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Laudato si‘, mi` Signore, persona aqva
la quall é multo utile se humile et pretiosa et casta...
(Būk pagarbintas mano Viešpatie, per brolį vandenį,
kuris yra labai naudingas ir nuolankus, brangus ir tyras)

 S. Francesco d’Assisi, Tvarinijos giesmė

Gimti, gyventi ir mirti... Iš nenusakomos es
mės per Dievą gimsta forma; paskui suyra, grįžda
ma vėl į esmę, esatį, esą. Pasaulis yra amžinas esmės 
ir formos žaismas...

Yra tačiau viena žmogaus, tiksliau – per žmogų 
sukurta forma, kuri nepavaldi šitam amžinajam ra
tui. Tai Kristaus Bažnyčia. Jos amžinumas stulbina 
ir yra tiesioginis jos dieviškumo įrodymas. Tačiau 
ir Bažnyčia savo istorijos amplitudėje kartoja tą 
patį ritmą, niekada betgi neperžengdama mirties 
brėžio. Kas tie stebuklingieji, per kuriuos Dievas 
neleido Bažnyčiai mirti? Juos reikėtų vadinti esõs 
vaikais. Kaip augalas, sudžiūvęs stagaras, atsigauna 
nuo rasos ar lietaus, taip esmė gaivina formą. 

Taip buvo ir XII–XIII amžiuje. Gerokai apvyto 
Bažnyčios kūnas – ir dėl vidinių negalių, ir nuo 
blėstančių Kryžiaus žygių žaizdų bei epidemijų. 
Bergždybė, negyvas ritualas, forma užgožė dvasią, 
esmę. 

Bet apvaizda neapleidžia – atoslūgį vėl keičia 
potvynis. Viena po kitos kyla esmės atgaivinimo 
bangos, esmės atnaujinimo sąjūdžiai – tai valdensai  
ir daug kitų. Ši potvynio banga neša ir grėsmę – 
erezijos šmėklą. Dažnai klaidingai, per lengvai įsi

Pranciškonų ordino 800-osioms metinėms

Algirdas Patackas

Šv. Pranciškus Asyžietis 
ir sesuo Lietuva

vaizduojama – štai atėjo šventasis, ir perkeitė laiko 
dvasią. Sąjūdžiai kilo vienas po kito, nesuvaldomi 
kaip potvynio bangos, ardančios pasenusios formos 
mūrą. Ne viskas juose buvo patrauklu ir priimtina, 
nelengva buvo atskirti, kas iš Šventosios Dvasios, o 
kas iš piktojo, ir ne be Šventosios Dvasios pagalbos 
Bažnyčia sugebėjo atsirinkti ir išvengti erezijų ar net 
suskilimo grėsmės, tinkamai atsiduoti gaivinančios 
esmės antplūdžiui. Taip šv. Pranciškaus mokymas, 
mažiau radikalus ir darnesnis nei  valdensų, padėjo 
Bažnyčiai išvengti keistos, nuolat atsikartojančios 
manicheistinės pagundos – šiuokart katharų (pata-
rų) pavidalu, kur atgaivos ieškojimai buvo tik prie
danga iš esmės antikristiniam mokymui. 

Kur pranciškoniškojo universalizmo šaknys? 
Kodėl Asyžiaus elgetėlė visų taip mylimas – netgi tų, 

Giotto. Šv. Pranciškus, 1325Giotto. Šv. Pranciškus, 1325
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kurie krikščionybei gan šalti? Kodėl jis taip myli
mas Lietuvoje, kur tapęs beveik savu, neatskiriamu 
nuo lietuviškojo kraštovaizdžio, kur jo rudasis abi
tas taip primena lietuviškąją rudinę, o gobtuvas – 
tą įgaubtą bulvių maišą, kuriuo vaikystėje pieme
naudami dengdavomės nuo įkyraus rudeninio 
lietaus – pakrūmėje, prie smilkstančio laužo, kur 
buvo kepamos bulvės, o sušilti galėjai tik prigludęs 
prie motiniškai šilto karvės šono ar pamirkęs kojas 
dar šiltoje balutėje. Senose Žemaitijos kapinaitėse 
esame radę šventojo statulą, žmogaus ūgio. Lyno
jo lietus, o pakumpus mąsliai besišypsanti fi gūra 
buvo tarsi gyva. Net ant nosies galo kabojo van
dens lašas...     

*
Kai išvydau žaliąsias Umbrijos kalvas, jose dar 

tvyrojo tai, ką nujaučiau – senosios Indoeuropos 
pasaulis, kur tebeesti gilus, rojinis gamtos ir žmo
gaus ryšys. Kur slypi šitas rojiškumas?  , – taip at
siskleidžia šv. Pranciškaus santykis su gamta – ne 
panteistiškai garbinantis gamtoje ištirpstantį Dievą 
vietoj paties Dievo, bet seseriškai broliškas, rojiškai 
nekaltas. Žmogus čia tebėra gamtos dalis, savotiš
kas jos sandas, Dievo tvarinijos elementas. Jis dar 
nėra už ar virš gamtos.

Lygiai toks – seseriškai broliškas – yra lietuvio 
santykis su gamta. Tautosakoje rasime ištisines pa
raleles tarp liepos ir ąžuolo, seselės ir brolelio, tik 
dar jautresnėje skalėje, su lietuviškąja lyrine, beveik 
vaikiška deminutyvų – mažybinių malonybinių 
žodelių – gausa:

Einu per dvarelį  Einu per dvarelį
Į viešų kelelį Į viešų kelelį
Pakelėj pavieškelėj Pakelėj pavieškelėj
Stov baltas berželis Stovi serbentėlė

– Beržužėli baltas, – Serbentėle žalia,
Beržužėli gražus,  Serbentėle graži,
Ar nebūtum, beržužėli, Ar nebūtum, serbentėle,
Man už brolužėlį? Man už seserėlę?

Tad gal todėl šitoks savas lietuviškų kalvelių 
kloniams basakojis šventasis, sakęs pamokslus 
paukščiams ir žuvims, ugniai ir vandeniui, vėjui 
ir lietui – „Dievo ubagėlis“, kaip sakytų Lietuvos 
kaime. Todėl tokie savi, lietuviški yra Porciunkulės 
atlaidai, o net šešių bažnyčių mažoje Lietuvoje glo
bėjas yra šv. Pranciškus. 

Prieškario Lietuvoje pakumpusio, pančiu per
sijuosusio pranciškono fi gūra buvo neatskiriama 
Kretingos ar Plungės kraštovaizdžio dalis. Ypač 
įleidęs šaknis Lietuvos kaime buvo tretininkų – 
pasauliečių vienuolių – judėjimas. Mano paties 
senelis ir senelė buvo tretininkai, kaip ir daugelis jų 
„susiedų“. Žiūriu į griežtus, bet šviesiomis akimis, 
raukšlėtus jų veidus, į sugrubusias rankas ir grau
dulys ima – ar sugrįš?..

Ar sugrįš tie laikai? Atgimė Nepriklausoma 
Lietuva, atgimė Kretingoj ir kitur pranciškonai. 
Įsiklausęs dar gali išgirsti, kaip amžinatilsį brolis 
Gabrielius, vienas tyliausių ir slaptingiausių Lie
tuvos žmonių, kala akmenis keistoj sodybojmu
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ziejuj, kur iš pirmykštės sumaišties, pirmapradžio 
ikikristinio chaoso tarsi formuojasi krikščioniškoji 
darnõs dvasia, apgaubta, vainikuota Rūpintojėlio 
rūpesčio. O Tėvo Stanislovo, kapucino, buvusio 
politinio kalinio, Paberžės klebonija buvo mums 
tarsi ašramas, dvasinės atgaivos sala sąstingio mie
gu miegančioje Lietuvoje. Darbuojasi Lietuvoj, 
semiasi patirties Romoje ir kitur jaunieji kunigai
pranciškonai. Sugrįžo, nes niekada ir nebuvo išėjęs 
iš Marijos žemės Lietuvos Asyžiaus šventasis.

Štai kokią legendą, pasaką ar tikrą atsitikimą 
teko išgirsti pogrindžio laikais klajojant po vaka
rinę Lietuvą – Žemaitiją. Tai vyko niūriaisiais po
kario metais. Plungės pakraštyje, tylioj gatvelėj, 
apsigyveno vienuolis – mat Lietuvoj po karo buvo 
uždaryti visi vienuolynai ir daugelis bažnyčių. Kai 
jis išeidavo pasivaikščioti miestelio gatvėmis, atlėk
davo visi miestelio paukšteliai – kovai, varnėnai, 
strazdai giesmininkai, pačiauškos žvirbliai, bur
kuojantys balandžiai. Jie tūpdavę jam ant rankų, 
galvos, klegesingu būriu lydėję po miestelį. Valdžia 
tuomet uždraudusi jam vaikščioti. Vienuolis galė
jęs tik sėdėti savo lūšnelėje, bet ir į ją pro atvirą 
langą priskrisdavę paukščių ir teikdavę žmonėms 
džiugesį. Tada piktieji žmonės iš grėsmingosios 
KGB išvarę vienuolį iš miestelio ar išvežę į Sibirą. 
Tuomet miestelį apleidę paukščiai – visi iki vieno. 
Miestelis ilgiems ilgiems metams likęs tuščias ir 
liūdnas, kaip ir visa pokario Lietuva – „mėnulio 
Lietuva“, pasak rašytojo.

*
Tikėkimės, sugrįš į Lietuvą visiems laikams ir 

paukščiai giesmininkai, ir jų broliai – tylieji vie
nuoliai. Sugrįš į sutrikusią, savęs neberandančią 
Lietuvą anoji skaistõs ir neturto dvasia – kaip gai
vaus vėjo gūsis, o geroji sėkla iš tolimojo Asyžiaus 
duos dar Lietuvos žemėje vaisių taikos ir ramybės 
visoje žemėje vardan. 

Kaunas–Roma

Tėvas Stanislovas ir jo kolekcijosTėvas Stanislovas ir jo kolekcijos
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Šarūnė Petravičiūtė

Kai sutems

Kai sutems, atbus mano moteris. Surinks nuo 
grindų visas išbarstytas akis, kojas, lentynose tvar
kingai sudėlios rankas. Ji darbšti. Ji nesuprasta, bet 
suprantanti. Ir ji kvepia degėsiais. Kvepia medie
nos laku.

– – – – – – –

Mano Žmogus šiąnakt pasirodė. Pasirodė kaip 
sekundės dalies reklama ekrane – snaigutė sapne. 
Tačiau to pakako, kad mano DNR pasikeistų. 

Mano Žmogus šiąnakt atsivėrė. Aš mačiau Jo 
vidų. Mačiau daug mažyčių padarėlių, sėdinčių Jo 
pilve. Jie grožėjosi drugeliais, kurie taip pat skrai
dė Jo pilve. Drugeliai! Jo pilve! Ar supranti, ką tai 
reiškia?

Mano Žmogus šiąnakt praėjo pro pat mane (aš 
neklydau, Jis kvepia vyšniomis). Asfaltu tarp ser
gančių liepų. Jis buvo nematomas. Jis ėjo kiaurai 
žmones, plevėsuodamas apsiaustu ir sekundės dalį 
pasilikdavo žmonių viduje, o žmonės šypsojosi, 
pajutę, kad pasaulis nėra toks blogas: štai viduje 
taip šilta ir gera, o liepos aplink – tokios gražios 
ir tylios. 

Mano snaigutė sapne, mano dangaus lopinėlis, 
mėgstantis žaisti slėpynių ir pasirodantis tam, kad 
patikėčiau Amžinybe, kad mano DNR pasikeistų, 
kad tapčiau Tyla.

– – – – – – –

O mano Žmogus nutolo. Periskopai, telesko
pai Jo neberanda, Jo telefonas išjungtas, o elek
troninis paštas apaugo voratinkliais. Nebepasirodo 
gatvėse, ant šlaitų, ant lietvamzdžių, Jo dykumos 
išpustytos, Jo vartų niekas nebevarsto. Jis apsuko 
vata visas antenas. Liepos kasdien serga vis labiau, 
žmonėms darosi šalta...

Jis išsinešė savo vyšnias iš sodo. Paliko raštelį 
tarp lango stiklų: 

„Rasi mane tada, kai Tavo bedugnėje pražys 
vyšnia. Mažytė, per colį. Netikėk pasakomis apie 
tiesą. Jos nėra. Yra tik lapai ir vyšnios, tik lapai ir 
vyšnios per colį.“
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Mano baikščiajam 

Žvyras nesijotas akmenukais į sielą subiro, 
Apsiverskim – dar penkios minutės bus mums už kūną parduotos. 
Kiek sugausim skylėtais delnais, tiek snaigių bus mūsų. Nevalytos deja, nesijotos. 
Paskutinė gegutės daina su kilpa ant kojos nutilo. 

Dar užuoskime prakaito kvapą, dėžutėje mūro gyvenimas tavo. 
Ir tiktai katės iš lovos vis pilas, dėkingos už šaltą, bet tuksinčią širdį. 
Mėsa dar šviežia – dar geriau, dar geriau, 
Nei gyvenimas kartais išmokyt patirti sumano. 

Kai sutems, atbus mano moteris. 
Susirinks sulankstytas rankas nuo palangių. 
Lyg jaunas mėnulis, įkopęs dangun per vėlai, 
Kasnakt apsitraukiantis Dievo tapytomis drobėmis. 

Kai veido nebėr ir tik kojos, tik kojos susipina sieloj, 
Mes susenstam, pabąlam, apaugam pūkais ir išlakstom. 
Gegutėm kukuojančius virvėmis gaudo – užgimstam. 
Vėl baigiasi penkios minutės – apversk žvyro laikrodį, Dieve.

Prieblanda 

už lašo stiklinėj
tylos 
trupinio duonos 
ir pilnos 
fotoaparato 
juostelės 
besislepiančios rankos 
nei dvi 
nei keturios 
paliko 
tik 
šiltas oras pro lūpas išsprūdęs 
be garso 
be rūko 
be gatvių 

o dangui vėl tušas nubėgo

Medžiams

prisirišk prie saulės
medžiais
virvėm
kad liepos 
ąžuolų jėga
paleistų syvus

medžiai liks
tu išeisi
į amžiną užburtą ratą
spindintį 
rugių lauke

medžiai liks
tu išeisi
į amžiną užburtą ratą
spindintį

medžiai liks 
tu išeisi
į amžiną užburtą ratą

medžiai liks 
tu išeisi

medžiai liks
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Padėk, Dieve!

atsakyk man suomiškai,
angliškai
arba prancūziškai.
išmok žmonių kalbą –
tamsoje, kai tardys,
katile verdamas,
galėsi pasakyti,
jog nesi invader.

Dūlėji 
juodam komposte,
taip besiskiriančiame
nuo išsvajotųjų
auksinių dulkių.

tavo kaulai iškratyti,
kad užsidarytum vartus:
likai vienas
vėjų namuose,
vienas už borto.

kardais dabar niekas Tėvynės nebegina.
(nei kūnais nebegina,
nei mintim nebegina.)

likai vienas už borto
vėjų namuose,
kur gali atsakyti man
ir lietuviškai,
jei dar moki.

per amžius amen.

– // –

Nežiūrėk taip ilgai į rudenį –
Akelės išvarvės
Debesų draiskanom
Ant gęstančios žolės, ant gedulingų medžių.

Nežiūrėk taip ilgai į numirusį, nemandagu –
Akelės išvarvės
Vašku
Ant rūbų iškilmingų, ant gėlių slogiai tylinčių.

Nežiūrėk taip ilgai į save –
Akelės išvarvės,
Nebesuprasi, kur tu, 
O kur kitas tu,
Nebesuprasi sapne, kad sapnuoji. 

* * *

Šaltas drebantis miegas,
Vėjo nykštukai pakampėse
Plonais piršteliais stuksi į grindis,
Į sapnų sukimosi taktą.

   Sapnuose miega žmonės,
   Kuriuos kažkada sugalvojai
   Susipynę į juodą vienišą mintį,
   Žiemoja po mirties pagalve.

      Šaltas drebantis miegas,
      Tyliai verkiančios žąsys
      Ant palangės, apsnigtos, sušalę
      Siūbuoja į taktą mėnulio.

           Mėnulyje žmonės gyvena,
           Ten sėja rugius ir kepa ten duoną.
            Pelenais išbarsto iškepę –
            Apsningi sapnuose kaip numiręs.

               Šaltas drebantis miegas,
               Širdis apauga mišku.
               Sunku ir iš miego pabust,
               Kai nieko tavy nesimato.

2008.11.23
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Tu mūsų vanduo ir duona
Geltona žalia raudona

Andrius Mamontovas

Bėgi. Krenti. Guli ant vėsios, žalios ir drėgnos 
žolės. Tiesiai po Kauno pilies kojom mėgaujie
si deginančia, raudona liepos vidudienio saule. 
„Gera...“ – tyliai sau ištari.

Mano. Mano draugų ir priešų šalis. Mano ge
riausia pasaulyje krepšinio komanda, mano gale
rijos, mano senamiesčio gatvės, mano mokykla ir 
mano sūpynės. Ir tik prašau, mielas skeptike, ne
neik mano dar seniai daržely įsikaltos tiesos apie 
žaliausius laukus ir mėlyniausią dangų visame pa
saulyje.

Pasakyk šalį. Bet kokią: Ispanija, Italija, Pran
cūzija, Japonija? Tik garsas. Tik paprastas balsių ir 
priebalsių kratinys, geriausiu atveju pajudinantis 
kokį nors skyrelį, kur sugrūsti idegę ūsuoti italai, 
galerijose šampaną gurkšnojantys prancūzai, vilio
jančios geišos ar žavūs koridos dalyviai. O kaip tau 
Lietuva? Užsimerki ir matai, kaip banguoja geltoni 
rugiai, sukasi malūnai, vyriška, galinga srove teka 
Nemunas. Galbūt jau nutolusios nuo senųjų tradi
cinių vaidilučių aukštakulniais bateliais per centrą 
kaukši merginos, o įkyrūs balandžiai plėšia bande
les tiesiai iš rankų. Bet ar kur kitur jie taip meistriš
kai elgiasi? Ar Misisipė ir Amazonė neturėtų lenktis 
prieš mūsų Nemuną? Mūsų. Mano. Tavo.

Ką man reiškia Lietuva? Mylėti. Visai juk papras
ta, tiesa? Mylėti mamą, tėtį, kaimyną, katę, šunį, ba
landį, idėją, mintį, knygą ar parko suoliuką. Mylėti 
ir būti mylimai, nes juk Lietuva, ne koks Goya’os 

Lina Jankūnaitė

„Mūsų tik trys milijonai“, bet... 
Ką tau reiškia Lietuva?

Viktorija Greičiūnaitė. 
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
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Saturnas, ryjantis savo vaikus. Bet vis vien tu nori, 
išsižadi, veržiesi, klyki iš noro ištrūkti kaip ant mano 
palangės augantis citrinmedis į gaivią pavasario liū
tį. Leki, bėgi, krenti ir nematai. Stop. Turi sustoti 
ir apsižvalgyti, iš kurios pusės pučia vėjas, idant iš 
smulkmenų susidėliotum peizažus. O jei niekaip 
negali sustoti, nes kojos kilnojasi pačios ir nešioja 
tave į visas keturias pasaulio šalis, trypk, trypk vie
toje ir greit sukiok galvą. Užfi ksuok viską, kas juda, 
stovi ar nekvėpuoja tavo Tėvynėje. Tavo. Tada jau 
gali bėgti... bet grįši. Grįši, nes užfi ksavai. Nes nie
kur kitur tavęs nepasitiks žalios siūbuojančios liepos, 
senas Pilies gatvės grindinys ar koks mažas mielas 
Trakų akmenukas. Ar supranti? Iš smulkmenų it 
kokią nežmoniškai didelę dėlionę susidėlioji meilę. 
Mūsų meilę. Mano meilę. Tavo meilę.

O jeigu jau klaidžioji kokia nors siaura Šalono 
gatvele, kur nosį riečia šviežio prancūziško sūrio 
kvapas, dar garuojantys mylios ilgumo batonai ir 
šiurpulį kelia iš vyno rūsio sklindanti gaivi drėgmė, 
ar nesudreba širdis, kaskart gatvės turguje pamačius 
netyčinį geltonų, žalių ir raudonų paprikų derinį? 
Juk taip ir norisi pradėti strykčioti, skeryčioti ran
komis ir rėkti, kad tai tavo, tavo šalies spalvos, įau
gusios giliai į širdį. Pradedi kokiam bohemiškam 
prancūzui kalbėti jam visai negirdėta kalba, tokia 
pat neatrasta kaip ir Amazonės džiunglių gentys, 
nors įvairūs biurokratai ar kosmopolitai maždaug 
ties dešiniuoju smegenų pusrutuliu įsitaisė po tarp
tautinių žodžių žodyną.

Man išties sunku suvokti, ką jaučia tautietis, 
laisva valia ištrėmęs save už devynių jūrų. Literatū
ra sako, kad tokie savanoriai yra beviltiškai vieniši. 
Na, kad ir Antanas Garšva, mums gerai pažįstamas 
prabangaus viešbučio Niujorke lifto darbuotojas. 
„Esu persodintas akacijos krūmas. Mano šaknys 
čiulpia naujos žemės syvus“, todėl pamiršta, kaip 
reikia gyventi. Garšva nebežino, kad egzistuoja tik 
vieną kartą, gyvena tarsi ruošdamasis naujiems gy
venimams. Memento mori, brangus drauge, todėl 
imk, godžiai griebk ir bučiuok kiekvieną krentantį 
Tėvynės medžio lapelį.

Sako, sunku ką nors vertinti, jei niekada nesi to 
praradęs. Tiesa. Kaskart galiu tik žavėtis istorijomis 
apie Kovo vienuoliktąją, Baltijos kelią ir tikėti tuo, 
kad, jei tik prireiktų, žmonės vėl susirinktų dar 
gausiau nei tada. Nemanau, kad visuomenės meilė 
Tėvynei blėsta, tik nebėra tokių didvyriškų progų 
visam pasauliui tai išrėkti.

Greičiausiai Lietuva visada buvo ir bus žodis, 
į kurį sutilps nežmoniškas kiekis veidų, pokalbių, 
medžių, vabalų ir meilės. Svarbu nepamiršti, jog 
norint, kad ugnis degtų, reikia ją kurstyti ir mylėti, 
todėl, jei mums visiems kartu gerai seksis, šviesime 
ryškiau už olimpinį deglą.

Aušra Rekašiūtė. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
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Šių laikų tipažą rusai jau yra įvardiję – „naujasis 
rusas“. Panašų terminą mūsų laikų iškiliesiems mes 
taikome dar nedrąsiai, bet vis dažniau gali išgirsti – 
„naujasis lietuvis“. Ką slepia ši sąvoka? Tai tikriau
siai žmogus, sugebantis „imti“ ir „duoti“. Kabutėse 
šie žodžiai atsidūrė neatsitiktinai, nes žodžiai savai
me nerodo jokio blogio. Deja, žodis „imti“ jau yra 
tapęs galingųjų privilegija. Kartais imama taip ne
pastebimai, taip įprastai, kad akivaizdžiai matantys 
situaciją, nieko ypatingo neįžvelgia.

Neseniai teko palydėti močiutę į Sodrą. Prie 
permatomų stiklinių durų išsirikiavo nemaža eilu
tė. Artėjo pietų pertrauka ir visi nerimavo, ar su
spės. Neįgalus žmogus su ramentais atsistojo prie 
durų. Buvo jo eilė įeiti, tik niekas nežinojo, kiek 
dar užtruks šiuo metu aptarnaujamas interesantas. 
Sodros darbuotoja pakelia ragelį. Kažkas jai skam
bina. Ačiū Dievui, pokalbis trunka vos minutę. 
Deja, po akimirkos į kabinetą įpuola jaunuolis ir 
lyg niekur nieko užima išėjusiojo kėdę. Eilėje visi 
sumišę žvalgosi, nerimauja, bet niekas nieko neda
ro. Atsistojęs neįgalusis pasitraukia nuo durų, nes 
iki pietų pertraukos liko vos 10 minučių... 

Sodros darbuotoja visų akivaizdoje pavogė iš 
neįgalaus žmogaus valandą ir padovanojo ją savo 
bičiuliui, broliui ar šiaip pažįstamam. Kodėl visi 
mato ir tyli? Jų mintyse paprasti žodžiai: „Man ne
rūpi, nes aš vis vien būčiau iki pietų nespėjęs.“

Po masinio renginio viename atokiame dvare į 
autobusą lipa žmonės. Autobusas jau sausakimšas. 
Vairuotojas staiga užveria duris prieš senutę ir ati
daro tas, prie kurių stovi išvaizdi panelė. Ji grakščiai 
įšoka į autobusą ir transporto priemonė pajuda.

Žinoma, šiose situacijose milijonai nesisuka, 
tačiau jos aiškiai liudija korupcijos ištakas. Valdi

ninkai dalina pagal savo rangą, nesuvokdami, kad 
atiduoda ne savo laiką ar darbą, o kitų žmonių 
pirmumo teisę. Nesunku įsivaizduoti, kokias ma
lones dalintų eilinė įstaigos darbuotoja ar autobuso 
vairuotojas, įkopę karjeros laiptais, pavyzdžiui, iki 
Seimo nario. Taigi, tūkstantmečio lietuvis labiau
siai atpažįstamas kaip korumpuotas žmogus.

Tūkstantmečio lietuvis neretai įvardijamas kaip 
pasaulio žmogus. Šią teisę mums suteikia buvi
mas ES, NATO, Šengeno erdvėje. Šiais žodžiais 
save yra titulavę kai kurie įžymūs žmonės: poetas 
H. Radauskas, profesorius ir rašytojas T. Venclova. 
Tačiau šie žmonės visada jautė ir jaučia atsakomybę 
už šalį, kuri jiems suteikė galimybę žengti pirmuo
sius gyvenimo žingsnius. Apie pasaulio žmogaus ti
tulą svajoja ne vienas moksleivis ar studentas. Deja, 
jų svajonių kryptis per daug nutolusi nuo tėvynės 
ir net nekvepia pilietiškumu. Didžiuojamės suge
bėdami angliškai (žinoma, su siaubingu akcentu) 
išlementi dainelę, demonstruojame (jeigu leidžia 
kišenė) Versace, Gucci, Prada firmų drapanas, ak
tyviai mokomės flamenko ar sirtakio žingsnelių, 
norime pranokti argentiniečius šokdami tango ir 
kuo giliau slepiame viską, kas mus sieja su Lietuva. 
Vyksta tarptautinis šokių festivalis. Miestas nušvin
ta įvairių tautinių rūbų spalvomis, deja, lietuviai 
savo tautinius kostiumus atsineša krepšiuose, nes 
eiti su jais per miestą – gėda. Šiuo atveju mes tam
pame panašūs į R. Granausko apysakos herojų Juzį 
Bružą, kuris niekina gimtinę, nuolat deklaruoja 
meilę svetimiems kraštams, nors į gyvenimą nesu
geba įsikabinti net aktyviai tėvų ramstomas. Ne
norėtume būti įvardinti homo sovieticus, bet tenka 
pripažinti, kad nuo Juzio nelabai toli tenuėję, tik 
mūsų kryptis jau nebe į Rytus, o į Vakarus. Gar

Aurelija Januškaitė

Tūkstantmečio lietuvis
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bingu pasaulio žmogaus vardu gali vadintis tik 
tie, kurie pasaulyje garsina Lietuvą, kurie įdomūs 
kitoms tautoms. Mėgdžiojimas niekada nebuvo 
teigiamas bruožas, kad ir kaip talentingai sugebė
tume tai daryti. Britų rašytojas ir fi losofas Oscaras 
Wilde’as yra pasakęs: „Tikrasis menas prasideda 
ten, kur baigiasi mėgdžiojimas.“ Galbūt ten prasi
deda ir tikrasis žmogus?

Gaila, kad rašinys prasideda blogais pavyz
džiais. Ką padarysi, – tokia jau lietuviška tradicija. 
Net laikraščių pirmieji puslapiai mirga nuo antraš
čių apie nusikaltimus, nelaimes, nuo „blogiečių“ 
nuotraukų. Gėris yra kuklus. Jis nesipuikuoja, ne
lenda į akis, gal todėl dažnai ir lieka nepastebimas. 
Atidžiau įsižiūrėję galėtume pamatyti ir kitokį šių 
dienų lietuvio tipą. Iš atminties neišnyksta vienas 
mano buvęs bendraklasis, nors jau seniai mokomės 
skirtingose mokyklose. Jo pavardės neminėsiu, o 
vardas tebūnie nepakeistas – tai Tomas. Mums teko 
„laimė“ mokslo kelią pradėti naujoje mokykloje. 
Visiems žinoma tradicija – silpnuosius pradinukus 
permesti į ką tik atidarytą mokyklą. Tomukas toje 
mokykloje pasijuto kaip žinomas herojus Džonata
nas Žuvėdra. Jį kapojo visi, kas netingėjo. O už ką? 

Už protingus atsakymus, gražią rašyseną, už mo
kytojų pagyrimus. Tik respublikinėje matematikos 
olimpiadoje užėmęs prizinę vietą, Tomas surado 
galimybę palikti jį gnaibančių žuvėdrų pulką. Jis 
atsidūrė prestižinėje gimnazijoje. Ten jau kitokios 
nuostatos ir kiti įstatymai. Taigi, egzistuoja ir to
kios mokslo įstaigos, kuriose žmogus gerbiamas 
už protą, sąžinę, teisingumą. Yra ir gerų darbo 
kolektyvų, kuriuose viešpatauja darna, tarpusavio 
pagalba, ramybė. Visa bėda, kad tokie žmonės 
neturi noro išsišokti, nelenda į valdžią, o karjeros 
siekia sąžiningai ir tuo neatkreipia visuomenės dė
mesio. Bet kokia arši kova jiems, kaip ir rašytojui 
Jonui Biliūnui, yra nepriimtina. Įstrigo per vieną 
konkursą ištarti operos solisto Vytauto Juozapaičio 
žodžiai: „Padėkime talentams, o vidutinybės prasi
muš pačios.“

Mūsų gimnazijose, net eilinių vidurinių mokyk
lų klasėse, nekalbant jau apie aukštąsias mokyklas, 
egzistuoja tikrasis elitas. Norisi tikėti, kad jie bus 
pastebėti, pakviesti, paskatinti, padrąsinti ir užims 
jų vertus postus, kuriuose ne jėgą demonstruos, ne 
privilegijas dalins, o kovos už teisingą, garbingą ir 
pilietišką ateities Lietuvą.
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Jorė Janavičiūtė

Keliai į Tėvynę

Vėlyvo rudens vakaras. Su šeima atvykome į 
kapines paminėti Amžinąjį Atilsį senelio gimtadie
nio. Nuklydau viena apžiūrėti kaimyninių kapavie
čių. Klaidžiodama ant savo juodo palto rankovės 
pamačiau baltą baltą plaštakę. Pirma mintis, šovusi 
į galvą, jog tai senelio vėlė nori pabūti su manimi, 
paklausyti mano minčių. Tai juk puikiai paaiški
na, iš kur tokiu žvarbiu metu atsirado balta balta 
plaštakė.

Prisiminiau senovės baltus. Jie šventai tikėjo 
gyvybę persikūnijant į augalus, gyvūnus. Man at
rodo, kad ši pasaulėžiūra tiesiog yra mano kraujy
je. Mūsų kraujyje. Kiekvienas galėtų pagauti save 
besielgiant pagal pagoniškąjį tikėjimą. Paprastas 
pavyzdys – gaila užmušti įskridusią į kambarį šir

šę, kad ir kaip erzintų jos zyzimas. Ne tik gaila, 
tarytum dėl to prarastum dalelytę savęs. Senovės 
baltų tikėjime bitės nužudymas prilygo žmogaus 
nužudymui. Juk tik apie žmones ir bites sakoma: 
„Mirė.“ Ką jau kalbėti apie gandrą...

Lietuviai turi išlaikę ryškias savo kalendorinių 
švenčių tradicijas. Pavyzdžiui, Kūčių vakaro tradi
cijos labiau paremtos pagoniškais papročiais nei 
krikščioniškaisiais: tuščios lėkštės ir maisto pali
kimas pernakt sugrįžtančioms artimųjų vėlėms, 
Kūčių vakaro burtai, tikėjimas, kad naktį gyvuliai 
prabyla žmogaus balsu... Panašūs ir Velykų, Joni
nių papročiai.

Visa tai leidžia pasidžiaugti, kad šiame susve
timėjusiame pasaulyje mes dar turime laiko grįžti 
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prie per amžius nusistovėjusių mūsų tautos tradici
jų. Jos mums nuolat primena mūsų tėvynę Lietu
vą, nes tik mes jas tokias turime, dar nesame taip 
stipriai paveikti vertybes žudančios, visus suvieno
dinančios Vakarų kultūros. Galime džiaugtis, kad 
palyginti dar menko populiarumo susilaukia visa
me Vakarų pasaulyje praūžiantis Helovinas.

Visos šios mintys man primena kažkada skaity
tą H. Hesse’s mintį: „Tikriausia, ką turime <...> yra 
tėviškė, o tėviške galima laikyti viską. Gimtinė gali 
būti gamtovaizdis arba sodas, arba dirbtuvė, arba 
varpų skambesys, arba net kvapas. Tai, apie ką kal
bu, yra augimo laiko, pirmųjų stipriausių ir šven
čiausių mūsų gyvenimo įspūdžių prisiminimas. Tai 
ir gimtoji tarmė.“

Šis H. Hesse’s teiginys verčia prisiminti lietu
vių emigrantus ir minčių labirintais nuklysti į jų 
kasdienybę. Jie, nors gyvena toli, man atrodo, kas
dien grįžta į Lietuvą. Grįžta minties keliais.  Einant 
gatve užuostas kvapas, sklindantis iš kepyklos, gali 
priminti laukimą, kol mama grįš iš parduotuvės su 

taip nuostabiai kvepiančiais meduoliais. Iš šaldytu
vo ištraukto obuolio kąsnis burnoje gali priminti 
rudens dienas kaime, kai lietingą dieną pakeldavai 
nuo žemės obuolį, patrindavai į kelnes ir nebijo
damas jokių chemikalų gardžiuodavaisi tuo šaltu 
kąsniu. Vakarais gal net didžiojo Atlanto ošimas 
gali priminti, kaip su pirmąja meile eidavai stebėti 
saulėlydžio ant Palangos tilto...

Atrodo, kad suomiškas žodis kukkia (gėlė) nuo
lat man primins mokyklą. Todėl, kad dabar turiu 
bendraklasę, kurią vadina Kuka. Išgirdusi šį žodį 
kur nors pelkėtoje Suomijoje, prisiminsiu ją, o jei 
turėsiu laiko, plauksiu prisiminimų upe pasroviui, 
plauksiu atgal į mokyklą. Prisiminsiu kokį tada at
rodžiusį nesvarbų įvykį, kuris bus tik atsiminimų 
grandinės dalis, tačiau taps labai svarbus, kai būsiu 
toli. Jis taps mano keliu į Lietuvą.

Nupučiu plaštakę, ji nukrinta ant žemės, pa
liečiu jos angeliškai baltus sparnus ir ji pakyla. 
Skrenda pažeme, krypuliuoja, bet skrenda. Skren
da savo keliu. 

Roko Gelažiaus nuotraukos
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Daugumai abiturientų artėja apsisprendimo metas. 
Reikia pasirinkti tolesnį kelią, tik tada gali judėti to-
liau. Mes „jūros begalybėj“ – visas pasaulis prieš mus: 
lietingoji Anglija, Škotija, Danija, vakarėlių Olan-
dija, o gal net išsvajota Kalifornija ar dykumų ir ko-
alų Australija?.. Manau, dauguma svarsto galimybę 
išvažiuoti mokytis iš Lietuvos ir ne kartą bandė įsi-
vaizduoti buvimą ten, kitur. Nusprendžiau paklausti 
keleto išvykusiųjų būtent apie pirmąją dieną užsieny-
je, atvykimą į naujus – laikinus, o gal ir ne – namus. 
Gal bus lengviau įsivaizduoti... 

Parengė Jorė Janavičiūtė.

Jonas Lekevičius
Multimedijos dizainas ir rinkodara, Aarhuso verslo akademija, 
Aarhusas, Danija

Pirma diena Danijoje. Į šalį atvykau kartu su visa 
šeima, ir tai buvo begaliniškai miela. Ir lengviau, 
manau. Vos pervažiavus sieną, prasidėjo klaiki liū
tis. Lijo dar kelias dienas. Ir dar daug daug dienų 
po to. Ne itin kerintis pirmas įspūdis. Lietui kiek 
aprimus (bet tikrai nesiliovus), išėjome pasivaikš
čioti po miestą. Nuostabu eiti per žliugsintį ne
pažįstamą miestą, didumo sulig puse Vilniaus, ir 
įtikinėti save: „Čia viskas labai gražu, jauku ir man 
čia patiks, o kokakolos puslitris – tik 15 litų…“ Kai 
kurie dalykai tikrai maloniai nustebino, bet pati 
pirma diena visai natūraliai yra superdepresyvi, nes 
beveik nieko neturi, nieko nepažįsti, nieko nenori 
ir esi ganėtinai niekas, kuris nieko apie nieką neži
no. Po to peršoki į visiškai kontrastingą džiaugsmo 
ir susižavėjimo nauja vieta bei nauju gyvenimu eta
pą (lietui pasibaigus), bet čia jau kita diena.

Kostas Jakeliūnas
Europos kino kolegija, Ebeltoftas, Danija

Matyt, kad ir kaip idiotiškai, klišiškai beigi senti
mentaliai tai skambėtų, tas fi zinis atsiplėšimas nuo 
jaukaus urvelio, kurį buvai taip gražiai išsikasęs, 
stiprokai trinkteli per galvą (ėjimas trapu iš lėk
tuvo į nežinomą oro uostą su visais „reikalingais“ 
daiktais buvo toks (atseit) simbolinis (iš vienos er
dvės į kitą) ir keistas jausmas). Išlipi iš autobuso: 
o, laukai ir pievos; dviračių takas; randi tą vietą. 
Ir tada kiek atsipalaiduoji: draugiški žmonės, gy
vastis. Maždaug tuo metu pamaniau, kokio velnio 
aš ten, o ne namie: mano akys buvo prisitaikiusios 
prie urvo šviesos, išlindau į kitą aplinką, oi, žlibina; 
bet nemiršti (žmonių draugiškumas) – aha, gali
ma gyventi ir kitaip. Visą šitą (savo) išvažiavimo 
marmalą įvardyčiau kaip „saugią kelionę“ – insti
tucionalizuotą, bet užtat su draugiškais kūrybiškais 
(nagi koks klišinis žodis) žmogėnais. 

Pirmoji diena užsienyje
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Ieva Černiauskaitė
Europos kino kolegija, Ebeltoftas, Danija

Lėktuve iš Vilniaus į Taliną blioviau visą kelią. Oi, 
kaip mėgstam susireikšminti… Skrydžio iš Talino į 
Kopenhagą registracija turėjo prasidėti tik po valan
dos. Per tą valandą spėjau prirašyt facebooke, kaip 
visų pasiilgau. Lėktuve į Kopenhagą sėdėjau prie 
rusės motinos su žviegiančiu kūdikiu. Būčiau nu
sikeikusi, bet visi keiksmažodžiai, kuriuos moku – 
rusiški, tad teko patylėt. Kopenhagoj lijo, oro uos
te bevielis internetas mokamas, gatvėse žvėriškas 
kiekis dviračių. Laukdama autobuso į Jutlandiją, 
susiradau kavinukę su nemokamu internetu, juo
kingos dabar tos ašaros, bet atrodė, kad atsidūriau 
pasaulio krašte, be kelio atgal. Galų gale įsėdau į 

autobusą, po valandos visus išvijo laukan ir suvarė į 
būdą, kalbama, aišku, buvo daniškai, tad nieko ne
supratau. Nuotaika, aišku, irgi nuo to nepasitaisė. 
Paaiškėjo, kad laukiam kelto. Keltas, žinoma, skan
dinaviškai stilingas, su restoranėliu ir t. t. Gaila tik, 
kad nieko nesimatė pro langus, nes visą laiką juos 
užpylinėjo bangos. Išlipus iš kelto laukė autobusas, 
su perkeltu visu bagažu ir t. t. Visiškai tamsu, jokių 
pastatų, tik švyturiukai ir apšviesti vėjo malūnai. 
Stotelėje, kur turėjau išlipti, laukė studentų kura
torė. Nuotaika šiek tiek pagerėjo: vis dėlto kažkas 
manęs laukia. Ji nuveže mane į namą, merginos, 
kuri turėjo su manim gyventi dar nebuvo. Tad grį
žau su kuratore į kaimelį. Prasidėjo nesibaigiantis 
kartojimas teksto: „Ieva, from Lithuania… it’s one 
of the Baltics… Lithuania I said.” 

Maksim Ivanov
Medijų praktika ir teorija, Sasekso universitetas, Braitonas, Di
džioji Britanija

Kai išlipau iš lėktuvo Londono Stansted oro uoste, 
jaučiausi lyg niekur nebūčiau atskridęs. Taip, jau 
pirmą dieną mano kūnas ėmė intensyviai taikytis 
prie gyvenimo kitoje šalyje, bet galvoje liko jaus
mas, tarsi būčiau pakibęs kažkur ore. Iš anksto pa
sirūpinau visomis smulkmenomis: žinojau, kokio 
autobuso man reikia ieškoti ir kaip angliškai pa
klausti, kur yra jo stotelė – todėl galėjau visą laiką 
skirti savo būsenai tyrinėti. Būti pakibusiam ore 
ne taip jau ir smagu, kaip galėtume įsivaizduoti. 
Tada negalime važiuoti metro, negalime apka
binti merginos, negalime žiūrėti fi lmo kino teatre 
ir groti būgnais. Užtat jus gali sulyti. Galbūt tai 
ir slėgė labiau nei būsimi rūpesčiai. Priešaky dar 
buvo buto ir naujų draugų paieškos, užnugary liko 
tai, kas mano pasąmonės žodyne įvardinta žodžiu 
„namai“: šeima, šuo, mano kambarys, draugai, 
pomėgiai, vakarėliai, kavinės, miestas ir netgi abi 
gimtosios mano kalbos. Tačiau pirmą dieną sve
čioje šalyje viso to nejaučiau. Jaučiausi tuščias kaip 
Akropolis naktį. 
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Marijuš Antonovič
Ekonomika ir politika, Varviko universitetas, Didžioji Britanija

Pirmą dieną atsidūręs svetimoje šalyje, susidūriau 
su nežmoniškai gluminančiu vienatvės jausmu ir 
skausmu po išsiskyrimo su draugais. Visi draugai 
liko Lietuvoje – buvau visiškai vienas. Nesvarbu, 
kad Lietuvoje išeidavau iš namų septintą ryto, o 
grįždavau dešimtą vakaro ir mažai bendravau su 
šeima. Dabar jau nebeliko to saugaus šeimos užnu
gario, kuris apglėbs tave sunkiausią akimirką – gel
bėtis privalai pats. Įsikūręs bendrabutyje, suvokiau, 
jog nebeturiu kam paskambinti, nėra pas ką užeiti 
išgerti arbatos ar su kuo nors tiesiog susitikti. Po 
kiek laiko nuvykau apsižvalgyti į Koventrį, mies
tą, kuris yra arčiausiai Varviko universiteto. Ir tą 
vakarą pasikeitė mano suvokimas apie Tėvynę. 
Anksčiau žodžiai „Tėvynė“ ir „Gimtinė“ asocijavo
si su mokykliniais istorijos vadovėliais ir lietuvių 
kalbos pamokomis, bet neturėjo jokios apčiuopia
mos prasmės, netgi atrodė kiek nuvalkioti. Pabu

vęs Anglijoje vos vieną dieną, supratau, kad Tėvynė 
pirmiausia yra namai, kuriuose jautiesi saugus, ir 
draugai, su kuriais užaugai. Tėvynė man nebesia
socijuoja su Vyčiu, trispalve ar himnu. Tėvynė visų 
pirma yra 21as autobusas, vežantis namo, Naručio 
kiemelis, kuriame vyksta vasarinės VJK diskusijos 
arba suolelis Alantos parke, ant kurio su draugais 
sėdėdavom ir iki ryto, dainuodavom, diskutuoda
vom ir juokdavomės. Klaidžiodamas po nešvarias 
Coventry gatves ir bandydamas išvengti susidūri
mų su treninguotais vietiniais Anglijos vaikinais, 
o po to važiuodamas atgal į Varviką, supratau, kad 
visa tai – jau praeitis. Pajutau praradęs pirmą jau
nystės dalį, kupiną gražių akimirkų, kurios vargu ar 
pasikartos ir sugrįš. Dabar tapau klajokliu – visus 
metus keisiu gyvenamąją vietą ir niekur neapsisto
siu ilgiau nei dešimčiai savaičių. Nebebus nuolati
nės aplinkos. Būtent pačią pirmą dieną užsienyje 
pajutau, kad prasidėjo visiškai kitoks gyvenimas. 
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Ar diskutuojant su idėjiniais bendraminčiais svar-
biau ieškoti tiesos ar vis dėlto svarbiau draugystė? Ar 
galėtumėte sau leisti susipykti su bendraminčiu dis-
kutuodami kokiu nors filosofiniu klausimu? Žinant 
Lietuvos intelektualinių „pajėgų“ skurdumą, pirštųsi 
išvada, jog svarbiau yra bendro Lietuvos intelektuali-
nio-kultūrinio gyvenimo lygio kėlimas, o ne siekis bū-
tinai įrodyti savo argumentų pranašumą. Taigi, kas 
svarbiau – tiesa ar intelektualinių „pajėgų“ vieniji-
mas? Į Simo Čelutkos klausimus atsako filosofai. 

Virgis Valentinavičius:

Bijau, kad čia nėra jokio klausimo – Platonas se
niai į tai atsakė: „Draugai man brangūs, bet tiesa 
brangesnė.“ Nuo Antikos laikų, nuo Platono drau
gų būrelio Akademo giraitėje bet kokios visavertės 
intelektualinės bendruomenės pagrindu buvo tik 
tiesa ir jos paieškos. Vadinasi, ginčai, diskusijos, jei 
norite rietenos dėl tiesos – yra natūrali akademi
nio gyvenimo būklė. Formalios diskusijos taisyklės 
kiek švelnina kampus ir civilizuoja procesą, tačiau 
esmė visada turi būti tiesos paieškos – ir tvirčiausia 
draugystė gimsta tuo pačiu pagrindu. Jei yra prie
šingai, draugystė svarbiau už tiesą, tuomet tai – ne 
akademinė bendruomenė, o mafija.

Leonidas Donskis:

Neabejoju, kad brandus žmogus nesitiki per vieną 
diskusiją fundamentaliai pakeisti oponento mąs
tymo, net jeigu ir neabejoja savo teisumu. Kartais 
diskusijos eiga (t. y. procesas) esti svarbesnė už jos 

Kas svarbiau: 
tiesa ar draugystė? 

rezultatą. Dėl tiesos ar pajėgų telkimo išsiskyri
mo: neverta išsižadėti savo argumentų ir minties 
vien tam, kad pasidžiaugtum, jog esama pliuraliz
mo tavo aplinkoje. Bet jeigu jo visai nėra, arba jei
gu jis menkas, metodiniais sumetimais galima plė
toti diskusiją nesitikint ką nors įtikinti. Tad daug 
ką lemia diskusijos tikslai ir aplinkybės. 

 Bet vis dėlto savo teorinės ir moralinės pozicijos 
neverta aukoti dėl antrinių ir, tiesą sakant, praktinių 
tikslų – o juk grupių ar žmonių konsolidacija visada 
esti praktinis tikslas. Be to, nuolaidžiavimas saviš
kiams gali išugdyti itin ydingą laikyseną, teigiančią, 
jog savoji stovykla visada turi likti teisi ir palaiko
ma. Ne – tiesą gali sakyti mūsų oponentai ir var
žovai. Jeigu jie sako tiesą, o ne mūsiškiai, garbingas 
žmogus tai visada pripažins. Kita vertus, įrodyti 
savo tiesą galima ir neretai tenka ne vienoje, o dau
gelyje diskusijų. Todėl verta suprasti, kodėl mes pa
tys dalyvaujame diskusijoje ir ko joje siekiame. 

Andrius Konickis:

Žodį „tiesa“ reikėtų konkretizuoti. Ką daryti su 
draugu, kuris sako, kad dukart du bus ne keturi, o 
septyniolika? O tu tikrai žinai, kad keturi. Jis juk 
klysta! Ir kiti galėtų įrodyti, kad jis klysta. Bet jis 
to nepripažįsta ir laikosi kitokios „tiesos“. Nema
nau, kad galima normaliai bendrauti su žmogumi, 
kuris rimtu veidu įrodinėja, jog dukart du yra sep
tyniolika. Kitas dalykas – klausimai, į kuriuos nėra 
aiškaus atsakymo. Pavyzdžiui, Dievo buvimo ar 
nebuvimo klausimas. Reikia skirti vadinamuosius 
„filosofinius“ klausimus nuo mokslinių. Mokslinės 
tiesos neturėtų būti kvestionuojamos. Be abejo, 
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kartais atsiranda visokių kopernikų, kurie moksli
nį supratimą apverčia aukštyn kojom, bet šiaip jau 
mokslinės tiesos yra įrodytos, ir nėra ko čia ginčy
tis. O fi losofi nių tiesų nėra. Štai fi losofi nis klausi
mas: kas yra laimė? Vienam laimė yra daug pinigų, 
kitam – daug moterų. Trečias laimę atranda poe
zijoje. Visos tiesos įmanomos. Tarkime, tau laimę 
suteikia daug pinigų, o aš laimingas bendraudamas 
su moterimis. Tai ką, mes negalime bendrauti, 
draugauti? Aš leidžiu tau turėti savo laimę, o tu 
man – mano. Taigi draugauti galima, nebent jei 
prasideda įžeidinėjimai – ai, tu kvailys, tu nežinai. 
Kai kalbama ad hominem argumentais, draugystė 
sunkiai įmanoma. 

Čia norėčiau priminti Paulio Valery žodžius. Jis 
rašė, jog keistai atrodo žmogus, kuris būtinai nori 
būti teisus. Valery požiūris maždaug toks: aš mąs
tau šitaip, ir turiu savo argumentų. Tu gali mąstyti 
kitaip ir turėti savo argumentų. Vis dėlto gal tu 
mąstyk kitaip, nes man neįdomu klausytis savo aido. 

Man asmeniškai neteko susipykti su bičiuliu dėl 
kokios nors mokslinės ar fi losofi nės tiesos. Turiu 
tokį pašnekovą – savo tėvą, kuris susidomėjo Rytų 
išmintimi, prisiskaitė visokių ezoterinių knygų (jose 
dėstomos tikrai keistos „tiesos“). Kad ir kaip aš su 
juo nesutikčiau, mes diskusiją visąlaik baigiame tai
kiai, nors ir nepasiekiame kompromiso. 

Jeigu kalbame apie diskusijas, kurios susijusios 
su politika, galios struktūromis, pinigais ir pan., 
tuomet pykčius ir nesutarimus gali paskatinti tam 
tikros „povandeninės srovės“ – jeigu aš bendrausiu 
su šitais žmonėmis, gausiu pinigų, postą, galbūt 
išgarsėsiu, todėl man naudinga su jais bendrauti. 
Mąstoma maždaug taip: „Eina velniop mano pa
šnekovas, jeigu aš su juo į Seimą nepateksiu!“ Kaip 
matot, čia veikia jau kiti kriterijai. Tiesa, kaip ji 
įvardyta klausime, nėra pagrindinis nesutarimų ar 
pykčių veiksnys. 
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Rimvydas Stankevičius

Kalėdos

Jeigu reikėtų sukurti kalėdinį atviruką – savo 
personažų neieškočiau nei po iščiustytomis mies
to eglutėmis, nei vatiniuose Kalėdų Senelių atla
puose, nei šventiniame šurmulyje, kuris kaip koks 
pasakų Grinčas tiesiog vagia iš mūsų tikrąsias Ka
lėdas – sielą ir protą apkrauna rūpesčiais, atsako
mybe – kasmet į madą ateina vis brangesnės, vis 
prabangesnės kalėdinės dovanos, su dideliu vargu 
telpančios bendrame dovanų maiše...

Mano manymu, tik Kalėdų nekenčiantys žmo
nės sumanė statyti parduotuvių vitrinose mechani

nius Kalėdų Senelius, konvulsiškais, kankinančiais, 
kampuotais judesiais neva šokančius ir elektroni
niu saldžiu balsu dainuojančius: „Jungle Bells...“ 
Šventinis spindesys, įsimirksėjęs iki širdies pykini
mo, televizijų, laikraščių tuščias trimitavimas apie 
„stebuklus su komerciniu pamušalu“ man primena 
ketinimą Kūdikėlį, gulintį ėdžiose, apvilkti beisbo
lo marškinėliais su užrašu „Britney Spears“. Arba 
ne – atvirkščiai – niekuo neaprengti, tiesiog pa
miršti ir imti švęsti be jo...

Jei reikėtų sukurti kalėdinį atviruką, deja, vaiz
duočiau netgi ne šventąją prakartėlę, netgi ne dan
guose įspindusią žvaigždę ar angelų chorus, tyčia 
vengčiau tiesmuko religinio motyvo, nes primygti
nai brukamas vaisius – neskanus.

Mantas Kubys

Laura Lukoševičiūtė

Simona Sukurytė

Justas Petrauskas



Esė

19

Justas Petrauskas

Kalėdų stebuklas

Tai – noras melstis neprašant ir neatgailaujant. 
Tai – Čaikovskio Spragtukas žvakių šviesoje. Tai – 
jaukumas, sugebantis prasiveržti netgi pro raudo
nų šventinių maišų, holivudinių Senių Šalčių ir 
šleikščiai saldžių „Jungle Bells“ barikadas. Tai – į 
vaikystę, į svajones ir net į tai, ko neturėjai, grą
žinantis spygliukų kvapas. Tai – eglutės žaisliukas 
elgetos skrybėlėje. Tai – nubudimas nuo besilei
džiančių snaigių melodijos. Tai – vaikas, graužian
tis varveklį. Tai – baltutėlė sniego marška, užklo
janti randus ir nuodėmes. Tai – pernykštis saldainis 
eglutės puošmenų dėžėje. Tai – Čiurlionio karaliai, 
mūvintys kumštines pirštines. Tai – sniegas, girgž
dantis po tylos kojomis. Tai – išsiblaškęs angelas, 
priėjęs arčiau, nei jam leista. Tai – vien žvilgsniu 
ištartas „myliu“. Tai – vieno žmogaus veidui perne
lyg didelė šypsena. Tai – žinojimas, jog tau atleista. 

Tai – kreipinys „broli“ kalbant su nepažįstamuoju. 
Tai – dūmai iš iki pažastų snieguosna įklimpusios 
trobelės kamino. Tai – nemiga, kuri nevargina. 
Tai – duonos kąsnis, po kurio norisi ištarti „amen“. 
Tai – katės letenėlių pėdsakai tavo sieloje. Tai – šie
nas po staltiese. Tai – močiutės megztos vilnonės 
kojinės. Tai – ramybės pirštai, ropinėjantys po tavo 
plaukus. Tai – kylančios varnos nupurtytas šerkšnas 
nuo medžio šakelės. Tai – garas iš besilabinančiojo 
burnos. Tai – noras tiesiog jus visus apkabinti, mie
lieji, ir iki skausmo suspausti.

Iš knygos: Rimvydas Stankevičius. Diktantai sielai. – Lietuvos 
rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius, 2008.

lyg didelė šypsena. Tai – žinojimas, jog tau atleista. 

Kristina Jurevičiūtė

Vaiva Saulytė

Eglė Kabitavičiūtė

Jūratė Norkevičiūtė

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos studentų sukurti atvirukai
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Kalbėti apie mirties bausmę sudėtinga; sunku 
parašyti tai, ko nebuvo parašyta anksčiau ar rasti 
argumentų, kurie nebuvo paneigti. Poreikis mobi
lizuoti ir išreikšti savo mintis kilo išgirdus mirties 
bausmę palaikančias nuomones. Ypač pamačius 
apklausų rezultatus, kurie byloja, jog daugiau nei 
50 procentų Lietuvos gyventojų pasisako už jos 
grąžinimą. Pamėginsiu išdėstyti savo mintis, pažiū
rėti į šį reiškinį savu kampu, nesiveldamas į politi
ką, istoriją ar religiją.

Atrodo, kad yra daug racionalių argumentų 
už mirties bausmę. Pavyzdžiui, „tam tikro masto 
nusikaltimas reikalauja atitinkamo atlygio“, kitaip 
sakant, nužudei žmogų – pats turi mirti. Iš pažiū
ros netgi matematiška ir pasverta – veiksmo ir ato
veiksmio lygybė. Tačiau ar prasminga bausti taip 
stipriai, kaip buvo nusikalsta?

Man mirties bausmė aktuali, nes ji daro įtaką 
žmogžudysčių skaičiui, bendram agresijos lygiui 
visuomenėje. Tačiau kaip? Šį klausimą keliu jaus
damas, kad, pasisakant už mirties bausmę, dažnai 
remiamasi emocijomis, kurias sukelia kažką nužu
džiusio, prievartavusio vaikus, moteris žmogaus 
veiksmas. Natūralu jausti pyktį, šleikštulį. Šios 
emocijos sukelia norą, kad tokie nusikaltėliai kuo 
greičiau nustotų egzistavę. Manau, kad iš tikro 
egzekucija mums tik padeda perteikti savo pyktį, 
nusiraminti. Bet tai juk asmeninis ir impulsyvus 
nuosprendis, abejoju, kad jį būtų verta tapatinti su 
visuomenišku ir prasmingu poelgiu. Deja, dažnai 
sutapatinama, o tada bandoma racionalizuoti – 
egzekucijos aktas ginamas kaip žmonijos vertybė. 

Paulius Garmus

Mintys apie mirties bausmę

Ievos Gudmonaitės nuotrauka
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Manau, kad tai – absurdas, todėl toliau bandysiu 
pagrįsti savo nuomonę.

Dėl mirties bausmės daug ginčijamasi: vie
niems ji atrodo kaip blogis, kitiems – kaip gėris. 
Mano manymu, tai dažna pasisakančių už mir
ties bausmę klaida. Tie, kurie žudo, vadovajausi 
kita vertybių sistema negu tie, kurie teisia. Neseniai 
teko matyti tikrais įvykiais pagrįsta fi lmą Bronso-
nas (Nicolas Winding Refn, 2009) apie kalinį, kurio 
bausmės nedemotyvavo daryti nusikaltimų; štai ką 
jis sako: „Visą gyvenimą norėjau būti garsus.“ Tad 
priemone išgarsėti tapo nusikaltimas. Daugumai 
mūsų tokia logika yra svetima – dėmesio ir naujos 
stimuliacijos poreikiams patenkinti randame kitų 
būdų. Tačiau dalis žmonių mąsto kitaip. Jie negal
voja: „Nedarysiu šito nusikaltimo, nes galiu būti 
nubaustas mirties bausme.“ Jų vertybių sistemoje 
nusikalstamas, normų neatitinkantis elgesys nėra 
neigiamas.

Visi žmonės skiriasi įgytomis vertybėmis, bet 
yra dar vienas žudančiojo ir smerkiančiojo skirtu
mas – tuometinė smurtautojo būsena. Daugeliu 
atveju jis yra afekto ar kitos savitvardos praradimo 
būsenos. Gali būti, kad toks nusikaltėlis yra nu
sistatęs prieš smurtą, gal net pasisako už mirties 
bausmę. Taigi, atsitiktinumas – svarbus kriterijus, 
kada racionalus mąstymas nepadeda. Tokios žmog
žudystės dažnos ir yra vadinamos situacinėmis 
žmogžudystėmis. Kartais tai – ne atsitiktinumas, 
o mums visiems būdinga savybė gyventi ne ateities 
vizijomis, o tenkinti poreikius dabar. Taigi, norė
jau pastebėti, kad taisykles laužantis žmogus bus 
kitokios būsenos, turės cheminių pakitimų sme
genyse ir greičiausiai apskritai bus kitoks nei tas, 
kuris taisykles kūrė. Į tai reiktų atsižvelgti siekiant 
veiksmingumo užkirsti kelią nepageidaujamiems 
įvykiams. Mirties bausmė, mano manymu, yra ne 
tik neveiksminga, bet ir destruktyvi.

Destruktyvi, nes, kaip parodė elgesio studijos, 
bet kokia bausmė niekada neparodo elgesio alter
natyvos. Nepageidaujamas veiksmas turi priežas

čių, kurių bausmė neišspręs, tik skatins išvengti 
bausmės. Prisiminkime jau minėtą pavyzdį su ka
liniu, kuris norėjo išgarsėti. Jam tai buvo dėmesio 
ar naujos stimuliacijos poreikis. Tačiau tai gali būti 
ir nepsichologinės priežastys: politinės, fi nansinės 
ir t. t. Dauguma mūsų geba taikiai prisitaikyti 
prie visuomenės normų. Tačiau ne visi. Gal skam
bės naiviai, bet kai kurie žmonės tiesiog nebuvo 
mokyti elgtis pagal normas, todėl jie neturi kito 
pasirinkimo. Nepaisant to, kad bausme įvykdomas 
teisingumas, kitokių elgesio alternatyvų nepateikia-
ma, tad skatinama siekti jos išvengti. Nusikaltimo 
efektyvumas tenkinant savo psichologinius porei
kius yra neginčijamas. Kitų žmonių reakcijos yra 
išprovokuojamos, nesvarbu, teigiamos ar ne, jos 
reiškia dėmesį – abejingų lieka mažai. Beje, reak
cijos į neigiamą elgesį yra daug stipresnės. Norė
čiau pateikti neseną pavyzdį, tiesiog elementarią 
socialinio tinklalapio Facebook statistiką: Drąsius 
Kedys, nužudęs žmogų, susilaukė 24 369 gerbėjų 
palaikymo (palyginimui: Andrius Mamontovas ten 
turi 16 235 gerbėjus).

Institucija, vertinanti nusikaltimą ir skirianti 
asmeniui mirties bausmę (teismas), žmogui gali 
tapti socialiniu mokytoju. Kitaip sakant, stebėda-
mas teismo procesą (įvertinimą pagal tam tikrus kri-
terijus), žmogus gali išmokti tokio elgesio ir pats sau 
prisiskirti privilegiją teisti ir bausti. Taip buvo ir su 
Drąsiumi Kedžiu, kuris kitų asmenų elgesį – tikė
tina, jo dukros tvirkinimą – įvertino ir pats įvykdė 
teisingumą, t. y. nužudė tariamą tvirkintoją. So
cialinis išmokimas yra elgesio išmokimas stebint. 
Albertas Bandura šį procesą nusako taip: dėmesys 
kito individo elgesiui, stebėto elgesio išsaugojimas, 
jo atgaminimas ir tada – motyvacija elgtis. Mūsų 
visuomenėje stebima per televiziją, skaitant laikraš
čius ir pan. O žmogaus kritinis mąstymas dažnai 
būna gan ribotas, todėl išmokstama įvairiausių 
neigiamų dalykų, pavyzdžiui, žudyti. Nors retai 
nueinama iki tokio kraštutinumo, tačiau tai nereiš
kia, kad tai – vienintelė smurto pavyzdžių įtaka. 
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Apskritai auga visuomenės agresija, neapykanta, 
skatinamas impulsyvumas, sprendimų priėmimas 
remiantis „karštomis“ emocijomis.

Plačiau apie agresijos skatinimą norėčiau pa
kalbėti, prisimindamas su vaikais, žiūrinčiais tele
vizijos programas, kuriose rodamas smurtas, atlik
tus tyrimus. Nors mes kalbam apie suaugusiuosius, 
manau, šie tyrimai bus adekvatūs kalbant apie nei
giamą įtaką tam, kuris stebi smurtą. Eksperimentai 
vienareikšmiškai teigia, kad, nepriklausomai nuo to, 
ar smurtaujantys personažai atstovauja „gerųjų“ ar 
„blogųjų“ gretoms, tai skatina smurtą (iš dalies tai tas 
pats socialinio išmokino reiškinys). Nesvarbu, koks 
pavyzdys: ar Drąsius Kedys, vykdantis teisingumą, 
ar Sylvesteris Stallone, žudantis „blogiukus“ – šių 
veikėjų elgesio stebėjimas skatina agresiją. 

Dar vienas pavojus, keliamas mirties bausmės, 
yra kankinio efektas. Sakoma, kad nė viena religi
ja ar kultas neišliktų stipri ilgą laiką, jei neturėtų 
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savo kankinio. Krikščionybėje tai – Kristus. Tačiau 
kankinių – tikrų ar tariamų – turi ne tik religijos. 
Solidarumas būdingas įvairioms grupėms ar ben
druomenėms. Kaip Lietuvos priešas yra ir NATO 
priešas, taip kvartalo paauglių grupė vertins tą, 
kuris užpuls vieną jos narį. Bendrijos nario kančia 
išprovokuoja grįžtamąsias reakcijas, galinčias išsi
lieti visaip (priklausomai nuo bendruomenės sta
tuso, nukentėjusio nario bendruomenės statuso ir 
bausmės masto). Populiarus pavyzdys – teroristų 
grupuotės, kurių nariai pasiryžta mirti iš keršto, 
kitais atvejais tai – švelnesnė nesantaika ar kitaip 
išryškėjanti agresija. 

Tokia, mano manymu, mirties bausmės įtaka 
visuomenei. Jos pasekmės neigiamos. Prieš pasisa
kant už mirties bausmę, siūlau atsižvelgti į egze
kucijos įtaką šį procesą stebintiems, nes, kuriant 
gražesnį pasaulį, kartais reikia susilaikyti nuo im
pulsyvių sprendimų.
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Neseniai įvyko laisvo pobūdžio diskusija apie 
mirties bausmę. Buvo išsakyta svarių argumentų 
už jos įteisinimą. Dar kartą apmąstęs dalyvių min
tis, bandysiu atsakyti į tąkart ne iki galo atsaky
tus klausimus ir pasiaiškinti prieštaras. Didžiausia 
prieštara iškilo dėl mirusio žmogaus orumo. Nu
žudytasis jau nebegyvas – jis negali jausti, judėti, 
o svarbiausia – jis negali mąstyti, o mes žudiko ne 
tik nenuteisiame mirties bausme, bet dar ir už savo 
pinigus kalėjime laikom. Nenuteisdami žmogžu
džio mirties bausme, mes nesirūpiname jo aukos 
garbe. Nužudytasis gali būti net labai nusipelniusi 
visuomenei asmenybė, visų pripažintas autoritetas. 
Nužudydami žmogžudį, mes išreikštumėm pagar
bą jo nužudytam žmogui, nes parodytumėm, kad 
niekam nevalia paminti jo autoriteto ir juo labiau – 
žudyti. Tačiau ar negalima pagerbti nužudytojo ki
taip? Mes galim atlikti simbolinius veiksmus lai
dodami ir prisimindami žmogų, taip išreikšti jam 
pagarbą, ilgesį, o nusikaltėlio atžvilgiu – suvokti ir 
parodyti, kad esam aukščiau jo ir jo veiksmų. Juk 
protingas žmogus nepradės ginčytis su kvailiu. Ga
lime neatleisti, tačiau neteiskim, duokim kvailiui 
kelią (šiuo atveju kvailys – tai žmogus, negalintis 
nežudyti kito). Jei mes tikrai save laikom ne gyvū
nais, turėtumėme suprasti, kad kvailys nekaltas dėl 
to, kad yra kvailas. 

Dėl vieno dažnai sutinka abi pusės: žmogus ne
gali būti moralus, gailestingas, jeigu jo aplinkoje 
nebuvo moralumo, gailestingumo apraiškų arba 
jeigu jis nebegali jų atpažinti ir suprasti dėl to, kad 
jo sąmonė buvo suformuota esant nemoralioms ir 
negailestingoms sąlygoms. Jei šeima moraliai de
gradavusi, mokykloje sutikti žmonės – taip pat, iš 

Silvestras Polinauskas

Nėra žmogaus – nėra problemos?
 

kur jam žinoti, kad vieno ar kito veiksmo atlik
ti nevalia? Ne vienas vaikas net nežino, kaip gali 
skaudėti katei ar šuniui, galų gale – kitam vaikui, 
nes tiesiog to NESUPRANTA. O nesupranta, nes 
nebuvo aiškinta. Ne jis kaltas, kad jam nepaaiški
no. 

Teiginys už mirties bausmę remiasi tuo, kad 
konfliktą objektyviai turi išnarplioti teismas – tei
sėsauga turėtų vykdyti teisingumą. Už nukirstą 
ranką nukirsti ranką, kai kurių manymu, objekty
vu. Tačiau pirma teismas turėtų išnagrinėti, kodėl 
žmogus padarė nusikaltimą. Klasikinė kriminolo
gijos teorija neklausia, kodėl padaryta tai, kas pa
daryta, ji teikia tik „objektyvią“, adekvačią atlik
tam nusikaltimui bausmę. Iš tų, kurie pasisakė už 
mirties bausmę, dažnai buvo girdima objektyvumo 
sąvoka. Bet didžiausias neobjektyvumas yra tas, kad 
mes jau gimėme nevienodomis sąlygomis, todėl ir rei-
kia į jas atsižvelgti. Vienas gimė pasiturinčioje, vi
sapusiškai ugdančioje šeimoje, kur ūgtelėjęs vaikas 
skaito knygas, bendrauja su intelektualiais žmonė
mis. O kitas – šeimoje, kurios bibliotekėlėje nerasi 
Šventojo Rašto, arba dar blogiau – jo net nemačiu
sioje. Tai kaip jam atsiversti Platono raštus, pradėti 
skaityti ir svarbiausia – suprasti, kas rašoma? Kaip 
jam suprasti, jei aplinkinių kalba prasideda ir bai
giasi necenzūriniu žodžiu? 

Smarkiai nuomonės susidūrė ir tada, kai kal
bėjomės apie žudančio žmogaus jauseną. Daktaras 
J. Gilliganas, ilgus metus dirbęs su vienais pavojin
giausių ir žiauriausių JAV žmogžudžių, rašo, kad, 
prieš nužudydami žmogų, jie buvo lyg be jausmų – 
mirę viduje. Jei žmogus nužudo kitą, vadinasi, jam 
jau yra labai blogai. Tad žmogžudys jau nubaustas tų 
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sąlygų, kurios ją išprovokavo. Žudoma ne iš laimės, 
o iš jos nebuvimo. Dažnai žmogžudystė yra išpro
vokuota kitų žmonių. Štai ką apie plačiai nuskam
bėjusį nusikaltimą yra sakęs garsus tos bylos tyrėjas 
R. Krikštaponis: „Žmogiškajame teisme kartu su 
A. Jonaitiene teisčiau ir V. Jonaitį. Jam skirčiau ka
lėjimą iki gyvos galvos, o A. Jonaitienei – gal 15 
metų.“ Visi, kartoju – visi, galėtumėme nužudyti 
žmogų esant tam tikroms aplinkybėms, tik vie
niems pasisekė į jas nepatekti, o kiti jų neišvengė. 
Tačiau žmogus aplinkybių NESIRENKA, vadina
si, nesirenka, žudyti ar nežudyti (iš pirmo žvilgsnio 
labai kontroversiškas teiginys). 

 Jei vertintume mirties bausmę krikščionišku 
aspektu, mums nevalia nutraukti žmogaus gyvy
bės, nes jis – Dievo kūrinys, ir tik Dievas gali nu
spręsti, kada jam mirti. Nesuprantu, kaip galima 
vienu metu būti prieš eutanaziją ir už mirties baus
mę (dažnai tokį mišrų požiūrį išsako krikščionys). 
Galime sakyti, kad žmogus, nužudęs kitą, pažeidė 
Dievo tvarką, todėl mes turim teisę jį nužudyti. 
Bet juk Šv. Rašte rašoma: neteiskite ir nebūsite 
teisiami. Jei žmogus pažeidė Dievo tvarką, Dievas 
nulems jo likimą. Klausimas: jei viskas priklauso 

nuo Dievo, ar nuo jo priklauso ir tai, bus ar nebus 
įvykdyta žmogžudystė? Dievas mums leidžia rink
tis, tik kai kurie pasirenka neteisingai, ir Dievas už 
tai baudžia. 

Mes norime, kad būtų kuo mažiau smurto, 
nes jis visada tragiškas. Kaip valstybė gali pasisa
kyti prieš smurtą, jeigu ji pati imasi aukščiausios 
jo formos – mirties bausmės? Žodžiai tokiu atveju 
nieko nereiškia, nes mokomasi iš pavyzdžio. Kas iš 
to, kad tėvas sakys, jog mušti merginų negalima, o 
pats muš savo žmoną?

Dažnai nusikaltėliui prieš mirties bausmę už
duodamas klausimas: kaip jis elgtųsi su žmogžu
džiu, jei šis nužudytų jo artimą? Jei nužudoma 
kaimyno draugė, mirties bausmės nereikia, bet kai 
netektis yra mano?.. Juk abiem atvejais kalbame 
apie tą patį aktą. Taip, kils labai daug jausmų, bet 
čia ir išryškės, kiek mes galime racionaliai viską ap
mąstyti ir kiek pasiduodame mus užvaldančioms 
destruktyvioms emocijoms. Juk dėl tų pačių ira-
cionalių jausenų buvo nužudytas žmogus. Gali pa
sirodyti, kad ginu nusikaltėlį, o ne nukentėjusįjį, 
bet tai netiesa: noriu teisingumo ir objektyvumo ir 
vieno, ir kito atžvilgiu.
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Silvestras Polinauskas savo rašinyje Nėra žmo-
gaus – nėra problemos? kelia svarbius klausimus, su
sijusius su mirties bausme ir daro įdomias išvadas. 
Vis dėlto, kadangi buvau vienas iš minėtos diskusi
jos dalyvių ir stovėjau priešingoje barikadų pusėje, 
norėčiau pasidalinti savo mintimis. 

Pirmiausia reikia apsibrėžti, apie ką kalbame. 
Aš sakau, kad mirties bausme turi būti baudžiamas 
žmogus, tyčia nužudęs nekaltą žmogų. Jeigu nužu
dytasis buvo prasikaltęs, tuomet situacija keičiasi, ir 
kalbame apie sudėtingesnį atvejį, galintį pasibaigti 
ir švelnesne bausme žmogžudžiui. Taigi čia kalbėsi
me apie kraštutinį atvejį, nes būtent kraštutinumai 
dažnai leidžia užčiuopti problemos esmę. 

Pagrindinė Silvestro ir kitų mirties bausmę 
smerkiančių žmonių klaida – žiūrėjimas į žmogžu
dystę ne iš aukos, o iš žmogžudžio pozicijos. Silves
trui svarbiausia ne tai, kas nutiko nekaltam žmo
gui, o įvykdyto nusikaltimo priežastys. Jam rūpi, 
kokioje aplinkoje augo žmogžudys, kodėl jo tėvai 
neįskiepijo jam tam tikrų vertybių, kodėl aplinka jo 
nemėgo ir jį atstūmė, o visą šią neva „humanišką“ 
argumentaciją vainikuoja skambi frazė: „Žmogžu
dys nekaltas dėl to, ką jis padarė, kalta visuome
nė.“ Ištarus šią frazę, iškart galima nusimesti visą 
atsakomybę – aš nebeatsakingas už savo veiksmus, 
todėl galiu daryti, ką noriu. Siūlyčiau susimąsty
ti – ar toks požiūris neatvestų prie masinio chaoso, 
totalios visuomenės destabilizacijos? Vargu ar toks 
požiūris vestų į humanizmo rojų. 

Tačiau Silvestrui visiškai neįdomu, kokioje 
aplinkoje augo nekaltas nužudytasis, kokie buvo jo 
ateities planai, svajonės, kiek jis jau buvo pasiekęs 
gyvenime, kiek turėjo draugų, ar turėjo žmoną, 

Simas Čelutka

Mirties bausmė yra teisinga

vaikų, ar jis buvo šalies patriotas, ar uoliai dirbo 
savo darbą ir t. t. Silvestras netgi neapsikentęs išta
ria: „Na taigi jis jau miręs!“ Stulbinamai humaniš
ka, ar ne? Vėlgi tokį požiūrį galima suprasti – šimtą 
kartų įdomiau kalbėti apie „objektą“, kurį dar gali 
paklausinėti, iš kurio gali išgauti verksmingų prisi
pažinimų apie sunkią praeitį ir psichologines bėdas 
vaikystėje, apie geriančius tėvus, patyčias mokyklo
je ar permanentinį alkio jausmą, nes dar galima pa-
svarstyti, kokia priežastis lėmė žmogžudystės aktą, 
ar suveikė vienas ar kitas psichologinis veiksnys. 
Žodžiu, įdomiau. O ką tas miręs žmogus? Na, guli 
mėsos gabalas morge ar po žeme, tegul sau ir guli... 
Ką čia jau dabar padarysi?! Mirė, tai mirė. 

Pasakykite man, ar nužudytasis, virtęs niekuo, 
gali po žeme mąstyti, jausti? Negali. Kalėjime sė
dintis žmogžudys – taip (kaip ir kalbėti, šaukti, 
vaikščioti, prisiminti, klausytis, matyti, valgyti, 
gerti, sportuoti). Nieko panašaus jau negali nu
žudytas nekaltas žmogus. Be to, mirties bausmės 
kritikai pamiršta labai svarbų dalyką – nuteistas iki 
gyvos galvos žmogžudys gali tikėtis, kad jam sušvel-
nins bausmę ir paleis lygtinai. Neretai bausmės truk
mė priklauso nuo politinių aplinkybių, nuo įvairių 
teisinių vingrybių, įtakingų asmenų spaudimo ir 
pan., tad tikrai nėra garantijų, kad žmogžudžiui 
skirta bausmė iki gyvos galvos iš tikrųjų tęsis iki 
gyvos galvos. Žmogžudys, prieš vykdydamas smur
tinį aktą, tai žino ir pasveria visus „už“ ir „prieš“. 
Būtent ši viltis, siejama su pabėgimu ar paleidimu 
iš kalėjimo, yra tas veiksnys, kuris lemia žmogžu
džio apsisprendimą žudyti, o ne, pavyzdžiui, „tik“ 
sulaužyti aukai ranką. Mirties bausmė radikaliai 
keičia potencialaus žmogžudžio motyvaciją. 
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Keistai skamba Silvestro siūlymas „pagerbti“ 
nužudytąjį kokiomis nors specialiomis laidotuvių 
ceremonijomis. Juk mes kalbame ne apie pagarbą 
ar orumą, o apie teisingumą. Šiuo atveju neteisin
ga yra tai, kad nekalto žmogaus nebėra, o kaltasis 
toliau yra arba toliau esti. Tai yra absoliučiai, fun
damentaliai neteisinga. 

Silvestras – humanistas – taip pat siūlo į žmog
žudį žiūrėti „iš aukšto“, „juk protingas žmogus 
nepradės ginčytis su kvailiu“. Įdomi humanizmo 
išraiška – iš pradžių taip empatiškai klausę žmogžu
džio verkšlenimų ir patys apsiverkę, klausydamiesi 
jo išpažinčių apie siaubingai sunkią vaikystę, staiga 
išvadiname jį kvailiu ir pradedame žiūrėti į jį iš aukš
to. Panašios prieštaros kamuoja ir kitą humanistą, 
Pašvaistės bendradarbį Marijušą Antonovičių, ku
riam atrodo, kad žmogžudį pakaktų tiesiog „gerai 
įvaryti į kampą“, t. y. uždaryti tamsioje vienutėje, 
niekada iš jos neišleisti, per dieną duoti tik riekę 
duonos ir stiklinę vandens, ir taip laikyti uždarytą 
iki gyvos galvos. Ar ir čia jums kvepia humanizmu? 

Kai humanistui užsimeni, kad tokiu atveju 
kalinys siaubingai kankinsis, jis sako: „Taip jam ir 
reikia!“ Jeigu jau taip humaniškai žiūrime, ar ne

būtų žmogžudžiui mažiau kančių mirties bausmės 
atveju nei visą gyvenimą kankinantis tamsioje vie
nutėje? Jeigu humanistai būtų nuoseklūs, jie žmog
žudį turėtų ne į vienutę sodinti, o reguliariai siųsti 
pas psichologą, skirti jam privačių pamokų, skaniai 
valgydinti, skaityti prieš miegą Aristotelį ir aiškinti 
apie dorybes. Taip pamažėl nuskriaustasis žmogžu
dys pajustų visavertį gyvenimą, pajustų, kaip juo 
rūpinasi aplinkiniai, gal net kokį kartą nusišypso
tų. Taip neva būtų „išsaugotas“ dar vienas žmogus. 
Viskas būtų labai gražu, bet...

...kol žmogžudys tarsi feniksas iš pelenų palen
gva kyla „naujojo“ gyvenimo laiptais su atsinau
jinančiu žmogiškumu ir dorybių paketu (vis dar 
laikomės nuoseklaus humanizmo), jo nužudytos 
nekaltos aukos vis labiau nebėra. Nekaltas – vadi
nasi, doras – nužudytasis savo dorybes bei žmogiš
kumą, pasirodo, puoselėjo veltui, arba (sic!) tam, 
kad jo gyvybės sąskaita psichologaihumanistai 
susirūpintų jį nužudžiusio žmogaus psichologija ir 
praeitimi! Didesnį neteisingumą bei absurdą sun
ku ir įsivaizduoti. 

Kitas svarbus klausimas – ar „visuomenė“ kal
ta dėl žmogžudystės, kurią įvykdė neva „nekaltas“ 
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žmogus? Kadangi gyvename valstybėje, t. y. esa
me išėję iš prigimtinės būklės, – visų karo su vi
sais padėties, – teisingumo vykdymą perduodame 
valstybei, patys jo nevykdome, nebent būtinosios 
ginties atveju. Taigi esame pasirašę tam tikrą sutartį 
(susitarimą) su kitais bendrapiliečiais. T. Hobbesas 
sako: „Tas, kuris sulaužo savo susitarimą ir, vadina
si, tuo pareiškia, kad jis mano, jog jis gali taip elg
tis pagrįstai ir protingai, gali būti priimtas į kokią 
nors visuomenę, susivienijusią taikai ir gynybai, 
vien per klaidą tų, kurie jį priima; kai jis į ją yra 
priimtas, negali joje būti laikomas, nebent jį pri
ėmusieji nemato jų padarytos klaidos pavojaus.“1 
Tai reiškia, kad žmogus, šiurkščiai sulaužęs susita
rimą, nebegali būti visuomenės narys. Be to, Hob
besas nesutinka, kad konkrečios asmeninės savybės 
ar aplinkybės gali panaikinti asmeninę atsakomybę 
už susitarimo laikymąsi: „Susitarimas nėra negalio
jantis dėl asmens, su kuriuo jis sudarytas, ydų.“2 
Hobbesas nenagrinėja, kokia tų ydų prigimtis ar 
atsiradimo aplinkybės. Tokia pozicija atskleidžia 
svarbų dalyką – svarbiausia yra žodžio laikymasis, 
kitaip tariant, teisingumas. Taisyklė svarbesnė už 
išimtis, mat priešingu atveju išimtys taptų taisykle, 
o tai reikštų neteisingumą ir chaosą. Ernesto van 
den Haago žodžiais tariant, žmogiškosios būtybės 
yra žmogiškos todėl, kad gali būti atsakingos, – tuo 
žmonės skiriasi nuo gyvūnų. Kantiškąja prasme 
mirties bausmės įvykdymas yra simbolinis žmogiš
kumo patvirtinimas – ir aukos, ir žudiko žmogiš
kumo teigimas3.

Atpildo, arba retributyvistinė, teorija teigia: 
„Mūsų teisė į gyvybę, laisvę ir nuosavybę yra su
sijusi su mūsų pareiga gerbti kitų žmonių teisę į 
gyvybę, laisvę ir nuosavybę. Pažeisdamas kito teisę 
į laisvę, aš netenku savo teisės į laisvę. Pažeisdamas 
kito teisę į nuosavybę, aš netenku savo teisės į nuo
savybę. Lygiai taip pat, jei pažeidžiu kito teisę į gy
vybę, aš netenku savo teisės į gyvybę. Aukos teisės 
į gyvybę pažeidimas yra pakankama priežastis pa
naikinti žmogžudžio prima facie teisę į gyvybę. Nu
žudydamas nekaltą žmogų nusikaltėlis pasiduoda 

valstybės autoritetui įvykdyti atitinkamą bausmę 
dėl teisingumo ir savigynos.“4 

Beje, mirties bausmės įvykdymas nėra smurtas 
ar kerštas – tai teisingumo atkūrimas. Kerštas yra 
asmeniškas, teisingumas – neasmeniškas. Valstybė, 
nuteisdama žmogžudžius mirti, ne skatina smurtą, 
o atbaido nuo jo. Neteisingumas skatina didesnę 
pagiežą ir keršto jausmą nei teisingumas – neteisin
gumo atveju nužudyto nekalto žmogaus artimieji 
bus gerokai labiau įniršę ant valstybės (taigi ir ant 
valstybę sudarančių narių) nei žmogžudžio arti
mieji įvykdžius teisingumą. 

Pabaigoje vertėtų paminėti, kad, pasak Kanto, 
geriau nubausti nusikaltėlį nei jo pasigailėti, mat 
būti gailestingam nėra teisinga. Mirties bausmė yra 
pagrįsta ir pateisinama tuo požiūriu, jog bet kokia 
kita bausmė (piniginė, kalėjimas ir kt.) būtų nepa
kankama norint atlyginti padarytą žalą – gyvybės 
atėmimą. Nors bausmė, privertusi nusikaltėlį ken
tėti, nebūtinai padarys jį geresniu žmogumi (visai 
tikėtina, kad padarys blogesnį), jis nėra vertas pa
sigailėjimo, mat nusipelnė nelaimės. Pasak Kanto, 
nerašyta teisingumo pareiga yra bausti pagal nuo-
pelnus5.

Prisimindamas diskusiją su Silvestru, galiu 
priminti jos pabaigoje išryškėjusią kompromisinę 
išvadą – būtina spręsti gilumines nusikaltimų prie
žastis (per švietimą, įvairias socialines programas ir 
pan.), tačiau pirmiausia reikia įvykdyti teisingumą, 
nes jis yra visuomenės tvarkos ir saugumo pamatas. 
Negalima į viena suplakti teisingumo vykdymo ir 
edukacinių projektų. Pirma – teisingumas, tik po 
to visa kita. 

1 Thomas Hobbes. Leviatanas. – Pradai, Vilnius, 1999, 
p. 157. 

2 Ibid., p. 159. 
3 Ernest van den Haag. The Death Penalty Once More // 

The Death Penalty in America. – Current Controversies, 
1997, p. 454.  

4 Louis P. Pojman, Jeffrey H. Reiman. The Death Penalty: 
For and Against, 1998, p. 30. 

5 Donald Clarke Hodges. Punishment // Philosophy and 
Phenomenological Research, Vol. 18, No. 2 (Dec., 1957), 
p. 210. 
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Mirties bausmė yra teisinga; jos nusipelnoma 
už konkrečius nusikaltimus. Kiekvienas žmogus 
gali paaiškinti, kodėl jis jaučia, kad konkretus nu
sikaltimas nusipelno mirties bausmės. Tačiau, kaip 
jau įprasta kalbant apie moralinius argumentus, 
žmogus negali įrodyti, kad toks jo įsitikinimas yra 
faktiškai teisingas (ar neteisingas), nes moraliniai 
argumentai grindžiami ne faktais, o jų vertinimu. 
Manasis vertinimas veda prie įsitikinimo, kad, 
pavyzdžiui, tyčinė žmogžudystė (faktas) yra toks 
rimtas ir siaubingas nusikaltimas (įvertinimas), kad 
neabejotinai nusipelno tik mirties bausmės, jog tik 
mirties bausmė (faktas) yra proporcinga įvykdyto 
nusikaltimo rimtumui (įvertinimas). 

Šiam gana paplitusiam požiūriui prieštarauja 
abolicionistai (mirties bausmės panaikinimo ša
lininkai), kurie tvirtina, kad mirties bausmė yra 
neteisinga pati savaime, nesvarbu, koks nusikalti
mas buvo įvykdytas. Jie taip pat teigia, kad mirties 
bausmė nesuderinama su žmogaus orumu. Vis dėl
to dauguma abolicionistų, kaip ir aš, tiki, jog baus
mė turi būti proporcinga įvykdyto nusikaltimo 
rimtumui, todėl minėti jų teiginiai atrodo ne visai 
logiški. Čia galimos dvejopos implikacijos: arba 
kad žmogžudystė galiausiai nėra tokia siaubinga – 
bent jau nepakankamai siaubinga, kad nusipelny
tų mirties, arba kad mirties bausmė yra per žiauri 
bausmė už žmogžudystę, taigi už bet kokį įmano
mą nusikaltimą. Sunku patikėti, kad žmogus gali 
nuoširdžiai laikytis kurio nors iš šių požiūrių, ką 
jau kalbėti apie abu. 

Turiu prisipažinti, jog niekada nesupratau argu
mentų, teigiančių, kad mirties bausmė nesuderina
ma su žmogiškuoju orumu ar kad visuomenė neturi 
teisės jos „primesti“. Tokiu atveju galima teigti, jog 
apskritai mirtis ar bent jau mirtis dėl ligos nėra su

Ernest van den Haag 

Moralinis argumentas 
už mirties bausmę

derinama su žmogiškuoju orumu; taip pat ir gimi
mas, kančia ar bet kokia nepageidaujama socialinė 
padėtis. Dauguma iš paminėtų aplinkybių yra neiš
vengiamos. Vis dėlto žmogžudystės galima išvengti 
paprasčiausiai nežudant kito asmens, neatliekant 
žudymo akto. Šiuo atveju žmogus gali išsaugoti kito 
individo orumą, jeigu jį vertina. Beje, mirties baus
mė gali būti fiziškai mažiau žeminanti ir skausmin
ga nei lėta mirtis ligoninėje. Tačiau mirties bausmė 
moraliniu požiūriu yra daug labiau žeminanti.

Kalbant apie visuomenės orumą, man atrodo, 
kad, pašalindama žmogžudį, visuomenė išpildo 
savo pažadą apsaugoti nekaltųjų gyvybes, laikytis 
įstatymo ir pelnytai nubausti tuos, kurie taip šiurkš
čiai jį pažeidžia. Būtent šio pažado nepildymas yra 
nesuderinamas su visuomenės orumu. 

Nematau jokio pagrindo teigti, kad visuome
nė neturi „teisės“ atlikti mirties bausmės žmog
žudžiams. Ji visada ją turėjo. Tradicinė prigimtinė 
teisė ir Šventasis Raštas palaiko mirties bausmės 
idėją. Nesu girdėjęs argumentų (net ir teokratinėje 
valstybėje), neigiančių sekuliarių teismų teisę skirti 
mirties bausmę. Kad ir kaip mes tikėtume dieviš
kuoju teisingumu, jis bus vykdomas ne šiame gy
venime, bet po jo. Teisingumą čia ir dabar vykdo 
teismai, konkrečiais atvejais įgalioti taikyti mirties 
bausmę. Sekuliari valstybė negali šio vykdymo pa
likti Dievui. Tiesą sakant, jokia teokratinė valstybė 
to ir nepadarė. Jei teismai daro klaidų, galime tikė
tis, kad Dievas ištaisys jas po mirties. Tačiau tai nėra 
priežastis atimti teismų pareigą skirti bausmes tais 
atvejais, kai tai numato įstatymai; tai taip pat nėra 
priežastis atimti iš įstatymų galimybę skirti teisingas 
bausmes, tarp jų ir mirties bausmę. 

Iš anglų kalbos vertė ir pagal Ernesto van den Haago knygą 
Mirties bausmė: debatas parengė Simas Čelutka
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Jau kylant į kalną mane persmelkė nuojauta, lyg  
žinočiau, jog pagaliau radau sprendimą uždavinio, 
kuris labai ilgai „nepasidavė“. Užvažiavusi krestelė
jau galvą, atmečiau plaukų sruogas nuo veido, kad 
niekas netrukdytų žiūrėti. Sustojau šalikelėje.

Turbūt pirmąkart pamačiau tokį vaizdą. Man, 
užaugusiai ir tebegyvenančiai tarp daugiaaukščių ir 
verslo centrų, retai pavykdavo matyti ką kitą nei de
besis (nesvarbu, ar tai lengva pūkinių debesų migla 
ar drėgmės pritvinkę juoduliai). O dabar atsivėrė 
spalvos ir atspalviai; nemanau, jog žinojau juos eg
zistuojant anksčiau. Saulė buvo ką tik nusileidusi, 
horizonto linija degė raudoniu. Aukščiau padangė 
šviesėjo, priminė paraudusį vaiką. Nedidelės dėme
lės – užsilikę debesys – švietė gelsvais atspalviais: 
pradedant neprinokusio apelsino oranžu, baigiant 
išblukusių vasarinių suknelių gelsvumu. O dar 
aukščiau – mėlyna, žydra, šviesu. Išlipau iš maši
nos ir įkvėpiau.

Čia baigiasi kelias. Atrodo, jog rapsų jūra tę
siasi iki horizonto, plonytės linijos skiriančios čia 
ir ten. 

Tiek daug erdvės. Toks grynas oras, tokia lais
vė. Atrodo, galėčiau nusiauti batus ir brautis pro 
rapsus, ieškoti kelio, kuris nutrūko. Netikėjau, kad 
kelias baigėsi, jis tik trumpam nustojo egzistavęs. 
O ar man išvis reikia to kelio? Pati praminsiu takelį 
per rapsus. Erdvė svaigina, atrodo, už manęs – sie
na, pasaulio galas, viskas, kas egzistuoja – priešais. 
Visi keliai, dangūs ir rapsai, visos spalvos.  

Marija Antanavičiūtė

Horizontas – besiridenantis pieštukas

* * *

Atitraukiu pieštuką nuo popieriaus. Paskutinė 
linija, piešinys baigtas. Prasta piešėja, tai ir piešinys 
nekoks – tėra ta vienintelė tiesė. Bet tai tikslu: tetu
riu pilką pieštuką, o dangui, begalybei ir rapsams, 
reikia spalvų. Tik horizontas, manau, yra pilkas. 
Linija, skirianti čia ir ten.

Niekada nemačiau bent panašaus į tikrą dan
gaus. Bent raustelėjusio, bent žalsvo jo atspalvio ar 
lyg nespalvoto – rugpjūčio naktimi išsidriekusio 
juodos ir baltos spalvos gama – nuo rytų ligi vaka
rų.  Nesvarbu, visa tai nesvarbu – aš vis tiek tikiu, 
jog kažkur, kur baigiasi asfaltuoti keliai ir ženklai, 
rodantys, kur pasukti ir kokiu greičiu gyventi, dan
gus yra toks, kokį įsivaizduoju jį esant – spalvotas 
ir pilnas rapsų. Nežinau, kaip atrodo rapsai, bet jei 
spaudžia aliejų, jie turėtų augti prie jūros. Įsivaiz
duoju, kaip vėjui papūtus žiedai banguoja, nuvilni
ja padriki virpesiai. Manau, rapsai dideli, man gal 
iki krūtinės. Galėčiau brautis per juos lyg plauk
dama. Bet ir plaukt nemoku, prie jūros nebuvau, 
jūros nemačiau. 

O kelias kol kas nesibaigia. Tik laukia, kol iš
moksiu vairuoti automobilį. Stabteli šitam pilkam 
kaip horizontas, kaip mano pieštukas kambaryje ir 
stebi mane iš šono – yra uždavinių, kurie taip ir 
„nepasiduoda“.  
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Lapkričio 17 dieną JAV buvo išleistas nebaigtas 
Vladimiro Nabokovo romanas Tikroji Laura (Th e 
Original of Laura). Šios knygos išleidimą supa mis
tinė aura, dėl jos ji tapo bene svarbiausiu pasaulio 
literatūros įvykiu šiais metais. Tai susiję ne vien su 
knygos turiniu, labiau su faktu, jog Nabokovas 
prieš mirtį savo žmonos ir sūnaus paprašė sunai
kinti romano rankraštį. Ar etiškai pasielgė pasauli
nės literatūros klasiko sūnus, galiausiai nusprendęs 
išleisti romaną?

Visų pirma turime suprasti, jog kalbame ne 
apie rašytojo asmeninius laiškus ar dienoraščius. 
Tikroji Laura nuo pat pradžių buvo skirta plačiajai 
auditorijai, be to, Nabokovas prieš mirtį teigė, jog 
tai yra didysis jo gyvenimo kūrinys. Nuo pat 1977 
metų vasaros, kai nuo kvėpavimo takų problemų 
rašytojas mirė Šveicarijoje, jo šeima delsė vykdyti 
jo valią, tačiau ir neskubėjo romano išleisti. Kai 
1991 metais mirė Nabokovo žmona, vienintelis 
rašytojo valios vykdytojas liko jo sūnus, bet ir tuo
met jis nesiveržė spausdinti kūrinio. Negalėdamas 
vienas pats išspręsti dilemos, jis pasikvietė keletą li
teratūros ir konkrečiai Nabokovo raštų tyrinėtojų. 
Galų gale 2008 metais Nabokovo sūnus Dmitrijus 
pareiškė, jog romanas bus išleistas. Ištraukos buvo 
išspausdintos tokiuose leidiniuose kaip Sunday 
Times Magazine ir Playboy, su kuriuo Nabokovas 
bendradarbiavo dar būdamas gyvas (ir tai nieko 
nuostabaus – pokario metais JAV aukštosios lite
ratūros perlai neretai buvo spausdinami pramogi
niuose žurnaluose). Dmitrijus Nabokovas, komen
tuodamas savo apsisprendimą spausdinti romaną, 
teigė: „Perskaitęs rankraštį, supratau, jog tai būtų 
buvusi nuostabi, originali ir, ko gero, radikali kny

Maksim Ivanov

Tikrasis Nabokovas

ga. Be to, visiškai kitokia nei kiti tėvo kūriniai.“ 
Taigi, matome, jog rašytojo sūnus visus metus po 
tėvo mirties jautė nemažą įtampą, tačiau jis įžvelgė 
nebaigtame kūrinyje didžiulę vertę ir kartu jautė 
pareigą perduoti romaną skaitytojams.

Taip pat turėtume atsižvelgti ir į tokio įvykio 
precedentus. Garsiausias Antikos laikų herojinis 
epas – Vergilijaus Eneida – taip pat buvo jo auto
riaus pasmerktas sunaikinimui. Daugybė nebaig
tų kūrinio eilučių ir netikėta pabaiga yra laikomi 
liudijimais, jog Vergilijus savo opus magnum ne
spėjo pabaigti iki mirties, tačiau pirmasis Romos 
imperatorius Oktavianas Augustas, norėdamas 
šiuo kūriniu pakelti tautiečių kovinę dvasią, igno
ravo autoriaus valią. Mūsų laikais panašiai nutiko 
garsiausiam ekspresionistui Franzui Kafkai, kuris, 
būdamas gyvas, neužbaigė nė vieno iš trijų savo 
romanų (Procesas, Pilis ir Amerika) ir nebuvo iš
leidęs daugumos apsakymų. Kafka paprašė geriau
sio draugo ir literatūrinės valios vykdytojo Maxo 
Brodo, kad šis visus jo raštus sudegintų. Jei Brodas 
būtų įvykdęs draugo norą, šiandien neturėtume 
nei Kafkos, nei, ko gero, daugybės kitų įdomių 
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rašytojų, kuriems Kafkos kūryba padarė įtaką bei 
atvėrė kelius į pripažinimą. Šie du pavyzdžiai, žino
ma, turi savo aspektų. Ir Vergilijaus epas, ir Kafkos 
romanai yra pripažinti kaip vieni didžiausio kalib
ro darbų pasaulinės literatūros istorijoje. Gal toks 
statusas bus teoriškai suteiktas ir paskutiniam Na
bokovo kūriniui? Tuomet jo sūnus Dmitrijus būtų 
išteisintas ir šlovinamas viso literatūros pasaulio. 

Deja, skaitydami jau pasirodžiusias romano re
cenzijas, vienareikšmio atsakymo į šį klausimą ne
rasime. Kritikai nesutaria dėl kūrinio vertės: vieni 
įvardina knygą kaip didžiulį nusivylimą, kiti teigia, 
jog tai – Nabokovo šedevras.

Tuomet turėtume pasitelkti dar vieną argumen
tą: Tikroji Laura išspausdinta tokiu pavidalu, kokiu 
jį paliko Nabokovas. Kai kurie kritikai teigia, jog tai 
buvo viena iš klaidų, kurią padarė rašytojo sūnus. Esą 
dabar Nabokovo statusas kris, juk po kelių tobulų 
romanų (Nabokovas buvo perfekcionistas) atsirado 
nebaigtas kūrinys, kurio negalime nei interpretuo
ti, nei suprasti, nes neturime „trūkstamų dėlionės 
detalių“ ir nežinome esminio kūrinio sumanymo. 
Tačiau ar tikrai turėtume šiuo atveju galvoti apie 
Nabokovo „reitingą“? Pažvelkime vėlgi į literatūros 
istoriją. Puikiausias pavyzdys – Michailo Bulgakovo 
romanas Meistras ir Margarita, dabar taip pat lai
komas vienu svarbiausių XX a. literatūros kūrinių, 
rašytojo nebuvo pabaigtas. Romaną suredagavo ir 
užbaigė Bulgakovo žmona. Taip, ji žinojo Bulgako
vo sumanymą, turėjo daugybę rankraštinių romano 
variantų ir t. t., tačiau ar mes galime tvirtai teigti, jog 
Meistras ir Margarita yra Bulgakovo romanas, o ne 
jo žmonos? Panašių atvejų apstu ir kitose meno sri
tyse. Giacomo Puccini mirė nebaigęs garsiosios savo 
operos Turandot – ją užbaigė (ir, daugelio kritikų 
manymu, nelabai vykusiai) jo mokinys Frankas Al
fano. Garsų italų renesanso menininko Giorgione’s 
paveikslą Miegančioji Venera po jo mirties 1510 me
tais užbaigė dailininko mokinys Tiziano. Ilgametis 
režisieriaus Stanley Kubricko draugas Ronaldas Ly 
Ermis teigė, jog Kubrickas buvęs labai nepatenkin
tas savo fi lmu Plačiai užmerktos akys, kurio galuti

nis montavimas ir premjera įvyko 1999ųjų vasarą, 
jau po Kubricko mirties. Visų šių įvykių fone tas 
faktas, jog Tikroji Laura buvo išspausdinta origina
liu pavidalu, išryškėja kaip didelis pranašumas. Bet 
svarbiausia, jog tai rodo Nabokovo sūnaus pagarbą 
skaitytojams ir velioniui.

Viena galime pasakyti tvirtai: daugybei žmo
nių galimybė perskaityti šį nebaigtą romaną taps 
didžiuliu atradimu. Mano nuomone, ši mums su
teikta galimybė turėtų būti vertinama kaip žingsnis 
į priekį siekiant kuo geriau pažinti genialų rašytoją 
ir jo darbus. Žinoma, to neįmanoma padaryti iki 
galo. Šią idėją atspindi ir amerikietiško leidinio 
viršelis: paskutinės autoriaus pavardės ir romano 
pavadinimo raidės, taip pat dešinysis purpurinės 
spalvos rėmelio kraštas pasineria į tamsą. Tačiau 
manau, sutiksite, jog neapdorotas Nabokovas jau 
pats savaime yra daug geriau negu prėska mūsų 
dienų beletristika. Galiausiai galimybė pamaty
ti romaną dar „žalios“, neapdorotos, stadijos tik 
primena mums puikiai žinomą tiesą, užrašytą ir 
tekstai.lt svetainėje: „Tekstai kuriami. Jie niekada 
nebus sukurti.“ Būtent šią mintį reikėtų priminti 
knygos leidimo priešininkams.

Baigdamas norėčiau palinkėti mums kuo greičiau 
išvysti romano Tikroji Laura lietuvišką vertimą.
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2009-ieji – gražių sukakčių metai. Lietuvos ki-
nas šiemet švenčia šimto metų jubiliejų. Šia proga 
Lietuvos muzikos, teatro ir kino muziejuje pirmą 
kartą surengta apžvalginė paroda apie lietuviškojo 
kino šimtametį kelią.

Lietuvos kinas, apie kurį pasakoja paroda, pra
sidėjo 1909 metais, kai rusų kilmės kaunietis Vla
dislavas Starevičius nufi lmavo siužetą Prie Nemuno, 
o netrukus ir novatoriškus fi lmukus apie vabalus, 
taip tapdamas lėlinės animacijos pradininku. Į Lie
tuvą fi lmuoti tėvynės vaizdų grįždavo emigrantai. 
Tarpukariu daugiausia buvo fi lmuojamos kroni
kos. 1925 metais įkurta Lietuvos kinematografi 
ninkų sąjunga. Steigėsi fi lmavimo ir vaidybos mo
kyklos. 1930–1931 metais sukurti net trys pirmieji 
vaidybiniai fi lmai... Deja, karų ir okupacijų metais 
pirmieji lietuviško kino bandymai dingo arba buvo 
sunaikinti. Išliko tik dalis nebylių kronikų. Tad šio 
laikotarpio eksponatų parodoje nedaug, tačiau 
lankytojai šioje salėje gali pamatyti unikalias kino 
kronikų ištraukas ir pirmąjį Stasio Ušinsko mario
nečių fi lmą Storulio sapnas.

Jorė Janavičiūtė

Lietuvos kinas 1909–2009

Gausi sovietmečio kiną pristatanti ekspozici
ja. Nors tuo laikotarpiu valstybė fi lmus cenzūravo, 
tačiau gausiai fi nansavo. Nepaisant cenzūros, Lie
tuvoje dirbo gabūs kino kūrėjai, tokie kaip V. Ža
lakevičius, R. Vabalas, A. Grikevičius, A. Žebriūnas, 
M. Giedrys, A. Puipa, G. Lukšas, kurie mūsų kultū
rai paliko reikšmingų darbų. Vaidybiniai fi lmai: Rie-
šutų duona (rež. A. Žebriūnas), Skrydis virš Atlanto 
(R. Vabalas), Niekas nenorėjo mirti (V. Žalakevičius), 
Herkus Mantas (M. Giedrys), Vasara baigiasi rudenį 
(G. Lukšas) ir kiti rodo profesinę jų brandą. Ekspo
zicijoje gausu nuotraukų iš fi lmų ir jų fi lmavimų, 
kinematografi ninkų laimėtų apdovanojimų.

Dar viena salė skirta šiuolaikiniam vaidybiniam 
kinui, sukurtam po 1990ųjų. Atgavus nepriklauso
mybę, Lietuvos kino situacija pakito – valstybė fi l
mus menkai fi nansuoja, tad per metus sukuriama tik 
po du vaidybinius fi lmus. Kine išlieka ir prie naujų 
sąlygų prisitaiko pora vyresniosios kartos režisierių: 
V. Žalakevičius, R. Vabalas. Išlieka ir keli vidurinio
sios kartos režisieriai: G. Lukšas, A. Puipa, J. Vait
kus, R. Banionis. Pradeda kurti nauji gabūs kinema
tografi ninkai: Š. Bartas, V. Navasaitis, K. Vildžiūnas. 
1993 m. įkurta Kino ir TV katedra Lietuvos muzikos 
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ir teatro akademijoje. Šiuolaikinio vaidybinio kino 
salėje taip pat pristatomi ir pastarojo dešimtmečio 
kūrėjai: I. Gudavičius, M. Verbiejus, G. Beinoriū
tė, K. Buožytė, I. Miškinis ir kiti. Įdomu, kad  šiuo 
laikotarpiu vaidybinius fi lmus gana gausiai pradeda 
kurti moterys: J. Lapinskaitė, I. Kurklietytė, G. Bei
noriūtė, K. Buožytė, J. Samulionytė.

Taip pat pristatomi lietuviškos dokumentikos 
(režisieriai R. Verba,  A. Stonys, A. Matelis, G. Skvar 
navičius, G. Beinoriūtė, A. Marcinkevičiūtė, J. La
pinskaitė), animacijos (Z. Tarakevičius, I. Berez
nickas, A. Janauskas, N. Valadkevičiūtė) kūrėjai. 
Animacijos salėje galima išvysti oirginalias marionetes 
„vaidinusias“ pirmame lietuviškame marionečių fi l
me – S. Ušinsko Storulio sapne. Yra ir salė, skirta kino 
dailininkams (A. Bružas, G. Kličius, A. Kepežinskas, 
F. Vaitekūnienė), kurioje galima išvysti kostiumus ir 
unikalius dailininkų eskizus ar kadruotes. Taip pat 
vienoje salių atkurta Herkaus Manto (1972) fi lmavi
mo aikštelė su sovietine aparatūra.

Stereotipinis jaunimo požiūris į 
Lietuvos kiną

Paroda Lietuvos kinas, deja, nėra labai įdomi 
jaunimui, wannabe sinefi lams. O turėtų… „Ši 
paro da skirta tiems, kurie dalyvavo kino kūryboje, 
ir liūdna, kad jie vis labiau pamirštami“, – taip per 
parodos atidarymą kalbėjo organizatorė Živilė Pi
lipavičienė. O jaunieji kino mėgėjai dažnai geriau 
išmano šiuolaikinį kiną, jų žvilgsniai labiau krypsta 
į Vakarus, nei po kojom – į savo žemę. Taip susi
klostė dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, jaunimui 
lengviau prieinamas vakarietiškas šiuolaikinis ki
nas. Lietuviškas kinas skendi stereotipų ūke, yra 
apleistas, nuoboduliu gąsdinantis muziejus. Bet 
ši paroda, kuri suteikia daug žinių apie lietuviško 
kino kūrėjus, jo vystymąsi, tikrai gali paskatinti 
susidomėti lietuvišku kinu arba bent jau pažadinti 
gėdą dėl jo nepažinimo.
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Šį kartą susitinkame su jauna, tačiau jau spėjusia 
išgarsėti ir įsitvirtinti Lietuvos muzikos padangėje 
roko grupe Freaks on Floor (pernai vaikinai laimėjo 
„Eurorock 2008“ konkursą bei buvo apdovanoti kaip 
geriausi lietuviškos muzikos naujokai „Pravda“ nau-
jokų apdovanojimuose). Šį kolektyvą mačiau keliuose 
koncertuose: nežabota jų ekspresija, energingumas bei 
profesionalumas paliko labai teigiamą įspūdį, tad 
buvo išties įdomu pabendrauti su muzikantais gyvai. 
Tikėjausi, kad ateis visa grupė, tačiau tai, kad ne-
buvo bosisto Roko Jasiūno, nesutrukdė jaunuoliams, 
neseniai atšventusiems grupės dvejų metų gimtadienį, 
atskleisti grupės gyvenimo užkulisių. 

Tomas Milkamanavičius kalbina grupės vo-
kalistą-gitaristą Justiną Jarutį ir būgnininką Roką 
Beliukevičių.

Sveiki, pirmiausia papasakokite, kaip susikūrė grupė.
Rokas: Su Justu susipažinome J. TallatKelpšos 
konservatorijoje, kurioje abu mokėmes. Planas 
kartu kurti grupę jau seniai sukosi galvoje, tačiau 
rimtai nieko nebuvom pradėje daryti, kol galiau
siai, trūkus kantrybei, vieną sykį susiskambinom, 
nutarėm, kad reikia baigti visas pašalines veiklas ir 
kurti normalią roko grupę. Tuomet iš grupės THIS 
pasiskolinome bosistą Vytą.
Justas: Išėjus Vytui, pradėjome ieškoti naujo bosis
to, juo tapo klubo Tamsta garso operatorius Rokas 
Jasiūnas. Tokia sudėtis išliko iki dabar.

Per koncertą „Opus3“ terasoje jus pristatė kaip la-
bai labai kvailus žmones ant grindų. Kaip atsirado 
pavadinimas „Freaks on Floor“ ir kaip jūs patys jį 
traktuojate?

Ekspresyvieji Freaks on Floor :
„Nenorime būti tiesiog šokių 
pokių grupė“

Rokas: Likus keletui dienų iki pirmojo koncerto, 
susėdome ant Rotušės laiptų ir pradėjom mąstyti. 
Nusprendėm, kad esam tokie truputį frykai, apsi
žiūrėjom, kad sėdim ant laiptų ir sugalvojom Fre-
aks on Floor.
Justas: O dėl traktavimo – išsigimėliai ant grindi
nio, tarkim, taip.

Kas jums yra muzika?
Justas: (po ilgos pauzės) Dabar jau sunku atsakyti... 
Gražus gyvenimo papildymas, kuris, juo toliau, 
tuo labiau tampa pagrindine mano veikla.
Rokas: Man muzika yra gyvenimo būdas. Visa 
mano diena prabėga su muzika, jos klausantis, pa
čiam grojant, taip pat ir studijuoju muziką. Dau
giau nieko nemoku.
Justas: O aš moku. (Juokiasi)

Kaip jūs patys apibūdinate „Freaks on Floor“ muziką?
Justas: Anksčiau tai būdavo alternatyvus tūsas… 
Rokas: Na, tam tikra prasme dabar irgi, tačiau ne
norime būti tiesiog šokių pokių grupė.
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Justas: Dabartiniai kūriniai šiek tiek keičia mūsų 
stilistiką.
Rokas: Atsiranda daugiau depresyvių motyvų...
Justas: Na, ne depresyvių, o gražių.
Rokas: Stengiamės tą įniršį, ekspresiją maišyti su 
gražesnėmis melodijomis.

Kaip jūs kuriat? Kas jus įkvepia?
Rokas: Pavyzdžiui, Justas į repeticiją atsineša kūri
nio griaučius, tada susėdam, profi laktiškai pasiba
ram, o tada prasideda bendra kūryba. Vėliau, kai 
kūrinys pradeda skambėti, imame jį vadinti daina. 
Kada tai nutinka, yra tik laiko klausimas.

O kas tave, Justai, įkvepia sukurti pačius griaučius?
Justas: Na, būna įvairiai, tarkim, praėjusią savaitę 
išbandžiau naują gitarą, apie kurią seniai svajojau. 
Tai ir tapo įkvėpimo šaltiniu. Tada ilgai grojau ir 
kažką, atrodo, sukūriau, neatsimenu.Visi nauji įvy
kiai, patirtys tampa mano įkvėpimo šaltiniais. Taip 
pat labai svarbi aplinka. Šiuo metu nuomojuosi 
butą, kurio kaimynystėje gyvena daug aktorių, tai 
sukuria savotišką kūrybinę atmosferą.

Andrius Mamontovas viename interviu yra pasakęs, 
kad kiekviena grupė klausytojams siunčia kokią nors 
žinutę. Kokią žinią perduoda jūsų muzika?
Rokas: Čia reikėtų paklausti Andriaus Mamonto
vo. (Abu juokiasi)
Justas: (surimtėjęs) Po Opus3 fi nalo, vienas senas 
geras draugas man parašė žinutę, kurioje teigė, jog 
mūsų muzika yra labai depresyvi ir skirta liūdniems 
žmonėms, ieškantiems kitos, agresyvios, niūrios, 
tamsiosios pusės, esą Freaks on Floor nekuria muzi
kos gyviesiems...
Rokas: Bet aš nesutinku su tuo.
Justas: Aš irgi nesutinku. Iš tiesų aš labai džiau
giuosi, kad į mūsų koncertus ateina įvairūs žmo
nės. Na, o mūsų žinutė būtų: mes...
Rokas: ...esame!
Justas: Esame ir būsime.

Kokį koncertą laikote pavykusiu?
Justas: Man geriausi koncertai būna tie, po kurių 
aš išeinu šlapias, atidavęs visą save. Dar labai svar
bu, kad garso kokybė būtų ideali. Be to, grojant 
klubuose vidinis pasitenkinimas retai užklumpa.
Rokas: Taip, klubuose mažai erdvės, patalpos už
daros. Tai išties varžo. Esame labiau linkę koncer
tuoti atvirose erdvėse, festivaliuose. Na, o dėl paties 
pasirodymo: jeigu po jo norisi atsigult, vadinasi, 
koncertas buvo geras.

Kuris koncertas per visą grupės gyvavimo laikotarpį 
buvo įsimintiniausias?
Rokas: Man mūsų šių metų gimtadieninis Moky
tojų namų kiemelyje.
Justas: Taip, man irgi. Ir dar pasirodymas 
Be2Gether 2008 festivalyje. Tada buvo didelė au
dra. Galvojom, kad žmonės išeis, tačiau niekas ne
išėjo. Lijo tiesiai ant mūsų, buvo labai gera, truputį 
krėtė elektra...

Laimėjus „Eurorock 2008“, teko pakeliauti po užsie-
nį (Prancūziją, Vokietiją, Angliją) ir koncertuoti vie-
tiniuose klubuose. Kuo skiriasi užsienio publika nuo 
lietuvių? Kuri jums labiau patinka?
Rokas: Man labiau patinka groti Lietuvoje, nes 
malonu, kad žmonės čia mus žino, smagu grojant 
matyti pažįstamus veidus, lengviau prognozuoti, ar 
koncertas pavyks, ar ne. O užsienyje publika labai 
įvairi. Vokiečiai santūrūs, bet aktyvūs, o anglai į 
mus labai keistai reagavo...
Justas: Manau, pagrindinis skirtumas yra tas, kad 
lietuviai labiau nori linksmintis, atsipalaiduoti. Na, 
o ką daugiau daryt krizės metu?..

Stebint jūsų koncertus, į akis krenta ypatingas ekspre-
syvumas scenoje. Kaip jums pavyksta to pasiekti?
Rokas: Ekspresija atsirado po pirmo bendro mūsų, 
kaip Freaks on Floor, koncerto. Anksčiau, grodami 
kitose grupėse, ir Justas, ir aš būdavome santūrūs...
Justas: Na jau, kai grojau Skyder’iuose, aš nebuvau 
santūrus. (Juokiasi)
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Rokas: ...o po pirmo koncerto Anykščiuose paju
tome kažkokią energiją, kuri buvo apėmusi visus. 
Dabar, kai grojame kartu, tai išeina natūraliai. 

Ar vartojate alkoholį prieš pasirodymus?
Rokas: Stengiamės negerti. Jei kartais ir tenka, tai 
labai minimaliais kiekiais, ir dar gerokai iki kon
certo. Žinoma, kartais būna, kad grodami pasista
tome šalia bokalą, bet tikrai alkoholio vartojimo 
prieš koncertus nepropaguojame. Tai kenkia groji
mo kokybei, nors ir šiek tiek atpalaiduoja.

Ar prodiuseriai, festivalių vadovai ar kas nors kitas 
nevaržo jūsų kūrybinės laisvės? Jei taip, kaip reaguo-
jate?
Rokas: Mes stengiamės neleisti, kad į mūsų mu
ziką kas nors kištųsi, aiškintų, kaip ką groti, ar pa
našiai.
Justas: Kartais būna, kad mums paskambina ir siū
lo koncertą, nurodydami, kokius kūrinius turėtu
me groti. Mes sutinkame, užlipam ant scenos ir vis 
vien pagrojame tas dainas, kurias norime.
Rokas: Taip sužaidžiam.

Kokiame raidos etape, jūsų nuomone, yra Lietuvos 
muzikinis gyvenimas?
Rokas: Manyčiau, vyksta savotiškas muzikinis at
gimimas. Atsiranda daug įdomių naujų grupių, ta
čiau daugeliui trūksta profesionalumo. Jei, tarkim, 

vokalistas, gitaristas geri, šlubuoja ritmo sekcija, 
arba atvirkščiai. Žinoma, yra ir labai profesionalių 
grupių, kaip, pavyzdžiui, Brass Bastards, ten aka
demikai groja, jie savo instrumentus valdo gerai, 
tačiau kalbant apie kitokio lygio grupes, profesio
nalumo tikrai trūksta.

O kaip šiuolaikinės lietuviškos muzikos kontekste ver-
tinate save?
Justas: Hm... gerai. (Juokiasi) Kai žmonės sako, jog 
dabartinėms grupėms trūksta ekspresijos, gyvumo, 
nuoširdumo, manau, mes kaip tik tai ir turim, ir 
tai yra gerai.
Rokas: Svarbiausia, kad mes turim savo stilių, ku
ris atspindi mūsų gyvenimo būdą. Yra sakančių, 
kad kažką kopijuojame, mėgdžiojame, bet mūsų 
tai nejaudina, svarbu, kad mes žinom, jog tai, ką 
darom, yra nuoširdu, ir tai mus tenkina.
Justas: O jei tai tenkina mus, tenkina ir kitus.

Kada galima tikėtis pirmo jūsų albumo?
Justas: Ooo... Negreit dar... Turim keletą įrašų, bet 
jie nėra tokie kokybiški, kokių mes norėtumėm. 
Rokas: Vasarą visą mėnesį smarkiai dirbom, įraši
nėjom, tačiau, kaip sakė Justas, įrašų kokybė mūsų 
netenkina. Nusprendėm, kad toks albumas mums 
nereikalingas, tad palauksim, kol turėsim kokybiš
kesnių įrašų.
Justas: Labai tikimės per metus išleisti pirmą al
bumą.

Ko galėtumėte palinkėti savo gerbėjams?
Justas: Nepalikite mūsų!
Rokas: Nepalikite mūsų ir mes nepaliksime jūsų 


Ačiū už interviu.

Grupės svetainės:
http://www.myspace.com/freaksonfl oor
http://grotuvas.ore.lt/grupe.php?id=322
http://frype.lt/freaksonfl oor
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