoja. Grįžtu čia atostogauti, 
tačiau tuo viskas ir baigiasi. Neteigiu, kad Lietuvo
je nėra perspektyvų – yra, tik man viskas susiklostė 
taip, kad paprasčiau tampa važiuoti kur nors kitur 
nei grįžti atgal. 

Tai vis dėlto kur tavo namai? 
Cha... Aš europietė, va šitaip. Iš tiesų lankydama 
Lietuvą jaučiuosi kaip grįžusi namo. Tačiau turiu 
ir dar vienus namus – Briusely. Ten irgi namai, ten 
verda mano gyvenimas. 

Nuotraukos iš asmeninio archyvo
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Ar mes išprotėję? Taip. Visi iki vieno. O koks 
būtų pasaulis, jei visi būtume vienodi, netalentingi 
ir nekeisti? Aš jums galiu pasakyti – mes stovėtume 
vietoje. Nes tik pažiūrėję į „lunatikus“, kurie pla
čiai išsproginę akis rėkauja apie laisvę, skraidančias 
karves ar teleportaciją, mes imame svajoti, fanta
zuoti, o nuo to viskas ir prasideda. Ne nuo pinigų, 
atradimų ar apmąstymų, bet nuo pašėlusios fan
tazijos, vaizdinių, nesuvaržytų jokių etiketo apri
bojimų ar pompastiškų kalbų. Ir jeigu kokie keis
tuoliai pasaulyje nebūtų patikėję savo svajonėmis, 
šiandien mes sėdėtume prie laužo ir krapštytume 
smėlį akmeniniu kirstuku. Kadangi pasaulis juda 
tik kvailių dėka, kadangi mes jaučiamės esą žmonės 

Iveta Jaugaitė

Išlaisvink savyje menininką

tik kvailių dėka, kadangi visi kvailiai yra genijai.
Dabar pat siūlau jums pakelti savo sėdynes nuo 

bet kurios vietos, ant kurios sėdite, ir nukeliauti į 
kokią dailės mokyklą, tarkim, į Justino Vienožins
kio Vilniuje. Pamatysite ten keisčiausių dalykų, 
pamatysit minties, fantazijos laisvę (ar grotas, pri
klauso nuo mokytojo) ir keisčiausiai apsirengusių 
žmogiukų, kurie bėgioja koridoriais, rėkauja, ir 
jiems nerūpi, ką sako kiti. Šalia durų sėdinti mo
teriškė su verpalais tik linguoja galva ir sako: „Ak, 
tie menininkai...“ O tiems menininkams visiškai 
spjaut. Spjaut. Mokytojai ten klaidžioja kori
doriais apiplyšusiais batais ir lopytom kelnėm. Ei
damas pro šalį, pajusit stiprų rūkalų ir balintos ka

Karolina Semaškaitė. Geltonas peizažas su kalnu. Afganistanas, Goro provincija. Popierius, guašas. 
Mokytoja Vida Sevrukienė. Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla. 2009
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vos kvapą. Jų mokymo metodika – ateiti, pasakyti, 
kas blogai, kas ne taip tame tavo kartoniniame 
kūriny ir kokiai valandai vėl eiti klaidžioti savais 
keliais. Mat ten visi turi kurti ir galvoti patys, visi 
turi būt laisvi ir paleisti savo fantaziją. Tai viena tų 
vietų, kur kiekvienas turi galimybę išsiskirti.

Kitoks mąstymas šiandien yra išsigelbėjimas 
nuo aklos visuomenės normų ir kai kuriems tokia 
galimybė praslysti yra tiesiog būtina. Kūrėjai visada 
buvo keistuoliai ir netilpo į kad ir dailiausius pa
traukliausius visuomenės nubrėžtus rėmelius. 

Garsusis užrašas ant balintų ŠMC sienų skel
bia, kad kiekvienas žmogus yra menininkas, bet 
tik menininkai tai žino. Gal šitaip paslaptingieji 
peckiotojai nori paraginti įžvelgti savyje nors kiek 
maišto, pajudinti vaizduotę, kad pagimdytų kokią 
idėją... Tačiau tik tie, kurie išdrįs savo idėjas pa
rodyti viešai, besti pirštu į nulaižytą ir nublizgin
tą visuomenės nuostatos plikę ir nusišaipyti, taps 
visuomenės variklio dalimi. Menininko mąstymo 
išraiška ne vien molyje, drobėje ar fotojuostelėje... 
Ji ryškėja iš elgesio ir žodžių. 

Genialūs žmonės dažnai elgdavosi keistai, pa
vyzdžiui, garsus rusų poetas Aleksandras Puškinas 
pas generalgubernatorių atėjo mūvėdamas vien 
apatinėmis kelnėmis, garsus išradėjas Nikolas Tes
la baisiai bijojo mikrobų, todėl rankas mazgodavo 
taip dažnai, kad sunaudodavo iki 18 rankšluosčių 
per dieną, prancūzų fi losofas Jeanas Jacques‘as 
Rousseau parašė traktatą apie auklėjimą, o savo 
vaikus atidavė į prieglaudą...

Taigi žvelgdami į keistuolius gatvėje, galime 
pabandyti suvokti, koks įvairiapusis yra pasaulis. 
Dėl to ir įdomus. Svarbiausia pasijusti laisvam. 
Antoine’as de SaintExupéry sakė: „Išlaisvinkite 
žmogų ir jis pradės kurti.“ 

O rašytojas ir fi losofas Albert‘as Camus apie 
menininkus sako taip: „Menininkas tampa savimi 
nuolat eidamas nuo savęs prie kitų ir nuo kitų prie 
savęs, jis visados yra pusiaukelėje tarp grožio, be 
kurio negali apsieiti, ir bendrijos, iš kurios negali 
ištrūkti. Štai kodėl tikri menininkai nieko nesmer
kia, užuot teisę, jie įsipareigoja suprasti.“

Gabrielė Petrovičiūtė. Kabulas. Afganistanas, Goro provincija. Popierius, guašas. 
Mokytojas Jonas Vaitiekūnas. Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla. 2009
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Viktorija Navickaitė

Televizija

lengvai įsimenantį telefono numeriuką, teisingai 
atsakyti į apgailėtiną klausimėlį ir pustrečio šim
to litukų įkrinta į jos kišenę, o balsinga programos 
vedėja galybę kartų padėkoja už pastangas, nes ji 
„pagaliau radusi, kam atiduoti tuos pinigus“. Ir 
vis dėlto – metas lavinimuisi. Realybės šou vyks
tančios dainavimo pamokos naudingos ne tik šou 
dalyviams, bet ir žiūrovams: stebėdama šiuos užsi
ėmimus mūsų mergaitė greitai susigaudo, kiek ir 
kaip reikia įkvėpti imant aukštą natą, kokiu aišku
mu tarti priebalses ir kokią spalvą suteikti dainai. 
Televizija parodė, kokios muzikos reikia klausytis 
norint neatsilikti nuo gyvenimo, kokius CD reikia 
pirkti ir kokias melodijas niūniuoti. Mūsų herojė 
ima greitai ir lengvai perprasti muziką – esmė ne 
tekstas ir ne ritmika. Esmė – kiek minučių esi ete
ryje. Žiūrėdama į ekraną mergina greitai sugalvoja, 

Prieš penkiolika metų televizorius buvo lan
gas į pasaulį, naujo svajonių gyvenimo atspindys 
ekrane. Televizija laikyta neatsiejamu, patikimu, o 
kartais net prabangiu žinių šaltiniu. Nepaisant to, 
šiandien padvelkė nauja mada – vengti, nepasitikė
ti, negaišti laiko telikui.

Dabartinė televizija, kalbant ne tik apie Lie
tuvos TV kanalus, siūlo įvairiapusį kompleksą – 
fi lmai, serialai, žinios, kriminalai, diskusijos, po
litika, pramogos. Įsivaizduokime jauną merginą, 
kurios gyvenimą tvarko televizija. Atsikėlusi ryte ji 
nuspaudžia nuotolinio valdymo pultelio mygtuką 
ir tuoj pat išgirsta, kokia oro temperatūra už lango. 
Pagal kulinaro ekrane siūlomą receptą ji pasigami
na pusryčius. Vadovaudamasi pigaus stilisto pata
rimais jau žino, kaip apsirengti, jei nori atrodyti 
itin madingai ir išsiskirti iš minios. Ir štai mergina 
išeina iš namų. Užsukusi į prekybos centrą ji nė ne
dvejoja, kur eiti ir ko ieškoti – televizijos reklamos 
kasdien pakartoja tų pačių šampūnų teigiamybes 
ištrindamos bet kokią abejonę. Susitikus su drau
gėmis temų pokalbiams jai nestigs – atsiradus ty
los pauzei ją tuoj pat nutrauks į ritmą nepataikiusi 
replika apie vakarykštį realybės šou dalyvio elgesį, 
televizijos žvaigždės asmeninio gyvenimo proble
mas ar, blogiausiu atveju, netikėtus muilo operos 
siužeto vingius – Marija Mersedes laukiasi, o Chu
lijus neteisingai apkaltintas sėdi kalėjime. Televizija 
rūpinasi žiūrovų fi nansine padėtimi taupydama jų 
pinigus – vietoj abonemento sporto klube mūsų 
herojė grįžusi namo tuoj pat pasitiesia ant grindų 
kilimėlį, įsijungia tiesioginę apšilimo prieš aerobi
kos treniruotę transliaciją iš prabangios sporto salės 
ir ima mankštintis. Televizija ne tik taupo mūsų 
išlaidas, bet ir siūlosi patarti, kaip padidinti paja
mas. Mūsų sugalvotai merginai tereikia surinkti U
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kaip ji nori ilsėtis per kitas atostogas: vienoje laido
je pristatyta kaimo turizmo sodyba išties verta savo 
kainos, o ir užsienin mergina išvažiuos – jau matė, 
kaip nuostabiai Lotynų Amerikoje laiką leido vie
na dainininkų pora. Šį vakarą mergina ketina pra
leisti namie. Draugai jai siūlė eiti kartu į krepšinio 
rungtynes, tačiau ji atsisakė manydama, kad stebėti 
jas gulint ant sofos bus daug maloniau. Televizija 
tokią prabangą siūlo. Dar ji siūlo pakeisti šeimą, 
jei dabartinė užkniso – gal plauti indus ir siurbliuo
ti kambarius svetimuose namuose maloniau, o ir 
svetimas vyras šalia daug egzotiškiau?.. Tiesa, ar 
minėjau, jog mūsų pasakos veikėja yra šiek tiek 
kompleksuota ir labai uždara? Pastaruoju metu jai 
labai liūdna ir vienintelis dalykas, kuris dar sukelia 
jai juoką, tėra puikūs humoristiniai šou, transliuo
jami vakarais. Klausiate, iš kur tokia depresija? Ogi 
dėl meilės. Jai vis nepavyksta rasti To Vienintelio, 
tačiau ir čia į pagalbą skuba Draugė Televizija su 
savo patarimais, pasiūlymais ir akcijomis (tokius 
draugus reikia saugoti). Televizija suras nelaimėlei 
nemylimajai meilę jos pačios pasirinktu būdu. O 
pasirinkimas čia platus: aiškių tikslų realybės šou, 
akli pasimatymai, greiti pasimatymai, daug grei
tų ir aklų pasimatymų iškart, meilės trikampiai, 
stačiakampiai ir apskritimai... Belieka išsirinkti. 
Televizija turi daug amplua. Kilus reikalui meilės 
jau paragavusi mergina galės kreiptis į televiziją
psichologę, lopančią sudaužytas širdis. Ji pagydys 
žaizdą širdy per keturiasdešimt penkias programos 
minutes (reklama neįskaičiuota), o šalia to ir pa
lepins mūsų įskaudintąją moteriškais malonumais. 
Iškilus kitokio pobūdžio bėdai televizija taip pat 
suskubs – merginos katinui įstrigus medyje jį rizi
kuodami gyvybėmis skubiai iškels vyrai raudonais 
drabužiais, o netikėtai ėmus skęsti jūroje ją tuoj pat 
iš vandens ištrauks apie karjerą televizijoje svajojan
tys gelbėtojai – mėgėjai su operatoriais ant plūdžių. 
Kas nenorėtų, kad jo kovą su mirtimi transliuotų 
populiariausias šalies kanalas, o visa tauta įsiste
beilijusi į televizoriaus ekranus imtų lažintis dėl 
tolesnės šou eigos: mirs ar gyvens? Atėjus vakarui 
mūsų herojė „bėgioja“ per visus kanalus, kol paga
liau randa savo mėgstamą lengvo pobūdžio serialą 

su gražiais aktoriais – ir kokia pasaka būtų geresnė 
prieš miegą?

Bet ne viskas taip blogai, kaip byloja ši parodi
ja. Taip, aš žiūriu televizorių, tik nepriimu visko, 
ką jis siūlo. Giliau pasiknisus televizijos repertuare 
galima rasti programų, pateikiančių ne tik įdomios, 
bet ir išties naudingos informacijos apie reikiamus 
ir aktualius dalykus. Nesiruošiu neigti – dabartinė 
televizija yra smarkiai tobulintinas dalykas. Sie
kiant idealo vertėtų atsisakyti daugelio programų, 
galbūt netgi ištisų kanalų, tačiau, kita vertus, telikas 
rodo tai, ko nori žmonės ir kas jiems patinka. Sie
kiant gero televizijos statuso reikia tobulėti pačiai 
visuomenei, atsisakant įvairaus šlamšto, žiūrimo 
dėl laisvo laiko pertekliaus. Ir vis dėlto dar išliko 
tas pirminis televizijos tikslas – žinių ir naujienų 
sklaida. Nepaisant visko, televizija yra galinga jėga 
ir, jeigu ji nutaria prisidėti, reikalo naudingumo 
koeficientas išauga nesuskaičiuojamai. Kai koks 
nors televizijos kanalas ima skatinti aukoti, mažai 
kam žinomos labdaros akcijos tampa metų įvy
kiais. Labdaringi koncertai kasmet sulaukia vis di
desnio pasisekimo, o televizijos akcijos verste ver
čia lietuvius vienytis (prisiminkime kovą už laisvas 
Jonines). Būtent televizija atlygina paprastiems ir 
ne visai paprastiems Lietuvos žmonėms už jų nuo
pelnus. Galų gale, kiek renginių ir švenčių įvai
riuose miestuose suorganizavo ar parėmė televizija 
atsižvelgdama į skurdų mūsų kultūrinį gyvenimą? 
Įdomu, kaip apie televiziją, kaip apie reiškinį, atsi
liepia žmonės, vaikus, tėvus ar senelius plačiajame 
pasaulyje radę tik per tam tikras programas? Mūsų 
dienomis televizija yra pasiekusi aukščiausią profe
sionalumo lygį. Susidėliojusi prioritetus ji nesun
kiai pasiekia savo tikslus, ir visa tai – dėl ilgainiui 
sukauptos patirties. Televizija gali padėti pradėti 
verslą, gali supažindinti tave su pasauliu, gali da
ryti dar daug gerų darbų. Universalu. Juo toliau, 
tuo labiau imu tikėti, kad televizija nėra vien didelė 
pinigų mašina, besidominti savo reitingais. Tai – 
mechanizmas, suprantantis savo mastą ir jaučiantis 
savo galią, kurią nukreipus teigiama linkme galima 
pasiekti stulbinančių rezultatų. Belieka pasirinkti 
alternatyvą.U
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Su klaipėdiečiu skulptoriumi bei pedagogu Gintau-
tu Jonkum kalbėjausi per pačią mokyklinių peržiū-
rų „karštinę“. Girdėjau, kaip prieš mums pradedant 
interviu G. Jonkus vienam mokiniui, atbėgusiam su 
pradėta skulptūra rankose pasikonsultuoti, kalbėjo: 
„Šiąnakt susapnavau skulptūrą: galva, įsikandusi ko-
jos, o iš tos kojos galūnės atsikišusi kita prasižiojusi 
galva ieško sau grobio. Tai tartum alegorjia, atspin-
dinti lietuvybę. Padaryk kažką panašaus, pažvelk į 
kompoziciją su humoru.“

Šis menininkas, rodos, visada išlaiko ramią veido 
išraišką ir santūrią šypseną. Kai fi nansinės krizės ir 
valdžios reformų sugniuždyti kultūrininkai atsidu-
ria ties rezignacijos riba, G. Jonkus laikosi stojiškai, 
o kalbėdamas apie kokią nors problemą neskuba 
leistis į kraštutinumus. Kalbina moksleivis Jurgis 
Viningas.

Ką tik mokiniui pasakojot apie susapnuotą skulptū-
rą. Išties, labai lietuviškas vaizdelis. Gal ši skulptūra 
galėtų būti skirta Lietuvos vardo paminėjimo tūks-
tantmečiui įamžinti?
Žinoma. (Juokiasi) Gera idėja.

Standartinis klausimas nestandartiniam kūrėjui. Kas 
Jūsų mūza?
Ir lengvas, ir sunkus klausimas. Dažniausiai kūry
binės mintys ateina galvojant apie nereikšmingus 
dalykus. Labai dažnai idėjos aplanko per sapnus, o 
kartais jos užklumpa bemiegėmis naktimis. Net kai 
„važiuoja stogas“, vis vien ką nors atrandu.

Iš kai kurių menininkų, o ypač iš skulptorių, daž-
nokai galima išgirsti nuomonę, jog sovietmečiu buvo 
geriau: ir užsakymų netrūkdavo, ir dirbtuvę miesto 

centre duodavo, ir kai kuriais privilegijuotųjų malo-
numais pasimėgaut atsirasdavo galimybių...
Aš taip nepasakyčiau. Per vargus gaudavai ir užsa
kymus, ir dirbtuves... O elitas buvo tada, yra ir da
bar. Korupcija mene nepasikeitė. Turiu vilčių, jog 
jaunoji karta to išvengs. 

Taigi... Lietuvos mene išties vyrauja oligarchija?
Iš dalies – taip. Toji oligarchija akivaizdi. Ir Klaipė
dos mastu, ir ne tik. Duokdie, visa tai pasikeis.

Devyniolika metų dirbate dailės mokytoju Eduardo 
Balsio menų gimnazijoje, septynerius metus dėstyto-
jaujate vaikų dailės mokykloje, esate Klaipėdos uni-
versiteto dailės katedros lektorius. Ar pedagoginis dar-
bas stipriai riboja kūrybinę laisvę?
Riboja laiką. Nors, kita vertus, laiko negaila skirti 
tiems, kurie iš tikrųjų nori iš tavęs ką nors gauti, 
pasisemti ir kuriems gali šį tą duoti. Labiausiai gai
la, kai matai, jog darbas beprasmiškas. Tada ir tas 
laikas, kurį praleidi, tampa tuščias.

„Aš ne griovėjas. 
Aš statytojas ir kūrėjas”

Raimondos Anužytės nuotrauka
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Tapytojų, skulptorių, grafi kų gildijos pamažu nyksta, 
menas universalėja. Kaip manote, gerai tai ar blogai?
Aš visuomet už integraciją. Naujovių reikia ieškot. 
Aš už tapybinę skulptūrą, už grafi nę tapybą. Kas 
tai yra skulptorius, tapytojas, grafi kas? Jei siaurai 
suvoki, pavyzdžiui, skulptūrą, tai ir sėdi užsidaręs, 
nieko nepasiekęs. Kitaip tariant, savo sultyse ilgai 
negali išbūti. Pasaulyje tiek daug atrasta, bet vis 
vien gajus noras sugalvot ką nors nauja, netikėta, 
nustebinti patį save.

Pats esate „senosios mokyklos“ atstovas...
Jau nebe senosios, greičiau – atšilimo.

Taigi. Koks Jūsų, kaip atšilimo kartos atstovo, požiū-
ris į jaunuosius šiandienos kūrėjus? Ar nemanote, kad 
per daug užsižaista koncepcijomis ir per mažai dėme-
sio skiriama formai?
Tai faktas. Ko gero, per daug nusivažiuota su ta 
idėja (labai abejotina idėja). Aš pasigendu formos, 
ypač kai kalbama apie skulptūrą, apie plastiką. 
Šiandieniniam menui trūksta ilgaamžiškumo, jis 
nebeturi išliekamosios vertės. O geras kūrinys pri
valo turėti išliekamąją vertę, ir kaip tik todėl me
nininkas turi jausti didelę atsakomybę. Kai tavo 
darbas pastebimas viešumoje, jis lieka tavy tartum 
amžinas „šašas“. Būtent – ne žaizda, o „šašas“.

Esate patyręs pedagogas. Sakykite, ką keistumėte šian-
dienos švietimo sistemoje?
Oi, kad aš apie tai mažai galvojau... Šiaip jaunimo 
ateitis yra studijinis mokslas. Ta sena, tradicinė pe
dagogika meno srity yra teisingiausia. Mokinys turi 
praeiti tą patį, ką ir tu praėjai, kitaip gali pilstyti teo
riją į valias, o mokinys vis vien liks nieko neišmokęs.

Ar pats esate patenkintas mokymosi įstaigų, kuriose 
dirbate, sistema?
Nepasakyčiau, kad patenkintas. Tai dar nėra tobula 
sistema. Toli gražu.

Jau klausiau apie įkvėpino šaltinį. O kas Jums yra 
mūzos antipodas? Kitaip tariant, kas labiausiai truk-
do kurti?
Greičiausiai buitinės problemos. Kad ir kaip būtų, 
nesi laisvas nuo jų, ir tai varžo labiau už bet ką kita.

Rašytojai, nusivylę valdžios politika kultūros atžvil-
giu, pastatė priešais Seimo rūmus karstą knygoms. 
Ar neketinate imtis panašios iniciatyvos? Nedeginsite 
molbertų ir nedaužysite gipsinių biustų?
Aš ne griovėjas. Aš statytojas ir kūrėjas. Nemanau, 
kad tokiu būdu galima ko nors pasiekti. Alternaty
va turi skatinti teigiamus, pozityvius dalykus.

O vis dėlto neblogas fl uxusas išeitų... Ar ne?
Taip, bet... kuo kalti tie daiktai? Kokia naikinimo 
prasmė? Naikinimas nepasiteisina. Patobulinti, pa
gerinti, o ne naikinti reikia.

Gintautas Jonkus. Į kelionę. 1984
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Orson Welles, Martin Scorsese, Steven Spiel
berg, Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock... Ir 
tai tik keletas pavardžių, įspaustų auksinėmis 
raidėmis grindinyje, kurį kasdien mindo tūks
tančiai žmonių, einančių Holivudo šlovės alėja. 
Holivudas jau seniai nėra tik rajonas – tiesą pa
sakius, tik nedaugelis, išgirdę šį pavadinimą, gal
voja ne apie aktorius, režisierius ar kino filmus. 
Ir vis dėlto, dar 1853 metais Holivudas buvo viena 
vienintelė troba, kurioje gyveno šeima, auginanti 
javus. Po truputį gyvenvietė plėtėsi, kol galiausiai 
dabar Holivudo tėvu vadinamas H. J. Whitley ofi
cialiai įteisino gyvenvietę kaip Los Andželo rajoną 
ir suteikė jai vardą. H. J. Whitley įsimylėjo šią vietą 
ir nusprendė čia likti ir dirbti. O kadangi ūkinin
kas jis buvo nekoks, vyrukas, padedamas žmo
nos, įkūrė Hollywood hotel. Tai buvo viena prie
žasčių, kodėl Holivudas dabar yra toks, koks yra. 
1910 metais režisierius D. W. Griffith’as ieškojo 
vietos savo filmui Senojoje Kalifornijoje (In Old 
California) filmuoti. Tai turėjo būti melodra
ma apie meksikiečius, gyvenančius Kalifornijoje. 
D. W. Griffith’ą globojusi kino kompanija Biograph 
Company tuo metu buvo įsikūrusi Niujorke, o reži
sierius pageidavo mažiau „miestietiškos“ aplinkos. 
Išėjęs pasivaikščioti po Los Andželą, Griffith’as 
aptiko tuometinį Holivudą – mielą mažą miestelį 
su draugiškais žmonėmis, pigiu viešbutėliu ir nuos
tabiu kraštovaizdžiu. Visa tai idealiai tiko filmui 
kurti. Taip Holivude buvo nufilmuotas pirmasis 
filmas. 

Keleri metai po pirmojo filmo, 1913aisiais, 
Holivude įsikuria pirmoji kino kompanija – Cen-
taur Co., susižavėjusi kraštovaizdžiu ir panorusi čia 
filmuoti vesternus. Vėliau jos pavyzdžiu paseka ir 

Urtė Rusteikaitė

Žvaigždžių miestas

kitos kompanijos, įkurdamos čia studijas. Tarp jų 
ir tokios gigantės kaip Paramount, Warner Bros., 
RKO ar Columbia. Nuo tada Holivudas, kaip 
kino industrijos rajonas, vis plėtėsi, o aukščiau
sią tašką, ko gero, pasiekė po Pirmojo pasaulinio 
karo – į Holivudą atsikėlė tokie režisieriai kaip 
Ernstas Lubitschas, Alfredas Hitchcockas, Frit
zas Langas ir Jeanas Renoir, aktoriai Rudolph’as 
Valentino, Marlene Dietrich, Ronaldas Colma
nas ar Charles’is Boyer. Penktame dešimtmetyje 
filmai taip išpopuliarėjo, jog studijos ėmėsi ga
minti maždaug po 400 filmų per metus. Juos pa
žiūrėdavo vidutiniškai 90 milijonų amerikiečių. 
1927 metais pasirodęs Džiazo muzikantas (Jazz 
Singer) sukėlė perversmą – tai buvo pirmasis gar
sinis filmas, be to, ir pirmasis filmas, kuriame 
pagrindinį teigiamą vaidmenį atliko juodaodis. 
Tiesa – netikras ir netiesiogiai. Aktorius Alas Jol
sonas filme suvaidino Brodvėjaus dainininką, 
kuris linksmindavo publiką apsimetęs juodao
džiu džiazo dainininku. Tai buvo stiprus kon
trastas kitam populiariam to meto filmui Tautos 
gimimas (The Birth of a Nation). Pastarasis D. W. 
Griffith’o filmas šlovino Kuklusklano1 idėjas, o 
štai Džiazo muzikantas iškėlė juodosios Amerikos 
muziką kaip vertybę ir parodė ją visam pasauliui. 
Taigi, garsinis kinas, atsisakęs daugybės aktorių dėl 
netinkamų balsų ir kelių režisierių, nesugebėjusių 
prisitaikyti prie naujovių, įsigali. O tada praside
da Holivudo aukso amžius. Nors atsiranda tokių, 
kurie bando ekranizuoti Ernesto Hemingway’aus 

1 Kuklusklanas (angl. Ku Klux Klan, KKK) yra kelių 
praeities ir šiuolaikinių organizacijų JAV, kurios pasisako 
už baltųjų viršenybę, yra antisemitinės, antikatalikiškos, 
rasistinės, homofobiškos ir antikomunistinės, pavadini
mas.
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ar kitų garsių rašytojų kūrinius, kuriuos sunku 
pavadinti pramoginiais, kinas vis dar laikomas ne 
menu, o greičiau pramoga (na, tiesą sakant, taip 
yra iki šiol. Kaip sakė S. Macaitis: „Holivude se
niai priimta nuostata, kad visas kino menas – pra
moga, kad reikia skirti ne „rimtąjį“ ir „žanrinį“ 
kinematografą, o tiesiog gerus ir blogus žanrų pa
vyzdžius.“). Kino industrija plečiasi milžiniškais 
mastais, pagrindinės studijos turi šimtus režisierių, 
prodiuserių, scenarijaus autorių, tūkstančius ak
torių, operatorių ir technikų. Bet koks Holivudo 
pasikeitimas pasaulio kine sukeldavo plagiatų ban
gą tarybinėse šalyse ir atvirkščiai – pristigęs isto
rijų Holivudas semdavosi siužetų Europos kine. 
Tačiau jo aukso amžiuje istorijų pritrūkdavo itin 
retai ir tai liudija tuo metu sukurti, o dabartiniais 
laikais aukso klasika vadinami fi lmai Ozo šalies 
burtininkas (Th e Wizard of Oz), Vėjo nublokšti 
(Gone with the Wind), Kasablanka (Casablanca), 
Nuostabus gyvenimas (It’s a Wonderful Life), King 
Kongas (King Kong), Pilietis Keinas (Citizen Kane).
Halle Berry, Tom Hanks, Angelina Jolie, Bradd 
Pitt, George Clooney, Tilda Swinton, Tom Crui
se, Nicole Kidman... Ir tai tik keletas pavardžių, 
šiandien linksniuojamų šalia Holivudo vardo. Kas 
pasikeitė? Mano galva, beveik niekas, tačiau spręs
kite patys. 

Jei įdomu
Kai kuriuos iš straipsnyje minėtų fi lmų galima išsi
nuomoti Vilniuje: videotekoje Eliksyras – Tautos gi-
mimas, Ozo šalies burtininkas, Vėjo nublokšti, Kasa-
blanka, Nuostabus gyvenimas, King Kongas, Pilietis 
Keinas. A. Mickevičiaus bibliotekos menų skyriuje: 
Tautos gimimas, Kasablanka, Nuostabus gyvenimas, 
Pilietis Keinas. Videotekoje Meno avilys (Vilniaus 
mokytojų namai): Pilietis Keinas.
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Kadrai iš fi lmų:
Kasablanka

Ozo šalies burtininkas
Džiazo dainininkas

Vėjo nublokšti
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Sausio 18 dieną Skalvijos kino centre įvyko 
Skalvijos kino akademijos rudens semestro darbų 
peržiūra. Šioje recenzijoje apžvelgsiu du įsiminti
nus fi lmus, kuriuos sukūrė dokumentikos kurso 
studentės – Unė Kaunaitė bei Gabrielė Urbonaitė. 

Unės Kaunaitės fi lme Turgimai pasakojama 
apie Vilniaus licėjuje neseniai įvykusius prezidento 
rinkimus. Du kandidatai – Ugnė Kleinauskaitė ir 
Gediminas Ziezys – varžosi dėl garbės atstovauti 
savo mokyklai. Panašu, jog fi lmo tikslas yra per
teikti visą rinkiminės kampanijos absurdą ar ap
skritai mokyklos savivaldos beprasmiškumą. Šitai 
labiausiai jaučiame klausydami Gedimino atsaky
mų į klausimus prezidentinių debatų metu. Vai
kinui sunku suformuluoti, kodėl jis kandidatuoja 
į šį postą. Beveik visus dalykus jis mato taip pat 
kaip Ugnė. Jam net sunku suregzti padoresnį saki
nį, jau nekalbant apie aiškių tikslų ar vizijos sufor
mulavimą. O Ugnė atrodo labai ryžtinga, nuovoki, 
neieškanti žodžio kišenėje. Viskas lyg ir paprasta: 
mergina verta prezidento posto. 

Deja, šįkart tiesą atskleidžia detalės. Turbūt 
svarbiausią vaidmenį fi lme atlieka licėjaus moki
niai, įvairiose situacijose skirtingai žvelgiantys į 
prezidentinį „šurmuliuką“. Pavyzdžiui, per deba
tus dalis mokinių tiesiog krapštosi nagus, kiti užsi
svajoję žiūri pro langą, treti snūduriuoja. Vis dėlto 
dauguma visą laiką juokiasi iš neva itin subtilių 
Gedimino atsakymų/nutylėjimų, nors racionaliam 
„rinkėjui“ jie turėtų skambėti mažų mažiausiai 
infantiliai. Šį juoką galima suvokti dviprasmiš
kai: arba tai yra pašaipa, arba, kaip pastebėjo keli 
žmonės, tai vadinamasis „licėjaus sindromas“ (jį 
būtų galima apibrėžti taip: „Kadangi iš šalies mes, 
licėjaus mokiniai, atrodome rimti „moksliukaika
likai“, tad viską stenkimės daryti kuo nerimčiau, 
juokingiau, absurdiškiau, nes reikia paneigti rim
tojo licėjaus mitą.“). Deja, šiuo atveju tas dvilypis 

Simas Čelutka

Provokuoja ir žavi

juokas mokyklai padarė meškos paslaugą, nes dėl 
to „nerimtumo“ prezidentiniai debatai bei inau
guracija tapo visišku farsu. Inauguracinės vėliavos 
nešimas fi lmo pabaigoje parodomas beveik kaip 
kasdienis „bajeris“. Išrinktosios prezidentės (taip, 
ja tapo Ugnė) taurės iškėlimas – dar vienas ženklas, 
simbolizuojantis beprasmį varžymąsi nežinia dėl 
ko. Ryškiausias absurdo momentas – atsaini Ugnės 
reakcija išgirdus rinkimų rezultatus: „O, geras.“

Vėliau absurdo įspūdį stiprinančių detalių dau
gėja: skaičiuojant biuletenius stebėtojai viskam 
abejingi; rinkimų kuratoriai šnekasi apie logarit
mus arba žiūri fi lmukus; ketvirtokai greta urnos 
pasistatę mokyklinį suolą žaidžia stalo tenisą... Vis 
dėlto nejučia susimąstau apie fi lmo autorę: kokia 
jos pozicija? Šiuos svarstymus sustiprina melodinga 
daina, kuri teigiamai nudažo visą pasakojimą. Dar 
daugiau. Režisierė yra Ugnės draugė, tad nelabai 
aišku, ar fi lmas kritikuoja licėjaus mokinius, ar tik 
Gediminą, ar kartu ir Ugnę, ar apskritai bendrą 
mokinių požiūrį į „rimtus“ dalykus. Autorystės trū
kumą pripažįsta pati režisierė. Vis dėlto fi lmas tikrai 
puikios kokybės, ypač montažas. Autorė fi lmuoja 
nepriekaištingai. Muzika, nors ir sukelia dvejopų 
jausmų, kinematografi ne prasme vykusiai įsilieja į 
bendrą meninį paveikslą. Unės Kaunaitės fi lmas – 
vienas stipriausių Akademijos darbų. 
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Gabrielės Urbonaitės fi lmas Sagos ir balandžiai yra turbūt įdo
miausias Akademijos rudens sesijos kūrinys. Tai – autentiškas jaunos 
režisierės pasakojimas apie kūrybos užuomazgas ir su tuo susijusias vidi
nes kančias. Retas galėtų atsukti kamerą į save, įjungti mygtuką „record“ 
ir atvirai prabilti apie savąjį Aš. O tu ar galėtum? 

Režisierės tikslas – sukurti fi lmą apie baimes. Ji žino, kad jos drau
gė Severija kartu su mama turi keistų fobijų: pastaroji kažkodėl bijo 
sagų, o mergina – balandžių. Norėtųsi ištarti: „Oho, apie tokias baimes 
dar negirdėjau. Labai įdomu. Puiki medžiaga fi lmui!” Veikiausiai tą pat 
jaučia ir autorė, tačiau čia viskas pradeda strigti. Gabrielė, kalbėdama 
už kadro, pripažįsta, kad nufi lmuotose sekvencijose perteikiamos kelios 
atskiros „mintelės“, tačiau trūksta „jungčių“, nėra „vienos pagrindinės 
minties“. 

Viską dar labiau sutirština Gabrielės mama, kuri nuolat primena duk
rai apie medžiagos montavimą, netgi draudžia dėl to eiti į koncertą, vėliau 
liepia rodyti, ką sumontavo – lyg sąžinės balsas. Be to, dar yra draugai, ku
rie kviečia į susitikimus ir vakarėlius. Žodžiu, stebime nuolatinį moralinį 
spaudimą, kurį užkloja vidinė negalia „kažką iš viso to išspausti“. 

Pavieniai pokalbio su drauge bei jos mama intarpai, balandžio ir 
balandėlių sąsaja, lėkštėje randama saga – visa tai tėra apnuogintos kū
rybinio proceso metaforos. Interviu – viena populiariausių dokumenti
nio kino formų. Įvairių reiškinių sąsajos ar vadinamoji „šyza“ patinka 
jaunimui (iki šiol prisimenu kurtinantį salės juoką), tačiau atrodo, jog 
autorė siekia kažko aukštesnio, tauresnio. Labiausiai kankina klausimas: 
kaip idėją pateikti žiūrovui? Universali problema, su kuria susiduria visi 
kiek rimtesni menininkai. 

Filmo stiprybė – kino kūrybos ir piešimo paralelė. Įsivaizduoki
te: fi lmuojamas baltas popieriaus lapas, ant kurio Gabrielė po truputį 
kažką piešia. Procesas visiškai atitinka užkadrines Gabrielės mintis apie 
chaotišką fi lmo montažą: linijos brėžiamos be aiškios krypties, spalvina
mi atsitiktiniai plotai. Kulminacija įvyksta, kai ant lapo vidurio išpila
mas tušas – vidinio chaoso išraiška. Taip ir kūryboje: kažką kuri, kuri, 
kol galiausiai viską suplėšai/ištrini/išmeti, nes neatsiranda „jungčių“ ar 
„vienos pagrindinės minties“. Pasakojimo pabaigoje į Nerį išmetamas 
lapelis tarsi praneša: „Štai dar viena kūrybinė idėja nuplaukė kartu su 
daugybe kitų.“ Vadinasi, kūryba yra neatskiriama žmonių egzistencijos 
dalis. Kūryba amžina kaip ir upės tėkmė.

Filmo autentiškumą pagilina režisierės kasdienybės nuotrupos, kurios 
piešia Gabrielės autoportretą. Nesumeluoti pokalbiai su savimi pateikia
mi žiūrovų teismui. Vienus jie šokiruoja, kiti juose atpažįsta save, tretiems 
visa tai kelia juoką. Tokios skirtingos reakcijos rodo fi lmo paveikumo lygį. 
Užburia fi lmo nuoširdumas. Apskritai Sagos ir balandžiai atskleidžia tam 
tikrą šios dar labai jaunos menininkų kartos pasaulėvoką. Jai būdingas 
siekis ieškoti naujų idėjų, noras atskleisti savo ir draugų patirtį, kasdieny
bės iššūkius ir saviraiškos laisvę, bet susiduriama su problema – kaip viską 
pateikti įdomiai. Juk šiuolaikinį jaunimą šiais laikais kuo nors nustebinti 
sunku. O Gabrielės Urbonaitės fi lmas ir stebina, ir provokuoja, ir sužavi. 
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Išėjus iš kino salės kyla noras Giedriaus Zu
bavičiaus fi lmą Gėlės lyginti su neseniai pastatytu 
Giedrės Beinoriūtės Balkonu. Panaši trukmė, pa
našaus amžiaus herojai ir panašus savęs apgaudi
nėjimas, kai paaiškėja, kad tai, ką tu laikei fi lmo 
užuomazga, buvo jo atomazga.

G. Beinoriūtė didelį dėmesį skiria autentiškų 
sovietinės vaikystės prisiminimų perteikimui, o 
G. Zubavičiaus fi lme svarbios šiandieninių paau
glių gyvenimo detalės. Jau nuo pirmų minučių 
maloniai nustebina tai, kad dialogai čia neprime
na tų, kurie būna skirti užsienio kalbai mokytis, o 
lietuviškuose fi lmuose dažnai tai išryškėja tada, kai 
kalbėti tenka paaugliams.

Tačiau čia ryškūs panašumai išsenka. Kol aštun
tojo dešimtmečio vaikai dėlioja sekretus neidentifi 
kuoto miesto įprasto daugiabučio kieme vaikystę 

Ugnė Gudžinskaitė

Vilniaus paveikslas už dešimt litukų 

kartu su gėlėmis parduodantys Dima ir jo draugai 
sukasi būtent Vilniaus gatvėse. Vilnius čia savaip 
gražus ir žavus savo bjaurumu: grafi čiais išpiešti 
Užupio ir Žirmūnų namai vaiduokliai, Šnipiškių 
lūšnynai dangoraižių fone – miestas tarsi atspindi 
veikėjų būsenas bei savijautą ir solidarizuojasi su 
fi lmo herojais.

Kita vertus, neaišku, kiek Vilniaus vaizdai jau
dintų tuos žiūrovus, kuriems troleibusai su įžymių 
kompozitorių galvomis, Pučkorių atodangos nio
kojimas ir Neries patiltės nekelia jokių emocijų. 
Kad ir kaip ten būtų, fi lmas išties estetiškas ir tai, 
ko gero, pagrindinė priežastis, dėl kurios vis dėlto 
verta jį pamatyti, nes išėjęs gali pasakyti: „Gražu!“

Kodėl sakau „pagrindinė“? Nes nei siužeto, nei 
išplėtotų charakterių čia nelabai yra. Tik nuotru
pos – taip, angeliškai garbanotų šviesių plaukų ber
niukas, pardavinėjantis tik ką nuo kapų nurinktas 
gėles, kaltinanti tyla, atsakanti į girtaujančio tėvo 
klausimą: „O ar reikia tau tos arbatos?“, mėginimas 
užsidėjus ausines nebegirdėti, kaip riejasi tėvai, 
naivus stropumas, atsiskleidžiantis kasdieniame 
pinigų padėjimo į slėptuvę rituale, bet tai galiau
siai niekur nenuveda, o sugaudyti bei susieti visas 
tas nuotrupas ir palaidus galus sunku. Kita vertus, 
stiprios dramaturginės linijos iš trumpametražio 
fi lmo ir neverta tikėtis, bet ar gerai, kai išėjus norisi 
paklausti: „O tai kada tęsinys?“

Filme, priešingai nei rašoma anotacijoje, neat
sakinėjama į klausimus, kas dėl ko kaltas ir kaip 
gyventi toliau. Šie klausimai greičiau užduodami 
žiūrovui. Bet tikriausiai ne dėl to fi lmas būtų vertas 
dėmesio, pinigų ir laiko, nes, kaip po fi lmo prasi
tarė jo kūrėjas, pusantrų metų gyveni tuo, ką kuri 
ir statai, o žmonės ateina, pasižiūri iš išeina. Tačiau 
per dvidešimt minučių pajusti sukoncentruotus 
pusantrų metų išgyvenimus yra visai žavu.
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Tamsų žiemos vakarą, iškart po alternatyvios roko 
grupės „Events Stream“ koncerto „Baltuose dram-
bliuose“ Jorė Janavičiūtė susitiko su šios grupės 
nariais: vokalistu ir gitaristu Simonu Šenderovu, 
jo broliu Romanu Šenderovu, kuris grupėje groja 
bosine gitara, Domantu Dragūnu, kuris plėšo balso 
ir gitaros stygas, gitaristu Egidijumi Narbutu ir bū-
gnininku Karoliu Kasikausku. 

Papasakokite grupės istoriją.
Simonas: Penktoje klasėje mums su Egidijum rei
kėjo padainuoti eilėraštį, mama sugalvojo melodiją, 
o tėtis parodė akordus – tai buvo pirmi mano iš
mokti akordai. Reikėjo atsiskaityti mokykloje, o aš 
vienas bijojau. Todėl pasikviečiau Egį, dar porą kla
sės draugų, kad būtų drąsiau, ir kartu padainavom.
Egidijus: Ne, tu dar anksčiau pasiūlei tai padaryti 
visiems.
Simonas: Kad ir kaip ten būtų, tą dainą dainavom 
per Motinos dieną. Tai buvo pirmi mūsų bendri 
muzikiniai patyrimai. Nuo to laiko sėdėjom ir 
svaigom, kad sukursim grupę. Buvom numatę, kas 
kuo gros, ir svajodavom, kaip grosim savo dainas ir 

„Aš tikiu, kad laimėsim...”

būsim įžymūs. Tada grupė turėjo vadintis SERA – 
iš grupės narių vardų pirmų raidžių sudėliotas pa
vadinimas. Bet vėliau Andrius pasitraukė. Galiau
siai aštuntoje klasėje aš pradėjau rimtai mokytis 
skambinti gitara, vėliau Egis nusipirko elektrinę 
gitarą, o Romanas – bosinę. Buvom trise, groda
vom coverius. Po kurio laiko prisidėjo pažįstamas 
būgnininkas, vardu Vismantas. Taip atsirado ketu
rių narių grupė G-fork – Romanas, Egis, Vismantas 
ir aš. Tokios sudėties grojom keliuose koncertuose: 
festivalyje Iš Lempos bei Marijampolės festivalyje 
Muzika ir aš (ten gavom apdovanojimą už origina
lumą). Deja, ėmė skirtis Vismanto ir visos grupės 
požiūris, todėl teko su juo išsiskirti.
 Su Karoliu buvome pažįstami iš mokyklos. Kai 
buvau dvyliktokas, sėdėjome kartą su juo Jeruza
lėje ant suolelio ir aš prisiminiau, kaip mokykloje 
girdėjau jį grojant būgneliais. Sakau: „Karoli, tu 
jauti ritmą, ar nenorėtum pabandyti būgnais gro
ti?“ Ir jis ateidavo į repeticijas, daužydavo būgnus, 
kol galiausiai juos nusipirko.
Karolis: Atsimenu, tėvas nupirko būgnus gruo
džio 12ą.

Tamsų žiemos vakarą, iškart po alternatyvios roko būsim įžymūs. Tada grupė turėjo vadintis SERA – 
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Simonas: Po kelių dienų Karolio mokykloj suren
gėm koncertą. Grupės pavadinimas tuo metu buvo 
Black Orange (vėliau sužinojome, kad toks pavadi
nimas jau yra). Tada atsirado Domas...
Domas: Kartais neturėdavau ką veikti ir ateidavau 
pažiūrėti, kaip jie repetuoja. Po to Romanas išva
žiavo į kariuomenę. Karolis sako: „Paimk bosą, pa
grok.“ Nuo tada, kol grįžo Romanas, grojau bosu. 
Jam grįžus pradėjau groti elektrine gitara.
Simonas: Buvo daug kalbėta, kas kuo gros, kai grįš 
Romanas. Ir su juo tęsti norėjosi, bet su Domu irgi 
sekėsi neblogai. Buvo kilusi mintis, kad aš nebegro
siu gitara, tik dainuosiu, bet galiausiai nusprendėm, 
kad Domas bus trečias gitaristas. O iš tikrųjų norim, 
kad Romanas grotų klavišiniais. (Juoko protrūkis)

O kaip atsirado pavadinimas „Events Stream“?
Simonas: Šį pavadinimą sugalvojom likus porai sa
vaičių iki koncerto Obuolyje. Events Stream angliš
kai reiškia įvykių srautas. Mūsų gyvenimas kupinas 
įvykių, tad ir išsirinkome tokį pavadinimą, kuris 
atskleidžia mūsų gyvenimo būdą.

Koks jūsų gyvenimo būdas? Papasakokite apie savo 
nuotykius.
Simonas: Yra daug įvykių, bet mes jų nesureikšmi
nam. Būna, sėdim vakare, suskaičiuojam, kiek tu
rim pinigų, sėdam į automobilį, pažiūrim, kurioje 
Lietuvos dalyje dar nebuvom, ir važiuojam. Tiesiog. 
Vidury nakties. Būna, parašom, kokiam pažįsta
mam žinutę: „Susitinkam penkioms mintutėms“, 

ir vidury nakties penkioms minutėms nuvažiuojam 
iki Plungės. Kodėl? Todėl, kad mes esam draugai.
Egidijus: Kaip grojam, taip ir gyvenam.

Esate draugai ir scenoje, ir gyvenime. Ką jaučiate 
kartu muzikuodami?
Domas: Ką jaučiam nežinau, bet jaučiamės gerai. 
Bent jau aš gerai jaučiuosi.
Karolis: Aš su Domu niekada gerai nesijaučiu! 
(Juokiasi)
Romanas: Jeigu aš gročiau kitoj grupėj, ne su 
draugais, būtų ne taip.
Domas: Mes esame draugai, todėl daug geriau susikal
bam kaip grupė, geriau suprantam vienas kitą. 
Romanas: Todėl galim kurti kartu.
Simonas: Mes pasitikim vieni kitais kaip draugai, 
todėl jaučiame vienas kito palaikymą ir scenoje. 
Mano nuomone, tai yra labai svarbu.

Kas yra didžiausi jūsų autoritetai?
Simonas: Autoritetai – visi geri muzikantai. Aš, 
asmeniškai, neiškeliu vieno. Nėra taip, kad mums 
patiktų Red Hot Chilli Peppers, todėl juos ir groja
me. Man patinka tikrai daug grupių. Asmeniškai 
mėgstu tas grupes, kurios groja vadinamąjį stadiono 
roką. Tokios kaip Led Zeppelin, Queen... Kad visi 
galėtų šėlti. Tokios grupės, kurios groja publikai. Iš 
tikrųjų yra daug atlikėjų, iš kurių galima pasimo
kyti. Bet kurioje dainoje galima rasti ko pasimo
kyti. Iš Karolio sužinojau, kas yra grunge‘as, man 
pradėjo patikt Alice In Chains, ypač vokalas.
Domas: Bet manau, kad kūrybiniame procese 
niekas iš mūsų nesistengia su kuo nors lygiuotis. 
Stengiamės daryti ką nors originalaus. Nesakom: 
„Nirvana jėga, tai grokim kaip jie...“

Bet paauglystėje kažkas jus sužavėjo... Kas nors turi 
būti kaltas dėl to, kad jus taip „užkabino“ muzika.
Domas: Na, aš tikriausiai pradėjau nuo Nirvanos.
Simonas: Ozzy Osbourne‘as pasakė, kad didžiau
sią įtaką jam padarė Th e Beatles atliktas Chucko 
Berrio Twist and Shout. Tai jam buvo didžiausias 
perversmas muzikoje. Man kažko panašaus niekad 
nebuvo. Tikriausiai didžiausias perversmas buvo 
tada, kai mes padainavom tą eilėraštį...
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Egidijus: Jono Aisčio Gimto namo langas. 
Simonas: Kai mes penktoje klasėje per Motinos 
dieną padainavom pilnai žmonių salei, tuomet tik
riausiai ir pajutom, kad mus užvedė: esi dėmesio 
centre, visi tavęs klausosi...

Papasakokite apie savo kūrybos procesą. 
Romanas: Pirmiausia būna mintis, o tada...
Domas: Iš tikrųjų mes neturime vieno kūrėjo. 
Dažniausiai kuriam nors kyla mintis, tada kiekvie
nas savo ką nors prideda ir išeina visiškai kitaip, nei 
įsivaizdavo kiekvienas iš mūsų.
Simonas: Visi esam skirtingi ir kiekvienas iš mūsų 
tą patį interpretuoja naujai. Kas yra kūryba? Sunku 
pasakyti... Vienos dainos yra apie mums aktualius 
įvykius, viena skirta mūsų draugui Mažui. Aš seniai 
žadėjau jam dainą. Jis buvo išvažiavęs į Briuselį, tad 
daina apie tai, kaip jam ten vienam sunku. Jis dar 
nežino, kad ji jam skirta. Dažniausiai sugalvojam 
temą arba ji išnyra iš pokalbio. Remdamiesi tema ir 
parašom dainą.

Su kuo siejate savo ateitį? Ar muzika jums daugiau 
nei hobis?
Karolis: Su aerobika!
Simonas: Aš asmeniškai norėčiau, kad mano gyve
nimas būtų susijęs su muzika. Nežinau, ar pavyks, 
bet aš to siekiu.
Domas: Aš galvoju, kad muzika man negalėtų būti 
tik hobis.
Karolis: Muzika – gyvenimo būdas.

Kaip manote, Lietuvoje muzika miršta, o gal priešin-
gai – bunda? Buvo tokios grupės kaip „Hiperbolė“, 
„Antis“, „Fojė“... Jos buvo svarbios, dabar tokių nėra.
Simonas: Ji miršta arba gimsta, tai priklauso nuo 
publikos. Jei yra žmonių, norinčių tą muziką gir
dėti, ji ir egzistuos.
Egidijus: Yra paklausa – yra ir pasiūla.
Simonas: Kai yra YVA, Godos ir Luko Krizė, Nau-
jieji lietuviai ir panašiai... Kai žmonėms to reikia, 
kaip muzika gali kilti kūrybine, kultūrine verte, 
jeigu patys žmonės to nenori?
Domas: Tai uždaras ratas. Juo daugiau popso lei
džiama per radiją, televiziją, tuo jo daugiau klau

soma. Tada prodiuseriai motyvuojami leisti į rinką 
dar daugiau popso.

„Events Stream“ – vienintėlė jūsų muzikinė veikla?
Simonas: Mes su Karoliu grojome viename kon
certėlyje su atgimusiu projektėliu Blues Mafia. Taip 
pat mudu grojame kolektyve Šv. Sodas.
Domas: Seniau grojau klasiką.
Romanas: Aš asmeniškai nenorėčiau groti jokioje 
kitoje grupėje, nes dabar man yra gerai.

Kokie jūsų narių pasiekimai kitose srityse? Domai, 
tave teko matyti ir kine...
Domas: Taip, filmavausi Lino Steponavičiaus 
trumpametražiame filme Trys broliai, bet su manim 
buvo labai sunku – nemoku vaidinti... (Juokiasi)
Karolis: O mes su Simu filmavomės filmo Anar-
chija Žirmūnuose masinėje scenoje.
Simonas: Bet tai nėra pasiekimai. Pasiekimas yra 
tada, kai tavo darbą įvertina.
Domas: Tas filmas irgi nėra pasiekimas, nes fil
muodamasis neturėjau tikslo išgarsėti ar kaži ko 
pasiekti. Tiesiog pakvietė ir nusifilmavau.

Grupės „Fojė“ planas minimum buvo tapti populia-
riausia Lietuvos grupe, maximum – viso pasaulio. Ar 
jūs turite tokius minimum ir maximum planus?
Domas: Minimum – viso pasaulio, maximum – 
Saulės sistemos. (Juoko protrūkis)
Egidijus: Kaip galima turėti tikslą maximum? (Visi 
surimtėja ir kyla diskusija dėl tikslo maximum) 
Domas: Ta pati Metallica, pradėjusi groti, sakė: 
„Užkariausim pasaulį.“
Simonas: Tiesa, vienas iš mažiukų mūsų planų yra 
laimėti EuroRock.
Domas: Nėr ką planuot, laimėsim, ir viskas.
Simonas: Skaitant, ką mes dabar kalbam, galima 
pagalvot, kad esam arogantiški ir per daug savimi 
pasitikintys. Bet man gyvenime tik tai ir padeda. 
Aš noriu laimėt. Kas yra prieš tai? Kodėl aš negaliu 
pasakyt, kad mes laimėsim, jeigu aš tuo tikiu?
Ačiū už pokalbį. 

Grupės svetainė: 
http://eventsstream.frype.lt 
http://www.myspace.com/eventsstream
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Bon Iver. FOR EMMA, FOREVER AGO

Tekstas nerekomenduojamas turintiems širdies 
sutrikimų, melancholijos priepuolių ir alergiją pil
kai spalvai, ką jau kalbėti apie pačią muziką.

Mes, žmonės, esame silpnos būtybės, kurias len
gva palaužti, pravirkdyti, kurioms nesunku įteigti, 
kad pasaulis pilnas mėšlo, neteisybės ir kančios. Jus
tinas Vernonas po skaudaus pasitraukimo iš grupės 
DeYarmond Editon jautėsi panašiai, todėl kiek neti
kėtai griebėsi kurti muziką vienut vienutėlis. Ketu
rių sienų ir sniego po langais kamuojamas atlikėjas 
visus savo išgyvenimus surašė natų eilutėmis ir 2007 
metais išleido albumą For Emma, Forever Ago.

Vernonas pasirinko Bon Iver slapyvardį neatsi
tiktinai. Prancūziškai bon hiver reikštų gera žiema, 
todėl vien iš pseudonimo galima įspėti dainų nuo
taiką. Ne paslaptis, jog dainininkas albumą įrašinė
jo savo tėčio medžioklės trobelėje miškuose.

Jau pirmoji daina Blinsided sukausto ir panar
dina klausytoją į giliojo Baikalo gelmes. Stiprus ir 
išskirtinis, melancholiškas ir švelnus Justino Ver
nono balsas nugramzdina į prisiminimų karalystę, 
konvertuoja klausytoją į mozaikos harmoniją.

Panaši atmosfera išlaikoma visame albume. 
Klausant žodžių, atrodo, lyg paslapčia skaitytum 
nežinomo žmogaus dienoraštį ir išgyventum jo jaus
mus. Ne veltui Bon Iver lyginamas su islandų pasidi
džiavimu Bjork, nes nesunku abiejų atlikėjų dainose 
atsekti paslaptingumo, nežinomybės, misterijos pėd
sakus. Ko gero, singlai Flume bei Skinny Love nelyg 
pastato pamatai palieka didžiausią įspūdį.

Gitara ir vokalas. Tiek prireikė Justinui Verno
nui, kad sukurtų šedevrą.

Interpol. OUR LOVE TO ADMIRE

Amerikiečių alternatyviojo roko grupė Interpol 
nėra tokia baisi, kaip kad galėjote pamanyti pamatę 
albumo viršelį. 2002 metais ji buvo nominuota kaip 
geriausia alternatyviojo roko debiutantė, tačiau net 
ir po tokio pripažinimo ši grupė glūdi šešėlyje. 

Grupei išleidus pirmąjį albumą Turn On Th e 
Bright Lights, visi tikėjosi, jog amerikiečių kvarte
tas ir toliau stebins pasaulį ne tik išvaizda, bet ir 
išskirtinėmis dainomis, kurios anuomet pasaulį 
pakerėjo šviežumu. Vis dėlto 2007 metų birželį 
pasirodęs albumas Our Love To Admire daugelį 
nuvylė, mat norėta ir tikėtasi anaiptol ne to.

O man atrodo, Our Love To Admire yra puikus 
įrašas, jeigu jo pasiklausai bent keletą kartų. Muzi
ka dažnai nesuprantama iš pirmo karto. Vienuolika 
albumo dainų reikalauja daugiau nei įsiklausymo, 
bet ir ypatingos pajautos, kad klausytojas it lėlė 
galėtų būti tampomas už muzikinių siūlų.

Grupė efektyviai ir efektingai žaidžia bosine 
gitara, būgnais. Instrumentų harmonija, ritminga 
muzika sukuria savitą, patrauklią melodiją. Interpol 
netikėtai padidino savo instrumentų arsenalą obo
jumi, styginiais, ragais. Nenuostabu, kad didžiausias 
dėmesys skirtas elektrinei gitarai bei Paulo Bankso 
vokalui, kuris puikiai dera prie instrumentų. 

Our Love To Admire raktinės dainos, t. y. dai
nos, kurios gali padėti jums „užkibti“, yra Rest My 
Chemistry, Th e Heinrich Maneuver ir Th e Scale.

Gediminas Jucevičius 
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Graži M. K. Čiurlionio menų mokyklos tradi
cija – kasmetinė roko opera, žiūrovams pristatoma 
iškart po Kalėdų. Šiais metais mokyklos abiturientai 
nepabijojo iššūkių – Timo Rice‘o bei Andrew Lloy
do Webberio dar 1971 metais Brodvėjuje pristatyta 
opera Jėzus Kristus – superžvaigždė moksleiviams ne
pasirodė pernelyg sudėtinga užduotis. 

Pirmąsyk Lietuvoje, o kartu ir visoje Europoje, ši 
roko opera nuaidėjo dar tais pačiais 1971aisiais, ne
prabėgus nė trejetui mėnesių po pasaulinės premje
ros. Operoje vaizdžiai iliustruojama Kristaus kančia, 
o kartu ir jo aplinkos – dvylikos apaštalų, Marijos, 
Poncijaus Piloto bei kitų religinių veikėjų – išgyve
nimai. Vėliau sekė ne vienas naujas operos pastaty
mas, kurių paskutinysis visai neseniai nuskambėjo 
M. K. Čiurlionio menų mokyklos koncertų salėje, 
savo kokybe nenusileisdamas profesionalų darbui.

„Tai – mokyklos tradicija, – sako abiturientai, 
inicijavę renginį, – kasmet dvyliktokai metų vidu
ryje turi pristatyti bendro savo darbo rezultatą, į 
kurį įsitrauktų visas kursas. Į darbą įtraukiame mu
zikantus, baleto šokėjus, atlikėjus bei scenaristus – 
kiekvienam lieka darbo.“ Mokykloje jau skambėjo 
tokios operos kaip Karmen, Rigoletas, Ugnies me-
džioklė su varovais, Pink Floyd Siena, A Night At 
Th e Opera (pagal grupės Queen muziką) ir daugelis 
kitų. 2009aisiais M. K. Čiurlionio menų mokykla 
švęs 35ąsias moksleivių operos metines.

Į klausimą: „Kiek pastangų reikia įdėti norint 
pasiekti šitokių rezultatų“, moksleiviai atsakė neti
kėtai: „Operą pasirinkome kone be dvejonių, susi
būrėme per Kalėdų atostogas, šiek tiek padirbėjome 
ir pasiekėme norėtą rezultatą.“ Tiesą sakant, net 
ir daug mačiusiam žiūrovui šis abiturientų operos 
pastatymas užgniaužia kvapą, o ką jau kalbėti apie 
tai, jog prie moksleivių veiklos neprisidėjo nė vienas 
mokytojas.  

Šiais metais roko opera Jėzus Kristus – super-
žvaigždė buvo pristatyta ir kelių kitų Lietuvos mo
kyklų auditorijoms, kaip antai KTUG ar Vilniaus 
licėjui. Kol salėje sėdintys atlikėjų bendraamžiai 
laikė užgniaužę kvapą, M. K. Čiurlionio menų mo
kyklos direktorius sakė, jog tai, kas buvo parodyta 
publikai, yra būsima atlikėjų duona ir jie nuo pat 
mažumės buvo ugdomi tapti profesionalais, kurie 
negali klysti. Tuo metu vis dar scenoje stovėję moks
leiviai nemenkai susikuklino ir į žiūrovų klausimus 
atsakinėjo glaustai. 

Kokį tiksliai projektą mokyklos dvyliktokai da
rys kitąmet, dar nėra nuspręsta, tačiau dėl tradici
jos tęstinumo nekyla nė menkiausios abejonės. Tad 
laukime kitų metų ir tikėkimės dar vienos didžiulės 
sėkmės, visai kaip ir šįmet.

Viktorija Navickaitė

Jėzus Kristus – superžvaigždė
@ M. K. Čiurlionio menų mokykla
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Viktorija Vosyliūtė

Kuriančiam jaunimui – 
virtualios lankos ir realios šventės

Drąsiai galiu pasakyti, kad mūsų pesimistinio 
mentaliteto puoselėtojų krašte kurti imasi kas tre
čias nusivylęs gyvenimu. Kad kūrėjai galėtų pasida
linti poetiniais išjautimais, organizuojami poezijos 
vakarai, gausėja rajoniniai literatų klubai, leidžia
mi apskričių almanachai, knygynuose daugėja 
poezijos knygučių apie meilę ir skausmą, liūdesį 
ir viltį... Tačiau kaip rasti vietą šiame žiauriame pa
saulyje jaunuoliui, kuris nuo darželio laikų jautėsi 
esąs kitoks? Prieš kelerius metus pradėtas vykdyti 
projektas pertrauka.lt vasario 1 d. šventė antrą
jį gimtadienį. Pertrauka – tai virtuali literatūrinė 
svetainė, skirta kūrybiniams moksleivių bandy
mams. Ją administruoja lietuvių kalbos mokytojai, 
žurnalistai, fi lologijos studentai. Kiekvieną mėne
sį peržiūrėti moksleivių sukurtų tekstų į svetainę 
kviečiami vis kiti svečiai: profesionalūs rašytojai, 
kritikai, literatūrologai. Pertraukoje jau budėjo An
drius Konickis, Gintaras Grajauskas, Ričardas Ši
leika, Eugenija Vaitkevičiūtė, Daiva Čepauskaitė, 
Mindaugas Milašius ir kiti.

Bet grįžkime į jaunųjų šventę, kuri šaltą se
kmadienį įvyko Venclovų memorialiniame muzie
juje Vilniuje. Gimtadienio renginyje savo kūrybą 
skaitė respublikiniame jaunųjų fi lologų konkurse 
antrąja tituluota Dovilė Kuzminskaitė, dar vadi
nama mūsų šalies literatūrine ateitimi. Aš dar pri
durčiau: lyriškąja ir rimuota ateitimi. Paradoksas, 
kad pirmąją vietą tame pačiame fi lologų konkurse 
prozos sekcijoje užėmusi Ieva Toleikytė tądien skai
tė poeziją. Dar vienas paradoksas, kad ši mergina 
vienodai puikiai kuria ir eiles, ir prozą. 

Įdomus tas rašytojų gyvenimas! Tik įsivaiz
duokite rašytojų porelę, kartu gyvenančią jau 
penkiolika metų. Ar mylinti moteris ryžtųsi menu 

sergančio vyro eutanazijai? Beprotybė, bohemiško 
gyvenimo peripetijos ir egzistenciniai suvokimai... 
Tai Reginos Garuolytės režisuoto monospektaklio 
Moteris po lempa leitmotyvai. Šis spektaklis buvo 
Pertraukos projekto dovana antrojo gimtadienio 
proga. Pagrindinį ir vienintelį vaidmenį jame atli
ko Adrija Čepaitė, dabar jau ir iš televizijos serialo 
Neskubėk gyventi atpažįstama aktorė. Keista, tačiau 
spektaklio autorius iki šiol yra nežinomas. Nežino
mi liko ir dalyvių bei svečių apmąstymai pasibaigus 
renginiui. Aišku tik, kad torto ir kūrybinio užtaiso 
užteko visiems. 

Jaunosios rašytojos

Scena iš spektaklio. Vytauto Juozėno nuotraukos
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Rimvydas Stankevičius

Apie sielą

Nežinia kodėl kartais visi rūpesčiai, planai, 
rimtos suaugėliškos mintys nuklysta į šalį, visos 
politikos, intelektualūs pokalbiai, žavių merginų 
šypsenos netenka skonio, iki tol masinę kino fi l
mai ir knygos tampa tiek tesvarbūs, kiek balkone 
krykščiančio vaiko išpūsti muilo burbulai... Tavyje 
atsiveria kažkokia nežinoma gelmė. Tiksliau, ne 
visai nežinoma – visada įtardavai ją esant, net la
biausiai užimtomis valandomis ir įtempčiausiomis 
akimirkomis. Ji – tai, kas nubėga nugara matant 
audrotą jūrą, ji – tai, kas virpina pirštus, sunėrus 
rankas maldavimui ar pakėlus prakeiksmui, ji – tai, 
kas žiba akyse bemiegę naktį bastantis tarp gęstan
čių miesto žiburių, ji – tai natomis neužrašoma 
melodija, netikėtai išsprūstanti pro lūpas sėdint 
pirkelėje prie lango už sienų siaučiant pūgai, ji – 
džiaugsmo, sotulio, liūdesio, baimės ir nusiramini
mo kupina dejonė mylimosios glėby...

Atsivėrus gelmei, jautiesi it amnezijos ištiktas 
žmogus, kurio kūnas savaime ima daryti puikiai 
nušlifuotus judesius iš buvusio, tamsos gaubia
mo gyvenimo. Nesvarstydamas, nesigilindamas į 
tai, ką ir kodėl darai, užgesini namie visas šviesas, 
atlapoji langus ir leidi kambarių užuolaidoms vai
duokliškai šokti apsikabinus su vakaro vėju anapus 
tavo namų. Kiekviename kambaryje uždegi po žva
kę nekreipdamas dėmesio, kad jų liepsneles tuojau 
pat nulaižo įsidrąsinusi tamsa. Nežinia ką darai, ką 
šnabždi, ką glostai... Tik atsipeikėji ramus ir besi
šypsantis.

Kas gi dar po to drįstų sakyti, jog neturi sielos?

Tai vienas iš diktantų sielai. Taip autorius pa
vadino savo rašinius. Knygos įžangoje Rimvydas 
Stankevičius sako: „... visa tai, ką rašau – diktuoju 
sau, kad nepamirščiau, jog turiu protą, turiu širdį, 
turiu sielą... Patys gyvenate tame pačiame pasaulyje 
ir žinote, kad kartais pagunda visus tuos dalykus 
pamiršti yra labai didelė.“

Ir priduria: „Neslėpsiu, vienas didžiausių mano 
norų, kad šia knyga iš tiesų būtų naudojamasi mo
kyklose kaip „Diktantų knyga“... Noriu, kad mano 
užrašytos mintys pasiektų jaunąją kartą. Noriu, 
kad jie užraštytų jas savo puslapiuose. Nes tai, ką 
skelbiu – tėra humanizmas.“

Na, jeigu mokytoja jums nepadiktuos panašaus 
diktanto klasėje, paskaitykite jį pats sau tamsų žie
mos ar pavasario vakarą ir tas vakaras taps neeilinis. 
Pažadu.

ad

Išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009
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DĖKOJAME Kristinai Stančienei, Vilniaus Justino Vienožinskio 
dailės mokyklos fondų saugotojai, labai padėjusiai 
parinkti iliustracijas.

Salomėjai Praninskaitei, Nacionalinės 
M. K. Čiurlionio menų mokyklos Kūrybinių fondų 
vedėjai, už atrinktus moksleivių darbus.

Vilniaus dailės akademijos profesoriui Juozui Galkui 
už pastabas.

Poetui Viktorui Rudžianskui ir dailininkui Romui 
Orantui už patarimus.

Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos direktorei 
Giedrei Šorienei už pagalbą Tarptautinės Vilniaus 
knygų mugės metu.

Būsime dėkingi visiems už pagalbą ir patarimus!

Ieškokite Pašvaistės 
mokyklų bibliotekose arba knygynuose. 
Jeigu nerasite – parašykite.
Vilniuje Pašvaistę rasite Katedros 
ir Eurekos knygynuose, 
Lietuvos rašytojų sąjungoje. 
Kaune – Centriniame knygyne.

Rašytojų klubas (K. Sirvydo g. 6, Vilnius) kviečia į 
įvairius renginius: susitikimus su rašytojais, naujų 
knygų sutiktuves, koncertus ir parodas. 
Daugiau informacijos www.rasytojai.lt
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