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Audronė Daugnorienė

Sausio tamsa

bėms. Tai lyg ta kūrybingoji Nebūtis, kurioje slypi 
visos galimos Būties formos, tik reikia sugebėti jas 
prisišaukti. Viskas prisipildo reikšmių, kai nueini 
kelią nuo baltumos iki juodumos.

Kažkas mūsų epochoje yra labai juoda. Šiais 
laikais tiesiog neįmanoma kalbėti apie kitas spal-
vas, kol nesupratai, kas yra juoda...“ (Naujoji Ro-
muva, 2007, Nr. 4)

Tad iš tiesų gal turime pereiti tamsą, kad su-
prastume, kas yra šviesa, nes jei visąlaik būtų šviesa, 
nesuprastume, kas tai.

Tik vieną kartą džiaugiausi tamsa. Važiavome 
autobusu iš Zalcburgo į Raurį, tokį nedidelį Aus-
trijos miestelį. Buvo naktis. Autobusas vinguriavo 
kalnų serpentinu. Visi keleiviai snūduriavo. Tik 
staiga kažkas šūktelėjo: „Žiūrėkit!“ Ir visi prigludo 
prie langų. Kažkur žemai spinduliavo žvaigždynas. 
Apsvaigę negalėjom patikėti savo akimis. Tik po 
kiek laiko suvokėm, kad tai – miestelis slėnyje.

Tegu tokie žvaigždynai švyti ne tik virš galvos, 
bet ir po kojomis.

Per šį numerį punktyru strykčioja juoda spal-
va ir tamsa. Trumpos dienos, liūdesys po švenčių 
tamsina mintis ir kasdienę būtį. Ir čia pat prisime-
nu šviesaus atminimo fi losofę Leonardą Jekentaitę: 
„Daugelis „juodųjų“ dalykų susiję su tuo, ką tu-
rėtume vadinti blogiu, kas lyg ir signalizuoja apie 
nelaimę, nuodėmę, patį šėtoną. Tai juodieji perso-
nažai: juodasis genijus, juodasis svečias ar juodoji 
viešnia. Būna juodų dienų, juodų minčių, juodų 
katinų, juodų varnų, juodojo humoro, juodo pa-
vydo, juodų darbų, juodo vargo...

Bet iš tiesų juoda spalva – tai pagrindų pagrin-
das, atrama. Tai sodraus juodžemio, vaisingumo ir 
derlingumo spalva. <...>

Kosminė tyla ir tuštuma – kaip mūsų amžiaus 
poetikos fonas, kompiuterio ekrano spalva, virtu-
alaus veiksmo visuotinis kontekstas, iki-tekstinis 
vyksmas, pirmapradiškumo atmosfera, onirinės er-
dvės skiriamasis bruožas; iš jos stebuklingai gimsta 
neįtikėtini vaizdai ir vėl į ją nugrimzta. Tai juodu-
ma, kuri padeda grasinti naujų rūšių priklausomy-

Lina Danė Bielinytė. 
Mėnesienos drugiai, 2010
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Staiga isteriškai suzvimbia mano mobilusis te-
lefonas – gavau žinutę: „Labas. Ką veiki?“

Labas. Žvelgiu į šlapią dangų priglaudusi kaktą 
prie šalto stiklo. Patariu – geriau nė nežiūrėk lau-
kan. Jei per dieną ir sukaupei nedidelę džiaugsmo 
kibirkštėlę, ji kaipmat užges lyg pigus fejerverkas 
naujametę naktį.

Žinai, šiandien, eidama namo, pamačiau pilka-
me danguje žydrą lopą. Turėjau apsidžiaugti „mažu 
menkniekiu, praskaidrinusiu dieną“, bet susinervi-
nau. Jei diena niūri, tai tegul ir būna tokia iki pat 
pabaigos. Ir jokių gėlyčių. Kam reikia bergždžiai 
stengtis pralinksminti žmones, visa galva pasinėru-
sius į Sunkmetį ir kasdienes problemas? Geriau ne-
trukdyti jiems skubėti, vėluoti ir dirbti, netrukdyti 
su tais kvailais žydrais lopinėliais. Geriau tegu dan-
gus sugeria jų piktas mintis, o paskui lašais išlieja 
ant pavargusių galvų.

Šalia takelio pastebėjau limonado butelį su 
kvaila spalvinga etikete, kuri rėkte rėkė: „Be cu-
kraus!..“ Taip ir norėjosi užsikimšti ausis. Kaip be 
cukraus? Nuo kada per radijo stotis gali girdėti 
vien muziką be jokių kvailų juokelių ar reklami-
nių intarpų?.. Nuo kada Naujieji metai būna be 
įkyrių, nesąmones vapančių girtuoklių?.. Kartais, 
kai apima koks nors didžiulis džiaugsmas, įjungiu 
stabdžius. O kam džiaugtis, jei vėl greitai užklups 
nemalonumai, verčiantys laimės stiklainėlį pasidėti 
į atokesnį lentynos kampą? Netikiu tomis etiketė-
mis: „Be cukraus...“

Ėjau pušyno pakraščiu, tačiau mane lydėjo ne 
medžių ošimas, o mašinų gausmas. Vienos tyliai, 
kitos garsiau priminė, kad esu ne viena. Praskrie-
jo ir graudi šaldytuviškai balta Audi 100, ubage 
vadinama. Baisiai kriokdama, tarsi pranašaudama 

Eglė Bliūdžiūtė

Tamsa katės kailiuku

pasaulio pabaigą, ji skrodė drėgną orą surūdijusiais 
savo sparnais. Tas garsas išblaškė mano mintis ir 
kurį laiką ėjau atitrūkusi nuo pasaulio, nieko ne-
galvodama, įsmeigusi akis į duobėtą takelį. Juo 
vasarą dviračiu važiuodavau į krepšinio aikštelę. 
Net jei nugarą kartais smarkiai kepindavo saulė, o 
grįžtant mausdavo kojas, širdyje jausdavau skaidrų 
pakylėjimą, džiugesį. Ten, aikštelėje, viskas buvo 
tikra... Staiga pajutau, kad šypsausi. Nuleidau gal-
vą, tačiau tą šypseną taip sunku sutramdyti...

Kiekvieną kartą parėjusi namo, naiviai tikiuosi, 
kad kas nors bus pasikeitę, mažų mažiausiai bent 
nukritęs meteoritas. Kai nieko naujo nepastebiu, 
tik supuvusią žolę, kuri man primena didvyriškas 
vasaros žoliapjūtes, švelnų vėją, džiovinantį šlapią 
kaktą, nusivylusi einu į vidų.

Nors kambaryje slėgis, rodos, visada normalus, 
man kažkodėl čia sunku. Keista, bet namų jauku-
mą pajuntu tik kitų namuose. Net jei grįžtu bai-
siausiai pavargusi, nusilpusi, įžengusi čia, tuoj pat 
noriu dingti. Jaučiu nerimą... Visi namuose, bet 
kiekvienas savo kampe... Labas... Ar viskas gerai? 
Aha... Valgyti nori? Pasiimk... Gerai... Nesėdėk il-
gai prie kompiuterio... Aha... Tiek jau to, dar visiš-
kai nepamišau...

Jau temsta. Diena eina tamsyn su mano katės 
kailiuku. Ir gerai, nes tamsa nieko neprimena, ne-
skatina jokių svajonių. Ji tiesiog yra ir saugo...

Užsimerkiu, kad nematyčiau tamsos. Niekas vis 
vien neįsižiebs ir nesuteiks vilties, kad ateis rytas. 
Net ir kalėdinių lempučių nematyti. Nieko. Jos ne 
kvailos, jos nėra banalybė! Jos žybčiodamos palaiko 
žiemos pulsą, kad ji visiškai nesušaltų. Kažkur to-
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lumoje matau kelias švieseles. Neseniai paklausiau, 
kodėl švieselių šiemet tiek mažai. Atsakė: „Turbūt 
dėl sunkmečio...“

Žinai, seniau maniau, kad visas pasaulis egzis-
tuoja tam, kad mane apgautų. Maniau, kad visi 
žino tikrąją Tiesą, o aš vienintelė nieko neišma-
nau ir esu auka. Dabar beveik tas pat, tik kampas 
kitoks... Juk jie apsimeta. Apsimeta, kad neturi 
žmogiškumo, apsimeta, kad siekia naudos tik sau, 
apsimeta, kad negalvoja apie kitus. Netikiu, kad 
visi tie pasmerktieji politikai iš tiesų yra savanau-
džiai ir neišmano savo darbo. Netikiu ir kaliniais, 
tupinčiais už grotų. Juk jie tik apsimeta. Iš tikrųjų 
jie kitokie, tiesa? O gal aš ko nors nesuprantu ir vėl 
save apgaudinėju? Prašau, paaiškink man, kaip iš 
tiesų yra.

Taip ir noriu kartais blogas savo mintis suso-
dinti ant rogučių ir smagiai paleisti pakalnėn. Bet 
juk visi turi teisę blogai galvoti. Juk naikini tik save, 
o ne visą pasaulį. Užsidaręs leidi savo mintims per-
eiti vis į aukštesnį pykčio lygį. Gali mintyse nekęsti 
savęs ir kitų. Gali prakeikti šalia esantį. Gali slap-
ta nusivilti gyvenimu. Bet kas būtų, jei kiekvieno 
galvoje atsirastų mygtukas su užrašu: „Įrašyti?“ Kas 
būtų, jei vieną dieną tektų raudonuoti iš gėdos dėl 
to, ką esi pagalvojęs? Gerai, kad taip nėra... Minčių 
neįmanoma suvaldyti. Jos greičiau viską pamato ir 
suvokia nei tu pats. Ir tau kartais gėda...

Kitame kambaryje kažkas pirštais barbena į 
stalą. Lauke girdžiu Lietuvos gangsterių leidžiamą 
muziką iš seno golfo. Nusičiaudi mano katė (pats 
nuostabiausias garsas pasaulyje). Per radiją girdžiu 
šimtą kartų girdėtą dainą. Girdžiu tylius žingsnius... 
Tylius ir ramius. Jaučiu, kaip šaltas prakaitas teka 
per nugarą. Tie žingsniai pažįstami, bet vis vien. 
Kodėl jie negali būti greiti, skubūs? Juk privalo 
skubėti, juk laikas eina, jie nesuspės! O jie lengva-
būdiški, nusispjovę ant beprotišku greičiu lekiančio 
pasaulio, lėtai slenka. Lyg tyčia erzinamai pama-

žėle velkasi ir meta tamsų šešėlį. Tada sustingstu. 
Dingsta muzika, prityla mintys. Tie žingsniai tokie 
tylūs, kad jų neįmanoma girdėti, juos reikia pajus-
ti. Jie tykiai sėlina ir nori sugauti mane, galvojančią 
kažką ne taip. Galiausiai dingsta, ir aš atsikvepiu. 
Bet trumpam. Žinau, kad jie sugrįš. Man suteiktas 
laikas, ir galiu gyventi blyškiais prisiminimais apie 
malonią praeitį ir kažkur viršūnėje šviečiančią atei-
tį. Laikas, kai nejauti baimės dėl dabarties.

Nuolat galvoju, kodėl pasaulyje, kupiname 
įvairių spalvų, formų, garsų taip mėgstama unifor-
ma. Uniformuotos mintys, elgesys, aišku, plaukų 
ir veido spalva, uniformuota kalba... Jautiesi be 
galo prastai, kai nepaklūsti nuvalkiotiems grožio 
standartams, jautiesi menkas, ne toks, koks turi 
būti. Kartais, kai matau žmones, kuriems pavy-
ko neįsivelti į tą standartų karuselę, apsidžiaugiu. 
Gal retkarčiais juos aplanko slogios mintys, kad jie 
kažką prarado. Taip, prarado. Bet tik kvailą tuščią 
džiaugsmą, kurio net nusipirkti galima. O tų žmo-
nių džiaugsmas, manau, bus labai ramus ir ateis 
neskubėdamas. Tada bus galima pamatyti daug 
daugiau. Jie yra tie keliautojai, kurie, važiuodami 
autobusu, naktį žvalgosi pro langus, apžiūri nema-
tytą miestą, danguje ieško žvaigždžių. O kiti tuo 
metu miega.

Miglė Daugnoraitė. Vakaras, 2010
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Ar jums kada nors teko matyti tamsą? Iš nak-
ties ją pavogė mašinos, nes tamsos aš nebematau. 
Niūrią naktį mindamas betono kelią, stebiu tik 
melancholiškai apšviestas gatves, o tolyje regiu 
stik linį dangoraižių peizažą. Daugiau nieko. Gatvės 
tuščios, o dangoraižiai iškrypę. Ausies būgnelius 
maloniai virpina iš tolumos sklindantis mašineri-
jos ošimas. Negyvas, žvaigždžių netekęs dangus vis 
dar alsuoja gaivalingos gyvasties ir natūros rauda. 
Tai – mano namai, pagalvoju. Tai – miestas. Ir čia 
niekada nebūna tamsu.

Kelias, kuriuo einu, nuveda mane prie mėnulio 
šviesoje paskendusių laiptų, o garsinį miesto foną 
ūmai užgožia dusli žemų dažnių monotonija. Mane 
supančioje erdvėje – tikras industrijos rojus: plyt-

Ugnius Babinskas

Kurtinanti tamsa

galių krūvos, erozija sergančios sijos, sulūžę kranai 
ir iš po žemės kyšantys bei nebūties raudą šnabž-
dantys šiluminiai vamzdžiai... Apsidairęs žengiu 
penketą žingsnių sidabrinės šviesos link. Dar viena 
funkcinė betono konstrukcija, besileidžianti že-
myn, baigiasi aprūdijusiomis sunkaus metalo duri-
mis. Veikiant vartotojiškiems refleksams ir rankoje 
jau trinant kelias kupiūras, durys prasiveria ir kūną 
paskutinįkart nukrečia žvarbaus gruodžio dvelks-
mas. Po kelių sekundžių aš jau viduje. 

Aš vietoje, kurioje nematoma nakties tamsa 
tiesiogiai transformuojasi į šaižų bei drumstą sinte-
tikos ritmą ir su trenksmu užlieja kūną. Kol pasta-
rasis skęsta aistruolių minioje, aš negalvoju apie dar 
neseniai matytą mėnulį, rytojaus saulę, aš neturiu 

Ana Motkina. Iš ciklo Iliuzija. 
Linoraižinys. Diplominis darbas. 
Vadovė Eglė Vertelkaitė. 2010. 
Iš Vilniaus Justino Vienožinskio 
dailės mokyklos fondų
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planų, idėjų, net vilties. Nes to man ir nereikia, aš 
tenoriu girdėti tamsą. Sieloje Natūrą pakeičia ny-
kus Futūros gaivalas, o mintyse – tik vizijos, vaiz-
dai. Man gera žinoti, kad visa ši negyva erdvė, šis 
kraupia šaltuma atsiduodantis požemis, prigrūstas 
žmonių, alsuoja tuo, kuo gyvename kiekvienas ir 
kasdien. Mano sielą glosto mintis, kad visa ši minia 
tapo vienalyte šėliojančia organika tik dėl muzikos, 
o jų šokis, tiksliau – mūsų šokis, tapo šios muzikos 
refleksija. Ir mąstyk, sakyk, ką nori – abejingų tam, 
čia tikrai nėra. Virš mūsų esantiems gražu tik tai, 
kas teikia pelną, o pogrindyje tai pakeičia laužyti 
ritmai, gaivalingas šėliojimas, visur juntama pažan-
gos galia, o svarbiausia – aistra. Taip, patikinu save, 
aistra idėjai. Nemeluoju, nes visa kurtinančios tam-
sos kultūra yra ne tik dar viena postmodernistinio 
judėjimo apraiška, tai šis tas daugiau, tačiau kartu ir 
niekas savaime. Juk viskas, kas laikina, yra niekas, ar 
ne? Tai, kas laikina, nėra vertinga savaime. Viskas ir 
niekas, tai garsas, žmonės, technika, dinamika – tai 
neapibrėžtomis idėjomis, žiauriais troškimais ir al-
ternatyvos idealu grįsta naujosios muzikinės kultū-
ros forma, sulydanti žmogaus dvasinį polėkį ir ma-
šinas. Duotybę su konstruktu. Transcendenciją su 
materialumu. Kurtinanti tamsa – tai dirbtinio daik-
to ir natūralios individualybės jungtis. Jausmas, kad 
visa mane supanti technika savaip gyva tik tol, kol 
ją valdo žmogus, mane priverčia nevalingai aukštin-
ti neatsiejamą mūsų gyvybės priedermę – kūrybą. 
Nes viskas, ką turiu, matau, užuodžiu, liečiu, kuo 
gėriuosi, ką girdžiu, yra žmonių kūrybos vaisiai. 
Atrodo rankos, kojos, visas kūnas, skęstantis šioje 
materialioje kūrybos persmelktoje terpėje, išlaisvi-
na lygiai tiek energijos, kiek gauna jos iš muzikos. 
Pasisavina ir atiduoda, siurbia ir skleidžia, visas tas 
ilgas valandas, kol dangus rauda ir šaukiasi sapnų, o 
skylantis ilgaamžiškumo ir absoliučios tiesos mitas 
naikina tradicijas ir kuria norus. 

Štai taip yra sukuriama vienos nakties amži-
nybė, keliaujant rytiniame rūke paskendusioje bei 

skaisčios aušros nutviekstoje gatvelėje, – tariu sau 
tyliai. Amžinybė, kurioje dominuoja tik urbanizmo 
kultūra, industrijos refleksija, kurioje – tik techno-
logijos, tik dinamika, tik tamsa. Manęs žmonės 
paklaustų – kam tau tai? Juk dar yra šviesa, juk yra 
kita kūrybos pusė, kitoks būdas džiaugtis postmo-
derniu gyvenimu. Taip, jūs teisūs, šviesos yra. Ir ji 
visada čia pat. Tik ji kitokia. Kontakto su gamtiš-
ka, humaniška ir idėjiškai išgryninta šviesa jau ne-
bėra. Jo jau seniai nebuvo ir nebus, nes aš, kaip ir 
tu, skaitantis šią išpažintį, – urbanistinis žmogus. 
Todėl man kurtinanti tamsa yra gyvenimo esenci-
ja, tai bevertis menas, – sakytų akademikas, anti-
menas, aš sakau, tai – tiesiog pogrindinė kultūra. 
Ir aš būsiu su ja tol, kol mano siela bus jauna, kol 
žmogus galutinai netaps tik surūdijusia mašina.

Gabrielė Umbrasaitė. Iš ciklo Architektūra ir žmogus. 
XX amžius. Linoraižinys. Diplominis darbas. 
Vadovė Eglė Vertelkaitė. 2010. Iš Vilniaus Justino 
Vienožinskio dailės mokyklos fondų
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Algis Laurinavičius

smėlio pilys smegenyse

gyvenimas laukė, o toliau? 
– nebelauks, – sako elijus mažai 
mergaitei. 
ji apsiverkia, nes labai nori žinoti, ar vis dar pamena 
kaip tai daryti. 

ji žioja nasrus ir didžiuliais šešėliais žiurkės plūsta taip 
spalvina drobę. situacijos ir aplinkos. 
žmonės pakelia galvas, nors neturi veidų, nors labiau 
siluetai nei žmonės. ir jie žiūri. 
ir mato, kaip tekinos sraigės kaip sakai iš pušies 
tekini vis tekėtų ir srauniai tekėtų. kaip iš dūžtančio namo iš 
molio. 
tuomet kalba, nors nieko nesako, tačiau: 
visada, o paskui arba nieko. glamonėtume smėlį pilveliais 
ir užliptumėm ant savęs pėdomis. nes mes dulkėmis grįž- 
tame dulkėmis virtę vėl, ten, kur nebuvome virtę nė karto. 

tuomet gula tyla, taip lyg patalą klotųsi vėlės, kurios vaikšto tarpais 
eglučių jaunų ir apsąla galva, nors neturi nuo ko. 
bet apsąla. 

gal todėl niekas neskleidžia skėčių. o ir neskleidžia 
dezinformacijos, nes. nes nė vienas jų nemoka mirti 
todėl, jie nenori to net pabandyti. 

tuomet nusisuki nugara – talpini juos visus į šešėlį nes 
šviečia į nudelbtas akis tau. nesupranti, tai dugnas ar paviršius. 
įkvepi vieną kvapą ir stovi vanduo, nors 
atrodo, jis teka. ar bent jau turėtų tekėti po kojom 
tau. planetos, kurias šitaip saugai, ant kurių dar nė karto 
neteko užlipti – nors būna, pakliūna, kad sprogsta 
kaip tada gelia odą, kaip gelia. 
o tada, atsisukau ir matau: kaip praeina pavasariai, – sako. jie 
nutįsta blakstienomis, krenta ir sklendžia, lyg suprastų 
ką visa tai reiškia.
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apie ramybę ir taiką minties

sapne mes buvome vilkolakiai 
lakėme vienas kito kraują 
stigmatines žaizdas delnuose po velykų 
ji ėdė mane gyvą, ėdė po mirties – 
išties – – norėjo prisiminti skonį 

prakeikė jauni ir akli mus žmonės 
vaikė inkvizicija 
pakorė, paskandino arba degino, tačiau 
net pelenais kėlėme nerimą. ramunių 
laukuose amžinas mūsų tapsmas rado taiką 
kurią atsargiai lietėme liežuviais nepamiršę 
suprasti, kad vilkolakis po visa ko yra 
kur kas labiau žmogus nei gali būti vilkas

teisingi ėjimai

endšpilis. ir dangus tampa žalias be virsmo.
be valdžios. tačiau prasmę įgyja
išlikę. pėstininkai pamažu
link stebuklų šalies, o kitaip – pažadėtosios žemės.
pakeliui ji atšaukia sargybą. lyg nujaustų
artėjančią baigtį.

nenujaučia, žinau, nes gili pernelyg
karalienės didybė. joje skęstančios akys pamiršta
žiūrėti, o matyt niekada nemokėjo ir taip.

padalinta išmintis

aš mažas vaikas violetinėm akim 
priėjęs prie 
bedugnės krašto. 
klausiu: kodėl? 
aidas atsako: nes nešoki šoki 
šoki šoki...

kaip lengva

šešėliai neturi kūno ir neturi kontrolės 
jie blaškosi, mato, kaip 
geri katalikai drasko jų gyvenimus 
velniop 

nes visą laiką bijo laiko 
nes nesusitaiko 
šeimininkai

pokalbiai prie arbatos

vis dėlto mūsų vakaras literatūrinis, 
nes mes skaitome cukraus pakuotę, 
tiesa. 

ir tiesa čia, visai nėra klausimas. 

ir mes kalbame apie tai, ką perskaitėme, 
apie vieną suoliuką ant ežero 
kranto, 
kai laikui bėgant viskas keičiasi 

tik to laiko nėra, ne todėl, 
kad praėjo, 
paprasčiausiai niekada ir nebuvo, tačiau 

kam mums laikas, kai turim arbatos.
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Daugiau nei prieš pusę amžiaus įžymus Lietuvos fi -
losofas Stasys Šalkauskis rašė, jog jaunatvė yra pilna 
idealizmo, lengvai užsidega, giliai jaučia ir jautriai 
reaguoja, užjaučia svetimus vargus ir yra linkusi į 
pasiaukojimą – turi subtilų dorinį jausmą. Apie šį 
jauno žmogaus pasišventimą bei apsisprendimą gy-
venti siekiant idealų Justina Juodišiūtė ir Giedrė 
Kriaučionytė klausinėja literatūrologo bei rašytojo 
profesoriaus Regimanto Tamošaičio.

Justina Juodišiūtė: Kaip manote ar šiandieninis 
idealizmas nėra praradęs turinio, to, ką reiškė žmo-
nėms anksčiau? 

Regimantas Tamošaitis: Realaus idealizmo galite 
pamatyti kad ir savo tiesioginėje aplinkoje. Štai 
Andrius Konickis, – argi ne idealistas, ne donki-
chotas? Matydamas jį visada pagalvoju: štai kur 
žmogus, kiek daug daro, ir tik iš idealistinių pas-
katų. Nežinau, ar jis gyvenime iš to kokios naudos 
gauna, ar tiesiog aukojasi, bet mūsų kultūrai pada-
ro tikrai daug. Idealizmas niekada neišnyks, tokia 
jau žmogaus prigimtis – argi mes nenorime būti 
geresni? Juk yra toks poreikis gyventi ne vien dėl 
savęs? Kaip kitaip mes bendrautume?

Justina Juodišiūtė: Bet kartais visos pastangos nu-
eina niekais...

Regimantas Tamošaitis: Jei žmogus griebiasi per 
daug didelių problemų, sprendžia globalinius rei-
kalus, tada, žinoma, susiduria su didelėmis kliūti-
mis. Bet vien jau tai, kad žmogui kyla noras kažką 
nuveikti, reiškia, jog viskas įmanoma. 

Idealizmas yra tikras dalykas...

Giedrė Kriaučionytė: Bet ar tai yra idealizmas? 
Visi norime gerai gyventi, todėl ir stengiamės. Ide-
alizmas, man atrodo, yra, kai sieki kažkokių neįgy-
vendinamų tikslų.

Regimantas Tamošaitis: Taip, jeigu mes pasiektu-
me savo idealus, jų ir nebeliktų. Idealas visada yra 
horizonte, kažkur perspektyvoj. Tai tiesiog tobulė-
jimo kryptis, kuri visada atvira, kaip ir horizontas. 
Nėra tokio žmogaus, kuris būtų absoliučiai paten-
kintas dabartine savo būsena. Gyvenimas apskritai 
yra judėjimas. Taip visada buvo ir taip visada bus, 
nes žmonės ir visuomenė niekada nebus tobuli. Ar 
idealizmas išliks? Žinoma, kaip ir žmogaus noras 
būti geresniam. Yra daugybė žmonių, kurie auko-
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jasi dėl kitų, daro kažką tokio, kas gal ir nėra nau-
dinga, bet jiems atrodo labai prasminga ir teikia 
motyvacijos visam jų gyvenimui. Kiti tiesiog negali 
gyventi susitaikydami su visokiomis negerovėmis, 
kurios tarsi žeidžia žmogaus prigimtį. Idealistiniai 
siekiai giliai įaugę į žmogaus prigimtį, tas nuolati-
nis darnos, gėrio, tikrumo siekis. Kitaip galėtume 
gyventi be jokių rūpesčių – tiesiog dirbtume savo 
darbą, apsirūpintume save ir nedarytume jokių 
problemų. Bet štai mums kažkodėl rūpi ir pasaulis 
šalia mūsų, aplinka, kurioje egzistuojame.

Justina Juodišiūtė: O idealistas yra atitrūkęs nuo 
tikrovės žmogus, gyvenantis idėjų pasaulyje ar jis 
kaip tik yra įsipareigojęs ką nors daryti, prisiimti 
atsakomybę ir veikti – kaip Jūs sakot, tai yra da-
rymas?

Regimantas Tamošaitis: Ne, manau, kad idealis-
tas kaip tik yra tas, kuris visa savo esybe susijęs su 
gyvenimu, kuris jį mato realiai. Jis tiesiog širdimi 
jaučia tikrovę ir yra susirūpinęs, kad ji nėra tokia 
gera, kokia turėtų būti. Žinoma, esama ir svajo-
tojų, kurie slepiasi nuo tikrovės savo gražiose fan-
tazijose. Bet iš tokių svajonių neatsiras pozityvaus 
idealistinio veiksmo, realaus pasiaukojimo.

Giedrė Kriaučionytė: Ar ta kančia, kurią patiria 
idealistas, kai jis žino, kad jo idealas yra nepasiekia-
mas, nežlugdo jo paties?

Regimantas Tamošaitis: Nežinau, ar yra tokių 
naivių idealistų, kurie trokšta nepasiekiamo ide-
alo. Idealisto nereikėtų painioti su kvailiu. Jeigu 
kategoriškai sieki nepasiekiamų dalykų, vadinasi, 
esi kvailys. Ir dar – išpuikėlis. Kartais už idealis-
to aureolės slypi didžiulė puikybė, visų žmogaus 
nuodėmių pagrindas. Bet tai irgi kvailumo forma. 
Kvailių apskritai reikia saugotis. 

Giedrė Kriaučionytė: Bet kai kurie kaip tik sako, 
kad reikia užsibrėžti nepasiekiamų tikslų. Jeigu 
mano pagrindinis tikslas yra tapti geru žmogumi, o 
dar aš noriu stoti į dailės akademiją, bet dabar esu 
pardavėja, juk vis vien galiu būti geras žmogus.

Regimantas Tamošaitis: Labai neprotinga siekti 
nepasiekiamų tikslų, tada gali nenuveikti net to, 
kas tau yra duota prigimties, kuo tu gali realiai būti 
naudingas sau ir kitiems. Galim paklausti ir taip: 
ar tie žmogaus idealai yra praktiniai, moraliniai 
ar dvasiniai? Idealistu, man atrodo, gali būti bet 
kokioje visuomenės sferoje, užsiimdamas bet kokia 
veikla. Aukotis kitiems žmonėms gali bet kur. O 
savanaudiškumą gali auginti būdamas kad ir koks 
šventeiva. Idealizmo esmė, manau, yra bendravimo 
su žmonėmis kokybė – kiek mes esame nuoširdūs, 
kiek mes padedame vieni kitiems, kiek mes sten-
giamės dėl kitų, ir kad mūsų pasaulis būtų geres-
nis, teisingesnis, doresnis. Tai juk labai paprasta. 
Arba tu gyveni dėl savęs, arba dėl kitų – yra tik 
dvi kryptys. Visa išmintis – kaip jas suderinti. Kas 
gyvena tik dėl kitų, visiškai pamiršdamas save, tas 
irgi kvailys arba koks apsėstasis. Žmogų juk gali 
apsėsti aukštos idėjos ir atimti iš jo blaivų protą. 
Niekada nereikia prarasti realybės jausmo, nes be 
jo mes netenkame atramų, o mūsų veiksmai darosi 
tušti. Gyvenimas nėra tuščių fantazijų tenkinimas. 
Tikras idealizmas dažnai yra sunkus dalykas, kaip 
kokia pareiga. Bet galbūt idealizmas labiau yra dva-
sios būsena, motyvacinis mechanizmas, moralinis 
dalykas, o praktiniai žmogaus tikslai kyla iš kitų – 
egzistencinių – poreikių. Mes kažkur įstojame, stu-
dijuojame ir dirbame juk ne iš idealizmo paskatų, 
mes tiesiog prisitaikome prie gyvenimo, nes mums 
to reikia. Mums juk reikia kaip nors įrašyti save 
į šį pasaulį. Bet kaip tik praktinėje veikloje, kur 
susiduria individų interesai, ir atsiranda moralinė 
problematika – dalintis pasauliu ir savimi su kitais. 
Per praktinę veiklą taip pat einame į kitą žmogų, o 
ne užsidarome savyje. Pakartosiu, idealizmas visada 
yra intencija, sąmonės kryptingumas, kuris sukuria 
distanciją tarp to, kas yra, ir to, kas galėtų būti. 
Mūsų dabarties situacija niekada nebus tobula, nes 
mes ne dievai. Iš to savo netobulumo, ribotumo 
situacijos žmonės visada siekia kažko geresnio, nes 
netobulumas yra kančia, jis apriboja. Bet tobu-
lumas yra tik perspektyva, tik kryptis, kuria mes 
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einame, o idealas visada yra kažkur anapus mūsų. 
Kita vertus, didžiausia žmogaus egzistencijos ver-
tė ir yra jos netobulumas, nes tai atveria aukštųjų 
prasmių perspektyvą. Tik karvėms ir dievams vis-
kas patinka taip, kaip yra. O žmogus yra kelias, 
kaita, augimas. 

Justina Juodišiūtė: Esant tai įtampai, tarp to, kas 
yra, ir tarp to, ko tu sieki, reikia ir kompromisų, 
kad nesudegtum, kad idealizmas nebūtų žalingas.

Regimantas Tamošaitis: Kompromisas šiuo po-
žiūriu galbūt yra norų ir galimybių derinimas. Jei 
idealistui trūksta sveiko proto, jis bus pavojingas 
ne tik kitiems, bet ir sau pačiam. Tai kaip psichinė 
liga. Nemažai tokių idealistų rastume psichiatrinė-
se. Ne apie tokius čia kalbame. 

Justina Juodišiūtė: Na, gal per vieną istoriją bus 
aiškiau, ką turiu omenyje. Jurgis Mačiūnas di-
džiąją dalį vaikystės praleido įvairiose sanatorijose, 
kuriose puikiai išmoko kalbėti prancūziškai. Jau 
gyvendamas ir studijuodamas JAV, jis laikė pran-
cūzų kalbos egzaminą, per kurį susikirto. Perlaikyti 
egzaminą atsisakė – jo manymu, jis jau viską, ką 
galėjo gauti iš prancūzų kalbos, gavo. Jam diplomo 
nereikėjo, o juk visuomenei to diplomo reikia.

Regimantas Tamošaitis: Jis čia apsisprendė rem-
damasis mintimi, kad jau pasiekė to, ko jam rei-

kėjo. Jeigu jam užteko, tai ir gerai. Jis atmetė 
formalizmą, pašalinius dalykus. Jis apsisprendė, 
manyčiau, nekonformistiškai, principingai. Nors 
galas žino – gal čia ir puikybės esama... Galima iš-
didžiai pareikšti: man viso šito nereikia, aš ir taip 
jau esu tobulas. Kaip vaikų darželyje. Bet J. Mačiū-
no pavyzdys paprastas: jeigu jis pramoko prancūzų 
kalbos, kam jam tas egzamino pažymys? Kam jam 
diplomas, jeigu jis yra menininkas? Bet juk gali 
būti ir taip, jog kokio nors diplomo atsisakymu 
mes dangstome savo tinginystę ir neužbaigiame 
vienų ar kitų studijų iki galo. Mėgėjams tai atleis-
tina, bet jeigu tai tavo profesionalių studijų sritis? 
Kartais žmogaus principingumas yra tiesiog jo ne-
lankstumas arba kitų apgaudinėjimas – taip pat 
puikybės apraiška. Sovietmečiu kartu su rimtais 
dalykais Universitete reikėdavo studijuoti visokius 
prikabintus ideologinius dalykus. Buvo draugų, 
kurie išdidžiai juos atmetė – kartu su visu Uni-
versitetu. Na ir ką jie laimėjo? Liko diletantai, nes 
išsigando ideologinių pamėklių. O gal ir tinginiai 
buvo, nesupaisysi. Žmogus yra būtybė, sugebanti 
puikiai maskuoti savo trūkumus ir net savo ydas 
iškišti kaip didžiausius pranašumus. Liūdniausia, 
kai žmogus apgaudinėja save ir sugadina savo pa-
ties gyvenimą. Reikia mokėti pakilti virš kai kurių 
dalykų ir net pasinaudoti jais. Tais sovietiniais lai-
kais nesugrioviau studijų pareikšdamas: „Man to 
nereikia.“ Ateidavau į tas paskaitas ir studijuoda-
vau diktatūros režimą – jos anatomiją, grimasas, 
logiką. Tai tiesiog buvo dar viena pažinimo sritis. 
Man ir dabar tai naudinga, kai svarstau pavergto 
proto problemas, nes mačiau mechanizmą iš arti. 
Juk tik kvailį gali paveikti visa tai, ko jis yra mo-
komas. Protingas yra tas, kuris pats mokosi, o ne 
kuris yra mokomas kaip avinas. Jei apribosiu save 
išankstinėmis nuostatomis, būsiu nelankstus, ga-
liu sulūžti. Žmogus yra gyvybė, o gyvybė turi būti 
lanksti. Juk gležni augalai griauna pačias tvirčiau-
sias struktūras. Bet nesakau, kad žmogus turi viską 
priimti ir prie visko prisitaikyti. Būdavo ir daug 
prisitaikėlių, kurie viską priimdavo, nes apie nieką 

Regimantas Tamošaitis. Euforija, 2008
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negalvodavo. Išmintingas yra tas, kuris moka įver-
tinti kliūtis, jas pažinti ir apeiti. Bet jei pasirinki-
mas prieštarauja mano sąžinei, mano principams, 
tada, žinoma, tenka apsispręsti ir rūsčiau. Mano 
gyvenimas būtų buvęs kur kas sėkmingesnis, jei 
anuomet būčiau sudaręs sandėrį su sistemos demo-
nais. Ir kalbėkim ne vien apie anuos laikus: žmogus 
visuomet turi pasirinkimą – parsiduoti ar likti sa-
vimi. Šiandien parsiduoti dar smagiau ir lengviau, 
nes parsiduodama už pinigus. Anuomet – už tuš-
čias idėjas, nors už tai sistemos tarnai gaudavo pri-
vilegijų, šiek tiek daugiau materialios gerovės. Vis 
dėlto idealistinis pasirinkimas reiškia aukojimąsi. 
Pati idėjos ir idealizmo samprata numato auką. Aš 
aukoju savo žemiškus, privačius interesus vardan 
kokios nors idėjos. Aukščiausias aukos simbolis yra 
pats Kristus – gyvybės auka dėl žmonių laimės. Tai 
esminis moralinis Vakarų civilizacijos simbolis. Jei 
esi idealistas – turi kaip nors keisti save, gyventi 
ne vien dėl savęs, bet ir dėl kitų. Turi save aukoti, 
save suvaržyti, o ne primesti pasauliui savo norus. 
Tai net ne kokia religija, o kultūros mechanizmas, 
reguliuojantis individų koegzistenciją. Idealistinė 
etika yra kultūros mechanizmo dalis. Materia-
listinė etika, arba savanaudiškumas, suardytų vi-
suomenės kūną į daugybę paskirų atomų, o toks 
suirimas – tai jau mirties procesas, ne kas kita. Ma-
terializmo gangrenuotas bendruomenes absorbuo-
ja, jos liekanas suryja galingesnės ir gyvybingesnės 
bendruomenės, kuriose veikia stipresni moraliniai 
mechanizmai, konsoliduojantys tas bendruomenes 
į stiprias visumas. Visa tai labai nesunku suprasti. 

Justina Juodišiūtė: O kaip vertinate Romo Ka-
lantos auką? Yra žmonių, teigiančių, kad tai nėra 
brandus pasirinkimas, nes tu turi likti ir keisti savo 
aplinką, jei esi idealistas. Taip pat yra manančių, 
kad tas jo pasirinkimas įkvėpė kitus žmones.

Regimantas Tamošaitis: Čia tikrai skaudus atve-
jis – man sunku pereiti nuo principų svarstymo 
prie konkrečių įvykių ir tų žmonių, kurie padarė 
sprendimus. Aš pats niekada to įvykio nedrįstu 

vertinti iki galo. Man tas pasirinkimas yra tragiškas 
ir šventas, taigi neteisiamas ir nesamprotaujamas, ir 
kaip toks jis yra vienetinis. Jis negali tapti moraliniu 
dėsniu, norma, nes tada neliktų paties moralinio 
subjekto. Jei sovietmečiu būtų susideginę visi lie-
tuviai? Ar žmogus gali tapti priemone politiniams 
tikslams pasiekti? R. Kalanta tokiu būdu išreiškė 
savo negalėjimą gyventi prievartos sistemoje. Nors 
tauta negali eiti susinaikinimo keliu, bet unikali ir 
laisva R. Kalantos auka (juk niekas jo nevertė) iš 
tikrųjų uždegė tautą, sukėlė ištisą pasipriešinimo 
bangą, sustiprino tautinį sąmoningumą ir solidaru-
mą, išaukštino laisvės idėją – ypač jaunimo sąmo-
nėje. Čia atsitiko taip, kaip kare: kad išliktų visu-
ma, kas nors turi aukotis ir žūti. R. Kalantą tik taip 
ir galiu įsivaizduoti – kaip vienišą savanorį, išėjusį 
kovoti beviltiškoje kovoje ir savo tragedija įžiebusį 
tautinio idealizmo liepsną. Kuri mums švietė anais 
laikais, kuri tebėra reikšminga ir šiandien. Panašiai 
kaip Romualdo Granausko apysakoje Jaučio auko-
jimas. Žynys aukoja jautį dėl genties išlikimo, bet 
iš tikrųjų aukojasi pats, tarsi laisva valia žengia ant 
okupantų laužo. Ta pati R. Kalantos ugnis liepsno-
jo per tragiškus Sausio 13-osios įvykius. Kai idė-
jai apginti nebelieka jokių ginklų, lieka vienintelė 
priemonė – gyvybės auka. Bet geriau apie tokius 
baisius dalykus nekalbėti. Svarbiausia – nepamiršti 
žmonių, kurie apsisprendė. 

Regimantas Tamošaitis. Atkaklumas, 2009
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Justina Juodišiūtė: Būna ir ne tik individualių pa-
sirinkimų, pavyzdžiui, Pilėnų istorija.

Regimantas Tamošaitis: Tas kolektyvinis aktas – 
tarsi vieno žmogaus valia. Šis įvykis – didingas, 
bet gal iš desperacijos. Neliko pasirinkimo, vis tiek 
būtų buvę išžudyti ar pavergti. Tai istorinė egzis-
tencinė situacija, ir jie pasirinko garbingai. Baisų 
įvykį jie pavertė sakraliniu aukos veiksniu, žengė į 
dausas tikėdami, kad ten žengia. Kultūros sukuria 
ir tokius dramatiškus aukojimosi mechanizmus. 
Yra toks samurajų garbės kodeksas, kiti panašūs 
dalykai. Bet vėlgi, tai yra unikalus įvykis, kurio ne-
galime paversti norma, idėjine prievarta. Auka bet 
kokiu atveju yra prasminga kaip laisvas ir sąmo-
ningas asmens pasirinkimas. Visa kita yra žmogaus 
paaukojimas sistemai. Tai jau magiškųjų kultūrų 
praktikos. 

Justina Juodišiūtė: Ir vėlgi – nežinai, kaip teisti. 
Mums atrodo, kad jie susipainiojo idėjose, kad jais 
manipuliuojama.

Regimantas Tamošaitis: Jaunimas taurioms idė-
joms yra labai imlus, pagavus. Man atrodo, kad 
jaunas žmogus išoriškai tarsi laisvas, elgiasi dažnai 
provokuojamai, deklaruoja savo narsą ir dažnai 
leidžiasi į visokius eksperimentus. Jauno žmogaus 
prigimtis dažniausiai yra sveika, jis natūraliai siekia 

gėrio ir yra linkęs pasiduoti aukštos idėjoms. Jį tik-
rai lengva apgauti, nes idealistinio polėkio dar ne-
pagrindžia kritinis mąstymas ir gyvenimo patirtis. 
Jaunas žmogus dažniausiai dar neturi prisitaikymo 
strategijų. Jam atrodo, kad gyvenimas duotas kaip 
dovana, kad galima drąsiai reikštis. Bet būna visaip. 
Kai kurie jau nuo mokyklos būna kaip unguriai, 
tik ir taikosi įlįsti į pelningesnes sritis ir žiūri, kaip 
čia pelningiau pardavus savo sielą. Šitokių vaizde-
lių galima prisižiūrėti televizijos renginių versle. 
Tačiau normalūs jauni žmonės būna laimingi ir 
be to televizijos blizgesio. Būna dosnūs ir drąsūs. 
Pagyvenęs žmogus yra atsargesnis, daugiau galvoja 
apie save, yra labiau linkęs susitaikyti ir prisitaiky-
ti. Jaunas žmogus dažniausiai aiškiai mato, kas yra 
gerai ir kas yra blogai, neįžvelgia pustonių ir yra 
linkęs pasišvęsti aiškioms idėjoms. Palengva ateina 
išmintis, suvokimas, kad tikras idealizmas ir pasi-
šventimas yra ne kažkokie dideli apsisprendimai, 
o žmogiškumas kasdienybėje. Sunkiausia būti ide-
alistu buityje, atliekant pareigas. Žmogaus dvasia 
dažniausiai miršta gyvenimo banalybėje, rutinoje. 
Šioje vietoje išsaugoti savo principus ir vidinę ra-
mybę yra didelis išbandymas. Pats didžiausias žmo-
gaus išbandymas yra šeima. Didžiausias stebuklas, 
kai du save įsimylėję egoistai – kokie visi ir esame 
nuo jaunystės – išmoksta gyventi kartu ir aukoti 
savo interesus dėl kito, šalia esančio žmogaus. Kaip 
tai pavyksta – negaliu atsistebėti. Tikrai, laimingos 
šeimos yra didžiausia retenybė. Juk žmogus iš pri-
gimties – grynas egoistas, rėkiantis apie save nuo 
pat gimimo. Ir tik gyvenimo patirtis priverčia jį 
pritilti; jis rimsta metai po metų, o senatvėje daž-
nai nedrįsta nė žioptelėti – toks atrodo menkas ir 
nereikšmingas į gyvenimą žengiančioms naujoms 
jėgos, jis tada traukiasi visiems iš kelio. Toks ir yra 
tas dvasinis žmogaus tobulėjimas: nuo aukščiausio 
egoizmo iki didžiausio susitaikymo. Visa kita, kas 
sakoma apie žmogaus dvasinį tobulėjimą, yra tik 
tuščiagalvių plepalai. Tobulybės formulė yra pa-
sakyta labai aiškiai: tebūnie Tavo valia. Taigi, kad 
Tavo, o ne mano...

Regimantas Tamošaitis. Optimistas, 2010
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Giedrė Kriaučionytė: O idealizmas – prigimtinis 
dalykas ar išugdomas?

Regimantas Tamošaitis: Jei idealizmas būtų kaž-
kokia duotybė, tada mums čia nebūtų ką veikti. 
Būtume tobuli – kaip karvės ir dievai. Idealistinė 
moralė yra kultūros mechanizmo dalis, o kultūra 
nėra prigimtinis dalykas. Žmogaus kultūra yra iš-
ugdoma kaip asmenybės matmuo. Mūsų gyvenimas 
yra procesas, kuriame žmogiškieji individai tampa 
kultūros subjektais. Vis dėlto negalima žmoguje 
išugdyti tokių dalykų, kurių jame nėra kaip poten-
cialios galimybės ar kažkokios esmės. Todėl kultū-
ros pradmenys – tai sielos ir gyvybės esmė. Gyvybė 
yra visų vertybių pagrindas. Realus idealizmas yra 
atremtas į gyvybės idėją ir per ją kyla iki dvasinės 
būties. Manyčiau, kad pats gyvybės balsas, meilės 
jausmas, gyvenimo geismas – štai kur slypi idea-
lizmo šaknys. Idealizmas nėra moralizavimas, tai 
džiaugsminga būsena matant aukštesnę gyvenimo 
prasmę. Idealizmas yra žmogaus sparnai, o materi-
alizmas – jo pilvas. Idealizmas žmogų išaukština ir 
leidžia jam skristi, o materializmas – šliaužioti ver-
čianti gravitacinė jėga. Žinoma, kiekvienas gali gy-
venti taip, kaip nori, bet jei žmogus neturi sparnų, 
aukštesnio įkvėpimo, jo egzistencija darosi labai 
vargana. Daug pažinojau tokių, kurie buvo gerai 
apsirūpinę, puikiai baigę mokyklas, sukūrę karje-
ras, bet be aukštesnių idėjų, be idealistinio polėkio 
visa tai kažkaip užgesdavo ir jų gyvenimas tapdavo 
apgailėtina vargana būkle – tiesiog mirties lauki-
mu. Tačiau visi yra laisvi daryti su savo gyvenimu, 
ką nori, svarbu, kad tavo pasirinkimas nekenktų 
kitiems. Šiame pasaulyje esame ne vieni, todėl ir 
atsiranda moralinės sistemos, vienijančios žmones 
įpareigojančiais ryšiais, kilnūs siekiai. Moralinis 
veiksmas kyla tik iš laisvo pasirinkimo, kuris ateina 
iš savigarbos ir pagarbos kitam.

Justina Juodišiūtė: Kiek aukoje yra savimeilės ir 
puikybės?

Regimantas Tamošaitis: To jau niekas nenustatys, 
nė vienas žmogus nėra apsaugotas nuo puikybės. 

Kiekvieną žmogaus veiksmą motyvuoja valios 
sprendimas, o valia jau ir yra atsiskyrusi nuo vi-
sumos savastis. Gyvename taip, kad apgautume tą 
valią, stengdamiesi padaryti bent vieną kokį veiks-
mą, kuris būtų be savasties ir puikybės priemaišų. 
Bet toks idealus veiksmas yra tik siekiamybė. Gal 
šventieji ar kokie angelai taip moka, o mes galime 
tik džiaugtis, kad turime vilties. Juk mūsų savastis 
uždaryta kūne, o kūniškoji substancija mus atski-
ria vienus nuo kitų ir supriešina mūsų interesus. 
Pasaulis yra ta vieta, kur žmonės mokomi dalintis 
gyvenimu. Mes amžinai einame į Kitą – per meilę, 
draugystę, pareigą ir kitus jausmus, bet niekuomet 
iš savęs taip ir neišeisime, nesutapsime su Kitu (ne-
bent tą kitą suvalgytume – tai irgi savotiškas mis-
tinės integracijos būdas). Tai tiesiog neįmanoma: 
niekas negali sirgti už Kitą, jausti už Kitą, mirti 
už Kitą – net jei ir labai norėtų (tėvai už vaikus). 
Tiesa, galima numirti už abstrakčias idėjas – už tė-
vynę, tikėjimą, garbę ar pan., bet tai jau vėl kita 
metafizika. Matyt, labiausiai savo egoizmą ir pui-
kybę gali įveikti ir taip numalšinti sielos skausmą 
tik darydamas visus žygius šiame pasaulyje kaip pa-
reigą, kuo mažiau galvodamas apie rezultatus, apie 
asmenišką naudą ar garbę. Žmogaus niekada iki 
galo nepatenkins jokie jo pasiekimai ir laimėjimai. 
Žmogiškosios egzistencijos vardas yra riba. Taip 
moko sakralinis hinduizmo tekstas Bhagavadgyta, 
to moko ir krikščionybė, ir kito kelio idealistinei 
sielos esmei išskleisti, išlaisvinti save iš kūniškojo 
uždaromo, dar neišmąsčiau. Žmogaus sielos ir dva-
sios tobulinimas vyksta per santykį su Kitu. Per jį 
esi priverstas įveikti savo ego ir gyventi ne dėl savęs, 
bet dėl Kito. O pradėti matyti verta nuo savo su-
tuoktinio... Paskui prisiminti tėvus... Dar paskui 
atsiras vaikai... Tada jau ir išmintis, kai mes nebe-
užduodame kvailų klausimų apie idealizmą, o tie-
siog ką nors darome realiai. Ir tyliai. Šeima yra pati 
gudriausia išmonė, skirta sielai tobulinti. Sunkus 
tai kelias, bet ir džiaugsmo jame labai daug – iki 
pat dangaus. 
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– Labas, Zacharka. Tu pasenai.

Mes žaisdavome slėpynes dykynėje už parduo-
tuvės, keletas kaimo berniūkščių.

Tas, kurio eilė būdavo nežiūrėti, stovėdavo 
veidu į duris, garsiai skaičiuodavo iki šimto. Per tą 
laiką visi turėdavo pasislėpti.

Tamsiaveidžiai, švarpladančiai, aštriapečiai 
vaikėzai slapstydavosi gretimo, naujai pastatyto 
dviaukščio namo labirintuose, kur viskas kvepėjo 
statybų dulkėmis ir – tamsiuose kampuose – šlapi-
mu. Kažkas čiaudėdavo krūmuose taip išsiduoda-
mas. Kiti, dirdami sau odą ties šonkauliais, lįsdavo 
per kiaurymes tvoroje, skyrusioje kaimo mokyklą 
nuo dykynės. Ir dar įsiropšdavo į medžius, o vėliau 
puldavo nuo šakų žemyn, pasileisdavo lenktynių 
su tuo, kuris buvo vada, iki kaimo parduotuvės 
durų, kad pirmiau paliestų ant jų su plyta nupieštą 
kvadratą, sušukęs: „Čiur mane!“

Todėl, kad jeigu ne čiur – tai pats tampi vada.
Aš buvau mažiausias iš visų, manęs niekas per-

nelyg ir neieškodavo.
Bet aš stropiai slėpdavausi ir gulėdavau neju-

dėdamas, ir įdėmiai klausydavausi dantyto vaikinų 
juoko, tyliai pavydėdamas jiems įžūlumo, greitų 
kojų ir keiksmažodžių. Jų keiksmai buvo suklijuo-
ti iš kitų raidžių negu tie, kuriuos ištardavau aš: 
kai keikdavosi jie, kiekvienas žodis žvangėdavo ir 
šokčiodavo tarsi mažas ir piktas kamuoliukas. Kai 
keikdavausi aš, – paslapčia, pašnibždomis, veidu 
į žolę, arba garsiai, tuščiuose namuose, kol moti-
na darbe, – žodžiai bjauriai pakibdavo ant lūpų, 
belikdavo nusivalyti juos rankove, o tuomet ilgai 
apžiūrinėti tai, kas prie jos pridžiūvo...

Zachar Prilepin

Baltas kvadratas

Aš stebėdavau vadą iš žolės, akylas kaip staras. 
Ir kai vada nueidavo priešinga kryptimi, aš išleis-
davau, kaip man atrodydavo, skardų kazokišką 
riksmą ir bidzendavau trumpomis kojytėmis iki 
parduotuvės durų, nešdamas ant snukelio nenatū-
ralią, lyg iš plastilino nulipdytą šypseną, ir širdyje 
nepaprasto triumfo pojūtį. Tas, kuris būdavo vada, 
vienai akimirkai tingiai pasukdavo galvą į mano 
pusę ir net nesustodavo, tarsi ir nelėkiau aš, įsi-
smarkavęs, durų link, o atsitiko kažkokia paikystė, 
įkyri ir beprasmiška.

Tačiau aš sąžiningai nunešdavau ir šypseną, ir 
neišlaistytą triumfą iki balto kvadrato ant durų ir 
plodavau į jį su tokia jėga, kad net delną nudegin-
davo, ir šaukdavau: „Čiur mane.“

(Čiur mane, čiur, mano gyvenime, – aš jau čia, 
prie durų, daužau delnais.)

Sušukęs aš ne be malonumo išgirdau juoką už 
nugaros – vadinasi, kažkas įvertino, kaip aš mikliai 
iššokau, kaip atlėkiau...

– Ech... – tariau aš garsiau nei reikia, apsisu-
kau didžiuodamasis savimi, visa povyza demons-
truodamas nuovargį po bėgimo. Ir, žinoma, iškart 
pamačiau, kad tai ne aš, plikabambis, buvau susi-
žavėjimo objektas. Tai Saška vėl kažką iškrėtė.

– Aš pasenau. Sensti itin greitai, kai imi ieškoti 
pasiteisinimų dėl to, kaip gyvenai.

– Bet kai pats tiki savo pasiteisinimais – tuomet 
lengviau.

– Kaip aš galiu jais netikėti, Saša? Ką man tada 
daryti?

Saša manęs neklauso. Jis ir neateina niekad. Ir 
aš nežinau, kur jis.
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– Saš, o ką aš galėsiu pasakyti, net jei ateisiu?
Jo sustiręs veidas atvipusiomis lūpomis ir apšar-

mojusiais skruostais panašus į nupešioto ir užšaldy-
to paukščio kūnelį; jis neturi išraiškos.

– Šalta, Zacharka... Šalta ir tvanku... – taria jis 
negirdėdamas manęs.

Saška buvo ypatingas. Saulėtas plaukų kuodas, 
švelnaus grožio veidas, visuomet pasirengęs įsižieb-
ti protinga, jautria šypsena. Jis gražiai elgdavosi su 
mumis, mažiais, nepamokslaudavo, nekalbėdavo 
šlykščių nešvankybių, niekuomet nesikeikdavo. Ži-
nojo visų vardus ir klausdavo: „Kaip sekasi?“ Vyriš-
kai spausdavo ranką. Širdis striksėdavo jo pasitikti.

Jis leisdavo sau juoktis iš vietinių kreivaveidžių 
ir kreivakojų chuliganų – brolių Čebriakovų. Žiū-
rėdavo į juos siaurėjančiu žvilgsniu, nenubraukda-
mas nuo veido šypsenos. Čebriakovai buvo dvy-
niai, vieneriais metais vyresni už Sašką. Vaikystėje 
tai didelis skirtumas. Bent jau vaikinams.

Aš girdėjau, kaip jis sykį juokėsi, – vienas tarp 
mūsų, nesiryžusių netgi išspausti šypsenos, – kai 
Čebriakovas lipo į medį ir, šaižiai švagžtelėjus, per-
siplėšė rankovę iki pažasties.

Saška juokėsi, ir jo juokas buvo nedirbtinis ir 
smagus.

– Ko tu juokies? – paklausė Čebriakovas, vie-
nas iš brolių, pamiršęs apie rankovę. Jo akys šaudė 
iš vienos pusės į kitą, tarytum nesiryžtų sustoti ties 
Sašos šypsena. – Ko juokies?

– O tu man draudi? – paklausė Saša.
Aš visą gyvenimą ieškojau progos taip pasaky-

ti – kaip Saška. Tačiau kai proga atsirasdavo – man 
pritrūkdavo jėgų tai ištarti, ir aš puldavau muštis, 
kad galutinai neišsigąsčiau. Visą gyvenimą ieškojau 
progos pasakyti taip – ir nesugebėjau jos rasti, o jis 
rado – būdamas devynerių.

Saška linksmomis akimis pamėgdžiojo Čebria-
kovo vyzdžių judesius, ir, man atrodo, šito niekas, 
išskyrus mane, nepastebėjo, nes visi kiti žiūrėjo į 
šalį.

Čebriakovas nusispjovė.
Ak, tie vaikiški, jaunuoliški, vyriški spjūviai! 

Nervingumo požymis; požymis to, kad kantrybė 
jau baigia išsekti, – ir jeigu dabar nepulsi į isteri-
ją, neišleisi nagų, neatversi lūpų, kurias kampuose 
suvilgė baltos seilės, neiššiepsi jaunatviškų ilčių, 
vėliau jau nieko nebepadarysi.

Rūta Jakutytė. Trise, 2010
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Čebriakovas nusispjovė, ir netikėtai staigiai pri-
sėdo, ir pakėlė ranką suplyšusia rankove, ir ėmė ją 
apžiūrinėti, burbėdamas kažką ir tarp kitų žodžių 
vis įterpdamas keiksmus, kurie buvo skirti niekam 
daugiau, tik rankovei.

– Tvanku, Zacharka. Man tvanku, – iš ledinių, 
beveik nejudančių lūpų vos suvokiu, ką jis sako. 
Balso nėra.

– Gal vandens? Aš atneščiau iš šaldytu...
– Ne! – sušunka jis tarsi krenkšdamas. Ir aš 

išsigąstu, kad nuo riksmo perpus perlūš jo vei-
das – taip pat, kaip būna perlaužiamas užšaldyto 
paukščio kūnelis, atverdamas raudoną ir susiraiz-
giusį vidų.

Dieną po kaimą slampinėdavo ožkos. Jų turėjo 
ir Saškos močiutė. Saškos močiutė gyveno mūsų 
kaime, o jo tėvai – gretimame. Saška nakvodavo tai 
šen, tai ten, namo grįždavo per mišką, vakare.

Aš kartais įsivaizduodavau, jog einu su juo, jis 
laiko mano letenėlę savo tvirtoje rankoje, tamsu, o 
aš nebijau.

Taip, slampinėdavo ožkos ir bliaudavo apkvai-
tusios, ir kasydavosi ragus į tvoras. Kartais įsibė-
gėjusios lėkdavo į tave, palenkusios savo kvailą, 
medinę makaulę, – paskutinę akimirką, išgirdęs 
trepsėjimą, tu atsisukdavai ir, nevėkšliškai kilno-
damas kojas, užvertęs balkšvą vaikėzišką galvą, 
žvairuodamas išsigandusiomis akimis, bėgdavai, 
bėgdavai, bėgdavai – ir vis vien pajusdavai nė kiek 
neskaudų, tačiau labai apmaudų bakstelėjimą ir 
parvirsdavai ant žemės. Ožka iškart prarasdavo 
susidomėjimą tuo, kurį ką tik įveikė, ir subliovusi 
nubėgdavo.

Ožkas domino berniukiški žaidimai. Radusios 
tave krūmuose, krūptelėdavo, kraipydavo galvas, 
skųsdavosi ožiui: „Čia sėėėdi kažkas!“ Ožys apsi-
mesdavo, kad negirdi. Tuomet ožkos prieidavo ar-
čiau. Judindavo šnerves, šiepdavo dantis. „Eeei!“ – 
kvailai šaukdavo jos tiesiai į veidą.

„Kad jus kur vilkai...“ – galvodavau supykęs.

Išgirdusios triukšmą ir sodrų berniukišką kva-
tojimą, ožkos atklydo ir iki mūsų. Kartais kvato-
jimas nutildavo – kai vada pradėdavo ieškoti – ir 
suglumusios ožkos slankiodavo, bandydamos rasti, 
kas triukšmavo. Rado Sašką.

Saška sėdėjo nugara atsirėmęs į medį, protar-
piais karksėjimu atsakydamas mūsų žaidimų stebi-
namai, kažkur netoliese lizdą susisukusiai varnai. 
Karksėdavo jis meistriškai ir pašaipiai, tuo, ko 
gero, dar labiau erzindamas varną. Sašos karksėji-
mas juokino vaikinus, ir nusijuokę jie išsiduodavo 
vadai.

Ožka irgi susidomėjo „varna“, sėdėjusia po 
medžiu, ir netrukus buvo apžergta bei sugriebta už 
ragų.

Saška išlėkė iš savo slaptavietės raitas ant ožkos, 
pėdomis atsispirdamas į žemę, šaukdamas: „Čiur 
mane, čiur!“, ir linksmai rykaudamas.

Įvakarėjo, atvėso oras, ir vaikinai nebenorėjo 
tęsti žaidimo. Jie slapstėsi tingiai ir, ėmę nuobo-
džiauti bei sušalę nuo tupėjimo tarp sausuolių prie 
tvoros arba ant šaltų naujo namo plytų, pamažu 
tipeno namo, kur šviežias pienas, išvargusi mamulė 
ir įkaušęs tėvas.

Kažkas, kuris dabar nežiūrėjo, aptingęs ieškoti 
vyresniųjų padaužų, susirado mane, – iškart, be jo-
kių pastangų, vos suskaičiavęs iki šimto, – lengvu 
žingsniu atėjo tiesiai iki mano slaptavietės.

– Eik, – tarė man atsainiai.
Ir aš tapau vada.
Aš maklinėjau po krūmus, aukštai keldamas 

laibas kojytes, mane dilgino dilgėlės, ir ant kulkš-
nių pražysdavo baltos dilgėliškos ruplės, o nugara 
ropojo grūdėtos šaltkrėčio skruzdės.

Aš šnopščiau ir vis pastebėdavau, kaip kas nors 
nesiskubindamas nulipa nuo medžio ir ramiai pa-
sišalina man artėjant – namo, namo... Ir aš nesiryž-
davau jų pašaukti.

„Et, kaipgi jūs taip, vai-ki-nai... – murmėjau 
aš graudžiai, tarsi būčiau likęs vienas ties priekine 
mūšio linija. – Et, kaipgi jūs taip...“
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Varna nutilo, ir ožkos jau buvo nuvarytos 
namo.

Aš ėjau palei krūmus pro mokyklą, geltonuo-
jančią liūdnais šonais smulkiai aptrupėjusiu tinku. 
Prie mokyklos rūkė sargas, ir ugnelė... plykstelė-
davo...

Plykstelėdavo tarsi širdis, paskutinįsyk paplūs-
tanti krauju.

Nuorūka, virptelėjusi ryškiai raudonai, nukrito 
ant žolės.

Aš grįžau prie kaimo parduotuvės, tamsoje 
kliūdamas už akmenų ant kelio, jau drebėdamas 
ir silpnai kalendamas likusiais pieniniais dantimis. 
Baltas kvadratas ant durų buvo nebeįžiūrimas.

„Čiur mane“, – tariau pašnibždom ir priglau-
džiau delną ten, kur, regis, turėjo būti kvadratas.

– Aš grįžau namo, Saš.
– Aš tave šaukiau.
– Saša, aš nepajėgsiu to ištverti, padėk man.
– Ne, Zacharka.

Namie mama mane maudė dubenyje su šiltu 
putotu vandeniu.

– Mes žaidėm slėpynes, mama.
– Tave rasdavo?
– Ne. Tik vieną kartą.
Arbata ir sviestas – geltonas, šaltas, it būtų iš-

pjautas iš saulės blyksnio rytmečio vandenyje. Aš 
suvalgysiu dar vieną sumuštinį. Ir dar pieno man 
į arbatą.

– Mama, aš noriu papasakoti tau apie žaidimą.
– Tuoj, sūneli.
Ir dar vieną stiklinę arbatos. Ir tris gabalėlius 

cukraus.
– Kur tu eini, mama? Aš noriu dabar pat pa-

pasakoti...
Na štai, išėjo.
Tuomet aš statysiu iš cukraus kubelių namą.

Saškos tėvai pamanė, kad jis liko pas močiutę. 
Močiutė nusprendė, kad jis išėjo namo, pas tėvus. 

Telefonų tuomet kaime nebuvo, niekas niekam ne-
skambino.

Jis pasislėpė šaldytuve – tuščioje šaldymo ka-
meroje, stovėjusioje prie kaimo parduotuvės. Nuo 
parduotuvės iki šaldytuvo driekėsi nutryptas lai-
das.

Šaldytuvo nebuvo galima atidaryti iš vidaus.
Sašos ieškojo dvi dienas, jo močiutė buvo at-

ėjusi pas mane. Aš nežinojau, ką jai pasakyti. Če-
briakovus buvo nuvežę į miliciją.

Ankstų pirmadienio rytą Sašką rado mokyklos 
sargas.

Rankomis ir kojomis miręs berniukas buvo 
įsirėmęs į šaldytuvo duris. Prie veido prišalo aša-
ros. Kvadratinė burna su perkąstu lediniu liežuviu 
buvo pražiota.

Iš rusų kalbos vertė Maksim Ivanov
Versta iš З. Прилепин. Грех: роман в рассказах. – 

Вагриус, Москва, 2009, p. 179–186.

Rūta Jakutytė. Neramybė, 2010
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But wherefore do not you a mightier way
Make war upon this bloody tyrant Time?
And fortify your self in your decay
With means more blessed than my barren rhyme?

Now stand you on the top of happy hours,
And many maiden gardens yet unset,
With virtuous wish would bear you living flowers,
Much liker than your painted counterfeit:

So should the lines of life that life repair
Which this (Time’s pencil) or my pupil pen
Neither in inward worth nor outward fair
Can make you live your self in eyes of men.

To give away your self, keeps your self still,
And you must live drawn by your own sweet skill.

Kodėl tu nepaskelbi karo Laikui
Ir kovoje su savo irimu
Nenustelbi tirono kraujo tvaiko,
Pasitikėdamas tuščiu rimu?

Žvaigždžių tavųjų valanda nevėsta,
Tave merginos taikos atkartot
Darželiuose gyvų gėlių, gyvesnį
Negu portretas gali suklastot.

Tegu gyvenimas pats ir pataiso
Tai, ką gadino Laiko pieštuku
Lai tavo grožio ir dorybių paiso,
Kad būt gyventi tarp žmonių puiku.

Tu atsiduoki ir išlik vaikuos,
Taip meistriškumas vėl pasipuikuos.

William Shakespeare

Sonetai

„Dramos ir sonetai – pagrindiniai W. Shakespeare’o žanrai. Būtų galima sakyti, kad šie žanrai yra esmingai tapatūs: 
sonetas yra suspausta, į branduolį sugrąžinta žmogaus drama...“, – teigia profesorė Viktorija Daujotytė. Tikrai sunku, 
gal net neįmanoma pasakyti, kiek kartų buvo bandoma versti W. Shakespeare’o sonetus į įvairiausias pasaulio kalbas. 
Į lietuvių kalbą visus 154 sonetus buvo išvertę A. Tyruolis-Šešplaukis, A. Churginas ir S. Geda. „Bet itin svarbiems 
klasikos kūriniams galioja paprasta taisyklė, – įsitikinusi V. Daujotytė, – kuo daugiau yra vertimų, tuo labiau norisi 
mėginti iš naujo.“ Šis – ketvirtas – lietuviškasis bandymas priartinti W. Shakespeare’o sonetus – ypatingas: pirmąsyk šio 
nepaprastai įdomaus ir atsakingo darbo imasi moteris – poetė Tautvyda Marcinkevičiūtė. 
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Is it thy will, thy image should keep open
My heavy eyelids to the weary night?
Dost thou desire my slumbers should be broken,
While shadows like to thee do mock my sight?

Is it thy spirit that thou send’st from thee
So far from home into my deeds to pry,
To find out shames and idle hours in me,
The scope and tenure of thy jealousy?

O no, thy love though much, is not so great,
It is my love that keeps mine eye awake,
Mine own true love that doth my rest defeat,
To play the watchman ever for thy sake.

For thee watch I, whilst thou dost wake elsewhere,
From me far off, with others all too near.

Ar kaltinti paveikslą gražų tavo,
Kad aš sumerkt blakstienų negaliu,
Kai jis į sapną mano įsigavo
Ir tyčiojas siluetu dailiu?

Ar dvasią tu siunti, kuri smalsauja,
Kaip iš tikrųjų šiandien gyvenu,
Nes pavydžiai norėtumei iš naujo,
Kad nešvaistyčiau aš tuščiai dienų?

Bet tavo meilė ne tokia didžiulė,
Kaip mano tau. Ne ji tai. Ne!
Aistra tai mano atsimerkus guli,
Privertus amžinai budėt mane.

Aš negaliu į sapną grimzt, kol tu
Ne prie manęs esi, bet – prie kitų.

70

That thou art blamed shall not be thy defect,
For slander’s mark was ever yet the fair,
The ornament of beauty is suspect,
A crow that flies in heaven’s sweetest air.

So thou be good, slander doth but approve,
Thy worth the greater being wooed of time,
For canker vice the sweetest buds doth love,
And thou present’st a pure unstained prime.

Thou hast passed by the ambush of young days,
Either not assailed, or victor being charged,
Yet this thy praise cannot be so thy praise,
To tie up envy, evermore enlarged,

If some suspect of ill masked not thy show,
Then thou alone kingdoms of hearts shouldst owe.

Nekaltas taikinys esi šmeižikų,
Nes jie pavydi grožio tau brangaus,
Kuriam pakilti virš visų beliko
Kaip juodvarniui žydrynėje dangaus.

Kad tu labai gražus, tai jų liežuvis
Atskleidžia šmeiždamas kaip ir visi,
Bet pumpurai nuo kirminų nežūva,
O tu saldžiausias pumpuras esi.

Jaunystės pinklių tau išvengt pavyko,
Ir pergalės jau liko per toli.
Bet kaip burnų atsikratyt šmeižikų,
Tu niekaip sugalvoti negali.

Be to, ką aš apie tave girdžiu,
Valdovas būtum tu žmonių širdžių.

Iš anglų kalbos vertė Tautvyda Marcinkevičiūtė
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Žmogus neturi jokių galimybių išgyventi šia-
me pasaulyje vienas. Jis privalo bendradarbiauti 
su kitais, kad išliktų, todėl žmonės neišvengiamai 
buriasi į bendruomenes. Tai yra ir politinės ben-
druomenės, nes atsirado bendriems klausimams 
ir problemoms spręsti, vadinasi, tai – jau politika. 
Bėgant amžiams politinės bendruomenės įgaudavo 
įvairiausias formas: genties, polio, kunigaikštystės, 
karalystės, kalifato, imperijos, laisvo miesto ar tau-
tinės valstybės. Svarbu pabrėžti, kad šios formos 
atsirasdavo ir kisdavo, kai iškildavo naujų bendrų 
klausimų, kurių senoji politinės bendruomenės 
santvarka nebesugebėdavo išspręsti. Taip pat kiti-
mui įtakos turėjo išorinės aplinkybės, vidinių poli-
tinių santykių dinamika bei pasikeitusi pasaulėžiū-
ra ar vertybinis pagrindas. Taigi galima teigti, kad 
istorinis kontekstas priversdavo bendruomenes ati-
tinkamai kurti savo politiškumą, kuris reikšdavosi 
skirtinga valstybingumo praktika. Kartu keisdavosi 
politinių bendruomenių narių santykis su politi-
niu dariniu ir santykiai tarp pačių politinių ben-
druomenių. Pavyzdžiui, monarchijoms ypač svar-
bios yra lojalumo, atsidavimo monarchui vertybės, 
o monarchijų tarpusavio bendravimas turėjo savas 
taisykles ir diplomatinį kodeksą. Todėl vertindami 
praeities įvykius, privalome atsižvelgti į skirtingas 
tam tikru metu egzistavusias valstybingumo for-
mas bei jų implikacijas. Tačiau labai dažnai mes tai 
pamirštame ir žvelgiame į istoriją pro šiandieninės 
valstybės prizmę. Turbūt absurdiškiausias to pa-
vyzdys yra nesustabdomas Lietuvos ir Baltarusijos 
istorikų ginčas, ar LDK buvo lietuviška ar balta-
rusiška valstybė. Šie debatai yra beprasmiai, nes 
XIII–XV a. valstybę bandoma vertinti pagal tau-
tiškumo kriterijus, atsiradusius tik XIX a., kurie 

Marijuš Antonovič

Vestfalijos taikos sutartis 
ir jos vieta Europos istorijoje

LDK laikais nei egzistavo, nei turėjo poveikį įvykių 
raidai, nei rūpėjo tos epochos žmonėms. Tokius 
klaidingus bandymus vertinti istoriją dažniausiai 
inspiruoja dabartinė tautinės valstybės samprata. 
Tačiau tautinė valstybė, kaip ir bet kokia kita vals-
tybingumo forma, neatsirado iš niekur – ji yra tam 
tikrų istorinių aplinkybių, pasikeitusio mąstymo ir 
naujų problemų produktas. Taigi šiame straipsny-
je apžvelgsiu dabartinės valstybingumo sampratos 
ištakas, siejamas su 1648 metų Vestfalijos taikos 
sutartimi, kodėl Vestfalijos principai apskritai atsi-
rado, kokios istorijos aplinkybės, idėjiniai pokyčiai 
paskatino tuometinius politinius lyderius keisti 
valstybingumo formas. Tačiau Vestfalijos taikos su-
tarties reikšmės Europos istorijai negalima įvertinti 
nepažvelgus į Trisdešimtmetį karą.

Istorinis kontekstas ir 1618–1648 
metų Trisdešimtmetis karas

1555 metais Šventojoje Romos imperijoje 
buvo pasirašyta Augsburgo taikos sutartis, kuri 
bent trumpam pristabdė religinius karus imperijos 
žemėse, prasidėjusius po Martino Lutherio įkvėp-
tos Reformacijos. Sutartis įtvirtino principą Cujus 
regio, ejus religio (kieno valdžia, to ir religija) bei jus 
reformandi – teisė reformuoti bažnyčią buvo suteik-
ta išskirtinai imperijos kunigaikštysčių valdovams. 
Bet tai buvo sunku įgyvendinti, nes vidiniai kuni-
gaikštysčių nesutarimai buvo susiję su politinėmis 
imperijos problemomis, pats dokumentas turėjo 
nemažai išimčių, nebuvo susitarta dėl bažnyčios 
nuosavybės teisių, valdovai vis dažniau pradėdavo 
nepaklusti teismų nurodymams, vyko liuteronų ir 
kalvinistų ginčai, o pats sutarties tekstas numatė vėl 
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suvienyti krikščionišką bažnyčią. Taigi, Augsburgo 
taika laikinai nutraukė religinius susirėmimus karo 
lauke, bet žodinis karas kaip tik įgavo pagreitį.

Religiniai nesutarimai tais laikas buvo tiesiogiai 
susiję su politika. Kad Augsburgo taika būtų įtvir-
tinta, reikėjo neutralaus autoriteto, t. y. neutralaus 
Šventosios  Romos imperijos imperatoriaus, o to-
kių pasitaikydavo retai. Imperatoriaus galios nebu-
vo iki galo apibrėžtos, taigi konfesiniai nesutarimai 
paskatino debatus dėl Šventosios Romos imperijos 
konstitucijos. Pavyzdžiui, kaip kunigaikštysčių lo-
jalumas katalikui imperatoriui galėjo būti suderin-
tas su protestantų teisėmis? 

Šventosios Romos imperijos kunigaikščiai 
netrukus pasinaudojo šia situacija, o nemaža da-
lis jų užimdavo radikalesnes pozicijas, nes norėjo 
sugriauti nusistovėjusį politinį status quo ir rasti 
sąjungininkų. Imperatorius irgi buvo suintere-
suotas konfl ikto eskalavimu, mat tai suteikė pro-
gą tapti savotišku „tarpreliginiu mediatoriumi“ ir 
naudojantis principu „skaldyk ir valdyk“ išnaudoti 
nesutarimus savo naudai. Religinė politika, net ir 
nebūdama radikali, veikė vidinius kunigaikštysčių 
gyventojų santykius, santykius su imperatoriumi ir 
kitais valdovais ir buvo įrankis padidinti savo auto-
nomiją bei išsilaisvinti iš imperinės kontrolės. Re-
liginiai ginčai peraugo į politinius debatus ir kovą 
dėl Šventosios Romos imperijos ateities: ar terito-
riniai kunigaikščiai valdo monarchijos dvarus, ar 
savas valstybes konfederacijoje. 

Užsienio valstybės taip pat turėjo savų intere-
sų Šventosios Romos imperijos konfl ikte ir ieškojo 
potencialių sąjungininkų ateities kovoms. Ispanų 
paliaubos su olandais 1609 m. ir Prancūzijos Nan-
to ediktas 1598 m. reiškė, kad Europoje vienval-
dystės neturėjo nė viena krikščionybės šaka – nei 
katalikybė, nei protestantizmas. Ispanija nebuvo 
patenkinta paliaubomis su Olandija ir derėjosi su 
Šventąja Romos imperija dėl tarpusavio paramos 
įvairiuose konfl iktuose, olandai taip pat ketino nu-
traukti paliaubas, o švedai visą laiką siekė įsitvirtin-
ti rytiname Baltijos krante.

Visa ši įtampa peraugo į konfl iktą, vėliau pa-
vadintą Trisdešimtmečiu karu. 1618 metais Bohe-
mijoje prasidėjo sukilimas prieš Šventosios Romos 
imperatorių Ferdinandą II Habsburgą. Sukilimą 
malšinti ėmėsi imperinė ir Bavarijos kariuomenės, 
o Ispanija užpuolė žemutinį Reiną, kad gautų teri-
torijų ir suteiktų užnugarį Bavarijai. Šitaip konfl ik-
tas persikėlė į Vokietijos žemes. 1620 metais Vei-
senbergo mūšyje imperinė kariuomenė sutriuškino 
Bohemijos sukilėlius ir užgniaužė sukilimą.

1621–1624 metais vyko karas dėl Pfalco žemių, 
kur imperatorius ir jo sąjungininkas Maksimilianas 
iš Bavarijos siekė pašalinti vieną pagrindinių prie-
šininkų.1622 metais jungtinė Ispanijos ir Katalikų 
lygos kariuomenė prie Vimpfeno sutriuškino pro-
testantišką Jurgio iš Baden-Durlacho kariuomenę 
ir pasiekė vieną svarbiausių katalikų pergalių visa-
me kare.

Ispanijos karalienės 
Elžbietos II herbas, Roma, 
2010. Viliaus Bartninko 
nuotrauka
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 1625 metais buvo įkurta Hagos sąjunga, ku-
rią sudarė Anglija, Olandija ir Danija. Ji įsitraukė 
į karą, kad apgintų savo Žemutinės Saksonijos že-
mes. 1627 metais imperijos armija, vadovaujama 
Albrechto von Wallensteino, įveikė protestantų 
karo vadą Ernstą von Mansfeldą, kitas katalikų 
karžygys Tilly nugalėjo Danijos karalių Kristi-
joną IV, o Wallensteinas užėmė nemažai Danijai 
priklausiusių žemių. Tai privertė Daniją pasirašyti 
paliaubas, kad atgautų prarastas žemes.

Kai tik jėgos persvara buvo katalikų pusėje, kai 
atsirado proga baigti konfliktą, Šventosios Romos 
imperija padarė lemtingą klaidą, smarkiai pakrei-
pusią karo eigą katalikų nenaudai. 1629 metais im-
peratorius išleido Restitucijos ediktą, kuris atėmė 
iš protestantų visą bažnytinę nuosavybę įgytą po 
Augsburgo taikos. Tai sukėlė ne tik kalvinistų, bet 
ir katalikų didikų nerimą dėl imperinės autokra-
tijos. 1630 metais elektorato susirinkime jie labai 
sumažino imperijos kariuomenės dydį, šitaip sil-
pnindami katalikų gretas ir suteikdami progą pro-
testantams atsikovoti prarastas pozicijas.

Danijos pralaimėjimas ir Habsburgų įsitvirti-
nimas Baltijos pakrantėje privertė Švedijos karalių 
Gustavą Adolfą, siekusį užtikrinti savo karalystės 
saugumą Baltijos regione ir išlaisvinti protestantų 
žemes Vokietijoje, įsitraukti į karą 1630 metais. 
Stiprus smūgis katalikų pozicijoms buvo suduotas 
jau pirmame Breitenfeldo mūšyje 1631 metais, 
kur juos sutriuškino jungtinė Švedijos ir Saksoni-
jos kariuomenė. Toliau skverbdamiesi į Vakarus, 
protestantai 1632 m. laimėjo Liuceno mūšį prieš 
katalikų kariuomenę, tačiau jame žuvo Gustavas 
Adolfas. Iš karto po to švedų pozicijos susilpnėjo. 
1634 metais Švediją kartu su protestantiškais są-
jungininkais įveikė jungtinė Ispanijos, Šventosios 
Romos imperijos ir Bavarijos kariuomenė, o 1635 
metais švedai laikinai pasitraukė iš konflikto.

1633 metais buvo sudaryta Heilbrono lyga tarp 
Prancūzijos, Švedijos ir Švabijos,  o Prancūzija pa-
skelbė karą Ispanijai ir užpuolė Elzasą. 1636 metais 
Prancūzijos vos neužėmė Ispanija, bet prancūzai 
sugebėjo atsilaikyti. 1640 metais Ispanija smarkiai 

nusilpo, nes joje prasidėjo Katalonijos ir Portugali-
jos sukilimai, ją alino karas su Olandija. Tad 1643 
metais Prancūzija sutriuškino Ispaniją Rokrua mū-
šyje ir užbaigė karinį jos dominavimą Europoje. 
Katalikų pozicijoms vis prastėjant, 1644 metais 
prasidėjo taikos derybos, po kurių buvo pasirašyta 
Vestfalijos taikos sutartis.

Politinės 1648 metų Vestfalijos taikos 
sutarties implikacijos

Vestfalijos taikos sutartis Šventosios Romos 
imperijos imperatoriaus, Prancūzijos ir kitų kata-
likų valdovų buvo pasirašyta 1648 metų spalio 24 
dieną Miunsteryje ir Osnabriuke – imperatoriaus 
ir protestantų valdovų. Pati sutartis apėmė nema-
žai aspektų. Pirma, ji įteisino naujas teritorines ri-
bas, nustatytas per karą. Iš teritorinių dalybų verta 
paminėti Brandenburgą, gavusį rytinę Pomerani-
ją. Vestfalijos sutarties nustatytos teritorinės ribos 
ir tarptautinės politikos principai sukūrė idealias 
sąlygas iškilti Brandenburgui, kuris po amžiaus 
susijungė su Prūsija ir tapo viena galingiausių 
valstybių Europoje. Bet svarbiausi yra Vestfalijos 
sutarties politiniai principai, kurie iš esmės pakeitė 
Europą.

Sutartis numatė, kad visos imperijos kunigaikš-
čių teisės tapo nepažeidžiamos ir kiekvienas turi 
išskirtinę teisę į savo teritoriją. Politinis balansas 
Šventosios Romos imperijoje pakrypo kunigaikš-
čių link ir buvo įtvirtintas suvereniteto principas. 
Kiekviena šalis ir jos valdovas gavo išskirtinę teisę 
valdyti savo teritoriją ir jokia užsienio jėga neturėjo 
teisės kištis į kitos šalies vidaus reikalus. Iki 1648 
metų teisė kariauti ir siekti politinių tikslų kari-
niais, tarpvalstybiniais ar vidinės konfrontacijos 
būdais nebuvo išskirtinė suverenių valstybių privi-
legija, o riba tarp vidaus ir užsienio konfliktų, kaip 
ir tarp vidaus ir užsienio politikos, buvo trapi arba 
iš viso neegzistavo. Sutartis taip pat numatė, kad 
teisės viršenybė taps svarbiausiu principu, spren-
džiančiu kunigaikščių ir imperatoriaus santykius.

Vestfalijos sutartimi buvo padėtas galutinis taš-
kas religinėje nesantaikoje ir pasiekta vidinė taika 
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Šventojoje Romos imperijoje. Viena pagrindinių 
minėtos ribos tarp užsienio ir vidaus politikos ne-
buvimo priežasčių buvo religija ir jos saitai su vals-
tybe. Kiekvienas konfl iktas ar politinis sprendimas 
turėjo įtakos kitų šalių konfesiniam identitetui, ku-
ris nulemdavo politines sąjungas ar konfrontacijas. 
Nuo 1648 metų visi konfesiniai ginčai turėjo būti 
sprendžiami ne daugumos balsavimu teismuose, 
o protestantų atstovų (Corpus Evangelicorum) ir 
katalikų atstovų (Corpus Catholicum) derybomis. 
Be to, religinėms mažumoms, pavyzdžiui, liutero-
nams, buvo garantuota teisė išpažinti religiją, jeigu 
jie tai darė iki 1624 metų. Tai leido padėti tašką 
religiniams karams Vokietijoje ar karams, išprovo-
kuotiems dėl Šventosios Romos imperijos konsti-
tucijos interpretacijos. Religinės bendruomenės – 
ir katalikiškos, ir protestantiškos – tapo visiškai 
pavaldžios pasaulietinei valdžiai. Buvo palaidotos 
bet kokios viltys apie suvienytą krikščionybę, o 
kartu ir Europą, susivienijusią į vieną konfederaciją 
katalikybės pagrindu. Religinė ištikimybė ir konfe-
siniai principai tapo galutinai pašalinti iš tarptau-
tinės politikos, o nauju jos pagrindu tapo raison 
d’État (valstybės interesas). Tarpvalstybinės sąjun-
gos ir tarptautinė politika tapo grįstos ne ideologija 
ar teologija, o interesais ir dinastiniais tikslais. Tai 
sumažino valstybės valdovų neapykantą priešams ir 
norą nušluoti juos nuo žemės paviršiaus bei iš viso 
to sekusį fanatizmą. Taigi, didelė dalis problemų, 
kurios išaugo į Trisdešimtmetį karą, buvo arba iš-

spręstos, arba pasitraukė į užnugarį ir nebesuteikė 
pagrindo nesutarimams išaugti iki europinio mas-
to karinio konfl ikto.

Vestfalijos taikos sutartis ir joje įtvirtinti prin-
cipai nulėmė, kad Šventosios Romos imperija tapo 
tik geografi niu terminu, o Katalikų Bažnyčios 
įtaka pradėjo nebegrįžtamai mažėti. Didėjanti at-
skirų kunigaikštysčių autonomija, kuri leido joms 
pačioms sudaryti sutartis su užsienio valstybėmis 
ir draudė imperatoriui be kunigaikščių sutikimo 
didinti kariuomenę, mokesčius ar imperijos vardu 
sudaryti sutartis, faktiškai suskaldė Šventosios Ro-
mos imperiją. Vestfalijos taikos sutartis palaidojo 
viltis sujungti vokiškas žemes į vieną valstybę, tad 
1648 metais de facto baigėsi dar 962 metais Oto-
no I pradėtas Pirmasis reichas. Habsburgų dinas-
tija, kuri per visą Trisdešimtmetį karą ir pasirašant 
Vestfalijos taikos sutartį užėmė Šventosios Romos 
imperatoriaus sostą, perdavė daug valdžios imperi-
jos kunigaikščiams. Tačiau Habsburgų valdžia itin 
sutvirtėjo Austrijoje. Tai pavertė Austriją savaran-
kiška valstybe ir atskyrė ją nuo vokiškų žemių. Šią 
prarają padidino šiaurinių vokiečių žemių kaltini-
mai Habsburgams dėl imperijos žlugimo. Taip pat 
buvo pažeisti kadaise buvę tvirti Austrijos ryšiai su 
Ispanijos Habsburgais, tad valstybių bendradar-
biavimas nutrūko ir palaidojo viltis apie tų šalių 
bendrą paramą kontrreformacijai, o tai reiškė, kad 
popiežius, o kartu ir katalikybė, nebeturi stiprių 
politinių sąjungininkų.

Roma, 2010. Viliaus 
Bartninko nuotrauka
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Visi šie principai davė pradžią tam, kas šian-
dien yra vadinama Vestfalijos santvarka (angliš-
kai – Westphalian order), kuri formaliai tęsiasi iki 
mūsų dienų. Nuo 1648 metų Europą sudaro su-
verenių ir teritorinių valstybių sistema. Visos vals-
tybės turi autonomiją – jokia išorinė jėga neturi 
valdžios valstybės teritorijoje. Išskirtiniai bruožai, 
kurie skyrė tą sistemą nuo ankstesnių, yra aiškiai 
nustatytos teritorinės valstybių ribos ir viename 
centre koncentruota savivalda. Valstybė skiriasi 
nuo imperijos, nes turi tik vieną valdžios centrą, 
skiriasi nuo gentinės valstybės, nes valdžia apima 
teritoriją, o ne tam tikrus žmones, susijusius gen-
tiniais ryšiais, skiriasi nuo feodalinio darinio, kur 
bažnyčia valdė tam tikrus gyvenimo aspektus. Iki 
1648 metų pasienio zonos labiau priminė fronto 
liniją, kurioje nebuvo stipraus valdžios autoriteto 
arba veikė keli valdžios centrai. Vestfalijos sistemo-
je diplomatija tapo grįsta valstybių lygiateisiškumu. 
Galios balanso principas, grįstas politiniais ir kari-
niais išskaičiavimais, užėmė religijos vietą ir nelei-
do vienai valstybei įsigalėti sistemoje. Po Vestfalijos 
taikos sutarties Prancūzija tapo stipriausia Europos 
valstybe, o kitos šalys bendradarbiavo, kad suma-
žintų jos įtaką.  Kadangi nebuvo suvereno, tokio 
kaip Popiežius ar Šventosios Romos imperatorius, 
kuris galėtų prižiūrėti Vestfalijos principų vykdy-
mą, valstybių sistema tapo anarchiška ir sukūrė ne-
saugumo jausmą, kuris privertė šalis nuolat kovoti 
dėl galios ir išgyvenimo. Daugelis sutarčių iki 1789 
metų tebuvo tik Vestfalijos sutarties modifikacijos.

Vestfalijos taikos sutartis buvo pripažinta kaip 
pagrindinis Europos valstybių sistemos elementas. 
Ji sukūrė prielaidą Vokietijos kaimynų saugumui 
ir garantavo, kad joks užsienio monarchas, turintis 
galios plėsti savo įtaką Vokietijoje, negalėtų domi-
nuoti Europoje. Be abejo,  sutarties principai buvo 
ne kartą pažeisti, bet jie iki šiol yra atskaitos taškas, 
pagal kurį vertiname valstybių elgesį ir jo mora-
lumą, o šiandieninė valstybės samprata yra Vest-
falijos sutarties padarinys. Esminė pamoka, kurią 
mums suteikia Vestfalijos sutarties istorija, yra ta, 
jog dabartinė valstybės forma neatsirado iš niekur 

ir netrunka 362 metus, tad ji tėra vienas iš daugelio 
būdų, kaip organizuoti politines bendruomenes. 
Dabartinė valstybė yra Trisdešimtmečio karo pa-
sekmė ir ji išsprendė religijos klausimą politikoje. 
Tame kare religija buvo pagrindinė konflikto kurs-
tytoja: protestantiška Švedija gavo progą įsitrauk-
ti į karą vardan protestantiškų žemių apsaugos, o 
katalikiškoji Ispanija sudarė sąjungą su katalikiška 
Šventosios Romos imperija ir religijos vardu ban-
dė ginklu suvienyti Vokietiją. Vestfalijos taikos 
sutartis sukūrė naujus tarptautinės politikos prin-
cipus, kurie pašalino šią problemą ir buvo pritaiky-
ti naujai istorinei situacijai. Kartu tai reiškia, kad 
Vestfalijos santvarka netruks amžinai. Pažvelgus į 
dabartines problemas, su kuriomis susiduria valsty-
bės, – finansines, ekologines, socialines, naujų po-
litinių veikėjų, – į Europos Sąjungą, tarptautines 
pilietines organizacijas, tarptautines kompanijas 
su užsienio investuotojais bei politinius procesus 
(didėjanti tarpvalstybinė integracija ir regionaliza-
cija, tarptautinių institucijų kišimasis į kitų šalių 
vidaus reikalus, sumažėjusi teritoriškumo svarba), 
kyla klausimas, ar Vestfalijos santvarka vis dar yra 
geriausias būdas interpretuoti dabarties įvykius ir 
ar neatėjo metas susimąstyti, kaip turėtų transfor-
muotis politinės bendruomenės, kad išspręstų nau-
jus iššūkius.
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Aivaras Veiknys

Pauzė

drugys, drugelio krečiamas, tarytum 
pasaulio pusę išvirkščią matytum: 
knygynas, parkas autobusų, turgaus aikštėj 
žuvies rūgštoka smarvė, ten dievai raguoti vaikšto, 

ir visa tai tarytum iš tikrųjų, 
tačiau ne čia ir ne dabar – devyniasdešimt ketvirtųjų 
birželį tvankų, temsta jau, linksti prie žvakės 
ir puslapis po puslapio stveries krantų Itakės, 

nes kur daugiau, kai tėvas šitaip kerta 
per snukį tau, kad, rodos, paskutinį kartą 
matai jį girtą – kiaulė, o ne tėvas, 
krauju jo rankos, akys; po balkonu žydi ievos, 

ir taip gražu, gražu ir tuščia taip, kad noris 
pro surūdijusį tinklelį orlaidės įkvėpti oro 
ir neiškvėpt su paukščiais, kur staiga nutyla, 
lydėdami tave į sapno dugną gilų 
 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
 
drugelis, drugio krečiamas, tarytum 
pernakt Kūrėjas tvarką atstatytų: 
žaliuoja parkas autobusų, soduos noksta vaisiai 
du tūkstančiai – nubudus – dešimtaisiais.
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Dėl nepaaiškinamų priežasčių pasaulio valdžia 
vieną dieną nusprendė, jog laimė – nusikalstamas 
jausmas. Vieną dieną išleidusi įstatymą, uždraudusį 
piliečiams jaustis laimingiems, ji tučtuojau pradė-
jo bausti tuos, kurie šio įsako nesilaikė. Vienintelė 
tinkama bausmė jiems pasirodė mirties bausmė. 
Tie, kurie buvo nepaklusnūs, t. y. turėjo pozityvių 
jausmų, buvo šaudomi ir kraunami miesto aikštėje. 
Netrukus ten susidarė kalnas, aukštesnis už dau-
gelį pasaulio viršūnių. Lavonai supo gražų auksinį 
bokštą su išleistu įsaku ir jo moraliniu paaiškini-
mu. Žmonės sakė, jog jis labai įtaigus ir teisingas.

Tačiau aš jo nemačiau. Niekuomet nebuvau 
išėjęs iš namų.

Aš gimiau jau po įsakymo išleidimo. Visos kny-
gos, kurias spėjau perskaityti (mat daug jų iškart 
buvo uždraustos), nupasakojo vaiko gimimą kaip 
„laimingą įvykį“, kurio tėvai trokšta labiau negu bet 
ko kito pasaulyje. Kurį laiką man buvo gėda, kad 
mano gimimas yra toks nusikalstamas, tačiau mano 
tėvai buvo kitokie. Kažkodėl pamenu nemažai įvy-
kių iš savo kūdikystės – tuose prisiminimuose tėvai 

Domantas Tamošaitis

Laimės bokštas 
 

visuomet būdavo nelaimingi. Na, išskyrus tą dieną, 
kai man sukako ketveri metai. Tuomet jiems kažkas 
atsitiko – nei iš šio, nei iš to jie pradėjo verkti ir 
vadinti mane brangiausiu dalyku jų gyvenime. Pas-
kui jie atsiprašinėjo manęs, maldavo atleisti. Nela-
bai supratau, kodėl. Jie manęs niekaip neįžeidė – o 
gal? Ilgai apie tai galvojau, bet iki šiol nesugebu rasti 
atsakymo. Kaip aš galiu atleisti savo tėvams, jei net 
nežinau, už ką turėčiau ant jų pykti?

Po maždaug penkiolikos minučių vyrai su ska-
fandrais įsiveržė į mūsų namus ir ištempė mano 
tėvus. Nuo to laiko manimi rūpinasi valstybė.

Jie paaiškino, jog mano tėvai jautė laimę, bet 
atsisakė man pasakyti priežastį – tik perspėjo, jog 
laimė gali slypėti bet kur ir jos reikia nuolatos sau-
gotis – netgi miegant. Mieste laimės epidemija 
plito nevaldomai, kad ir ką valstybė bandė daryti. 
Jie uždraudė daugybę dalykų – grožinę literatūrą, 
meną, muziką, veidrodžius, visus drabužius išsky-
rus uniformas, uždraudė alkoholį, sudegino visus 
parkus, sugriovė statulas ir t. t., bet niekas negel-
bėjo. Aš nieko nemačiau, žinoma. Tas perspėjimas, 

Popiežiaus 
Aleksandro VII 
(Chigi) herbas, 
Šv. Petro aikštė, 
Roma, 2010. 
Viliaus Bartninko 
nuotrauka
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kartu su keistais mano tėvų žodžiais, mane labai iš-
gąsdino, ir, bijodamas, kad irgi susirgsiu laime, visą 
laiką leidau namie, užkalęs visus langus. Nudras-
kiau sienų apmušalus, nes jie buvo margaspalviai, 
o daug kam šis dalykas sukeldavo ligą. Išmečiau 
viską, kas buvo nebūtina.

Bet net ir taip gyvendamas, norėjau tarnauti 
valdžiai, kurios vyrai šitaip stengėsi, kad išgelbėtų 
gyvybes – o gal ir daugiau. Taigi, gavęs iš jų me-
džiagos, nutariau tapti istoriku. Pradėjau išsamiai 
aprašinėti tai, ką valdžia dėl mūsų padarė per pas-
taruosius dvidešimt penkerius metus. Tikėjausi, jog 
mano darbas, kai jį baigsiu, padės gelbėti gyvybes. 
Nelabai norėjau, kad kam nors viskas baigtųsi taip, 
kaip mano tėvams, nors dabar to net nesuprantu – 
kodėl jie man turėtų būti ypatingesni negu kiti 
žmonės. Niekur neradau jokio paaiškinimo, taigi 
teko tik spėlioti. Tikriausiai tai – principo reikalas. 
Aš jiems buvau skolingas, o dabar net negaliu su-
mokėti skolos.

Todėl ir stengiuosi tą skolą grąžinti valstybei.
Pirmus penkiolika metų, kuriuos pamenu, 

aplink mano namus – kaip ir visame mieste – nuo-
lat skardėjo šauksmai, dužimai, ginklų šūviai ir t. t. 
Nuolatos kas nors sprogdavo, nuolatos kas nors 
degė. Man dažnai net nereikėdavo pasišviesti, nes 
įpratau prie tamsos ir visiškai užteko tų atšvaitų, 
kurie prasibraudavo pro mano lango uždangas. Vis 
vien visą darbą atlikdavau kompiuteriu, o bet ko-
kie spalvoti vaizdai buvo per daug pavojingi.

Skųstis negalėjau – man pavyko šitiek metų iš-
gyventi be pavojaus.

Tačiau vėliau, kai man sukako dvidešimt, 
šauksmai ir triukšmas ėmė tilti. Iš pradžių maniau, 
jog valdžia surado kokį nors priešnuodį ar efektyvią 
apsaugos programą, bet paskui jos atstovai mane 
aplankė ir paaiškino, kad mieste paprasčiausiai be-
veik nebeliko žmonių. O žmonių mums reikėjo, – 
juk mes siekėme išgelbėti žmoniją! Laimė, paaiški-
no man vienas iš jų, yra per daug stipriai įaugusi į 
žmogaus sąmonę ir gali būti, kad mes negalėsime 
išgelbėti žmonijos, jos nesunaikindami. Tačiau jie 
daro, ką gali.

Jie atsinešė į mano namus plakatą, vaizduojan-
tį, kaip turi atrodyti tobulas žmogus. Tokius jie iš-
platino po visą miestą.

Dažnai žiūrėdavau į tą plakatą, mat tai buvo 
vienintelis nors kiek išsiskiriantis dalykas mano 
namuose. Žmogus buvo plikas, dėvėjo tokią pat 
uniformą kaip visi. Jo veidas buvo labai ramus. 
Visiškai juodos akys – ne tik vyzdžiai, bet ir visas 
obuolys. Jo burna buvo nuleistais lūpų kampučiais 
ir šiek tiek pravira. Ji man priminė dar vieną akį. 
Žmogaus žvilgsnis veikė raminamai. Jis man atro-
dė labai artimas.

Kadangi žmonių vis mažėjo, turėjau paskubėti 
su savo kronika. Rašiau ją beveik nesustodamas, 
stengdamasis pabrėžti kiekvieną detalę, kiekvieną, 
net ir menkiausią patobulinimą, kurį įvedė valdžia, 
gelbėdama piliečius. Tai buvo nelengvas darbas, 

Popiežiaus Pauliaus 
III (Farnese) herbas, 
Roma, 2010. Viliaus 
Bartninko nuotrauka
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nes tų patobulinimų atsirasdavo beveik kas dieną. 
Aš, žinoma, didžiumos jų nemačiau, bet to ir ne-
reikėjo. Aš tikėjau jų nauda. Tie, kuriuos tekdavo 
pamatyti ar patirti, padėjo man. Niekuomet nejau-
čiau ne tik laimės (tai savaime aišku), bet ir jokio 
pavojaus, kad ją pajusiu. Visąlaik jaučiau tik keistą 
skausmą širdyje. Nežinau kodėl – tai nebuvo pa-
aiškinta – bet tas skausmas leido man suprasti, jog 
man viskas yra gerai – jog aš nemirsiu kaip kiti.

Dirbau toliau.
Dirbau tol, kol išgyvenau dvidešimt vienerius 

metus, tris mėnesius ir dvylika dienų. Tiesa, val-
džia teigė, jog asmeninės datos yra pavojingos ir 
kai kuriuos individus gali užkrėsti džiaugsmu, bet 
datos vis vien buvo būtinos. Tai buvo rizika, kurios 
jie negalėjo pašalinti.

Taigi, tą dieną miestas nutilo visiškai. Tai pri-
vertė mane pasijusti nejaukiai. Nesigirdėjo net ir 
valdžios atstovų, kurie paprastai pražygiuodavo 
gat vėmis bent kelis kartus per dieną.

Tai truko savaitę. Ištisą savaitę negirdėjau jokio 
garso, kurį būčiau sukėlęs ne aš pats. Ilgiau nega-
lėjau ištverti ir pirmąsyk gyvenime nutariau išeiti 
iš namų.

Nusileidęs iš ketvirto aukšto, išėjau į gatvę. 
Buvo šalta. Pūtė žvarbus vėjas. Apsidairiau, bet 
nepamačiau nieko, kas judėtų – išskyrus šiukšles, 
kurias aplinkui draikė vėjo gūsiai. Visi namai atro-
dė apleisti, negyvenami. Daugelis jų buvo apgriu-
vę ar apdegę. Visi automobiliai – sudaužyti arba 

susprogdinti, kelio ženklai – išvartyti. Žemė buvo 
duobėta. Valdžia nestabdė tų, kurie niokojo mies-
tą, mat tokie veiksmai niokotojams nesukeldavo 
laimės jausmo. Priešingai, tai veikė kaip priešnuo-
dis – net jei ir laikinas. 

Pasukau galvą į dešinę ir pamačiau kalną – 
didžiausią mūsų civilizacijos monumentą. Pagal 
duomenis, jis buvo už penkių kilometrų nuo mano 
namų, tačiau galėjau jį puikiai matyti ir iš čia. Jei 
kur nors dar yra žmonių, tai jų turėtų būti ten. Nu-
tariau ten patekti.

Tie penki kilometrai nepaprastai mane išvar-
gino, mat nebuvau pratęs eiti ilgiau nei keletą se-
kundžių, ir išvis palaikiau formą tik dėl to, jog tai 
skatino valdžia – žinoma, kol nepersistengi.

Perėjau visas gatves, bet jose nepamačiau nė vie-
no žmogaus – net valdžios atstovų, visiškai nieko. 
Kartą pabandžiau šūktelėti, tikėdamasis atkreipti 
kieno nors dėmesį, bet pavyko tik sušvokšti – po 
tokios ilgos tylos net ir tas garsas pasirodė esąs per 
stiprus ir man suskaudo gerklę. Ėjau toliau.

Pagaliau priėjau kalną, sukrautą iš tų, kurie ne-
sugebėjo įveikti laimės ligos. Kalnas labai dvokė – 
tik tai tesugebėjau pajusti.

Apsidairiau, ieškodamas ko nors gyvo. Pradėjau 
eiti aplink kalną, prieš laikrodžio rodyklę. Žinojau, 
jog kažkur yra takas iki monumento ir ten surašytų 
dalykų, norėjau juos perskaityti. Be to, ten visuo-
met būdavo valdžios atstovų – bent taip buvo rašo-
ma. Norėjau jų paklausti, kas dedasi.

Popiežiaus Klemenso XII 
(Corsini) herbas, Roma, 
2010. Viliaus Bartninko 
nuotrauka
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Atrodė, jog užtrukau tiek pat, kiek eidamas iki 
kalno, kol pagaliau pasiekiau taką, vedantį pro epi-
demijos aukas.

Bokštas švietė iš tolo. Padengtas grynu auksu, 
jis iš pradžių smarkiai žeidė mano akis ir prireikė 
daug laiko, kol sugebėjau į jį tiesiai pažiūrėti. Kurį 
laiką skaičiau visokius įsakus bei moralinius pamo-
kymus, nors ir taip žinojau juos atmintinai. Bokšte 
buvo skylių, pro kurias į pasaulį žiūrėdavo valdžios 
atstovai – tai buvo simboliška, tačiau reikalinga. 
Žmonės negalėjo pamiršti pavojaus.

Dabar tose skylėse nieko nemačiau – tik tamsą. 
Man pasirodė keista, kaip bokštas taip viską gali 
nušviesti, jeigu jame pačiame žioji tamsios skylės.

Nuleidau žvilgsnį ir pamačiau bokšto papėdėje 
priklijuotą idealaus žmogaus plakatą. Bet kažkas buvo 
negerai – tas plakatas judėjo. Praėjo šiek tiek laiko, 
kol suvokiau, jog tai yra veidrodis, – vienintelis, kurio 
valdžia nesunaikino, nes jis buvo monumento dalis. 
Iš pradžių suakmenėjau iš baimės, prisiminęs, kokį 
pavojų žmogui kelia šis dalykas. Savimeilė, pasitikėji-
mas savimi, garbėtroška – visi tokie dalykai, ateinan-
tys iš veidrodžio, žmones padarydavo laimingus.

Bet dabar, išvydęs veidrodį, neradau jėgų pa-
judėti. Vis dėlto nutariau savo atvaizdą apžiūrėti 
atidžiau, nors namie buvau matęs jį daugelį kartų. 
Tas pats veidas, tos pačios akys, tokia pat burna. 
Galbūt tai, ką regėdavau namie, irgi buvo veidro-
dis? Nežinau, kodėl taip pagalvojau. Juk puikiai 
žinojau, kad taip negali būti.

Vadinasi, aš sugebėjau tapti tobulu žmogumi? 
Bejausmiu, tvirtu, nesugriaunamu.

Kadaise buvau skaitęs, jog nieko nėra tobula, 
bet pamiršau šios tiesos paaiškinimą. Dabar jis 
skausmingai atėjo man į galvą.

Atvaizdas veidrodyje ėmė keistis. Lūpų kampu-
čiai pakilo ir suformavo keistą, visiškai nematytą 
dalyką. Suvokiau, jog tai daro mano paties lūpos – 
iš siaubingo skausmo, kurį sukėlė šis parastas jude-
sys. Maniau, jog tas skausmas mane pribaigs, bet 
negalėjau pasijudinti.

Atvaizdas šypsojosi. Supratau tai, ir skausmas 
krūtinėje pranyko.

Aš buvau laimingas.
Aš buvau laimingas, nes tapau tobulu žmogumi, 

nors tai ir neįmanoma. Tobulu žmogumi tapti neį-
manoma, nes tobulas žmogus negali būti laimingas.

Skausmas krūtinėje sugrįžo, tik šįkart jis buvo 
tūkstantį kartų stipresnis, nors ir kitoks. Jis buvo 
šiltas ir jaukus, ir aš troškau, kad jis niekada nesi-
baigtų – net jei tai mane ir pribaigtų. Sudejavau – 
nežinau, iš skausmo, ar iš laimės, – galbūt šie da-
lykai neatsiejami, nežinau. Iš akių pradėjo tekėti 
kraujas. Man atrodo, kad tą spalvą savo gyvenime 
mačiau pirmąsyk.

Bokštas pasviro į mane. Supratau, jog valdžia 
atlieka savo darbą iki galo.

Bet nesigailėjau.
Jam griūnant, ištiesiau rankas į šalis ir užsimer-

kiau.

Popiežiaus Pauliaus V 
(Borghese) herbas, Šv. Petro 
bazilika, Roma, 2010. Viliaus 
Bartninko nuotrauka
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Sunkvežimis sustoja prie kiekvienos pirkios. Merginos 
išrengiamos, šiurkščiai stumiamos į priekabą ir sunkios 
durys užveriamos. Apsukamas ratas aplink visą kai-
mą, kol nelieka neaplankytų. Krūva moterimis kve-
piančių rūbų. Ištraukiu lanksčią, storą žarną. Vieną 
galą užmaunu ant išmetamojo vamzdžio, kitą įkišu 
į sunkvežimio priekabą. Girdžiu, kaip rėkia, rauda, 
prašo, bet nepasiduodu. Keli ratai ir – pūkinė tyla.

Jos murma: gyveni. Esu čia. Turiu mamą, gulinčią li-
goninėje. Lankau ją kasdien, nunešu gėlių ir anyžinių 
saldainių, kurių ji negali valgyti. Nesibjauriu paimti 
už suglebusių rankų, pabučiuoti į kaktą prieš išeida-
mas, palaiminti. Pasakoju jai vieną ir tą patį, bet ir gir-
džiu ne kitką: sakau jog dirbu, lankau tėvą, rūpinuosi 
broliu, turiu žmoną, namus, gerai išsimiegu, maistas 
skanus, nors krosnies kvapo jau pasiilgau ir dar tos 
ajerų duonos, gulinčios ant ližės. Negaliu šypsotis, 
nors ir matau, kaip su broliu aplaupome apskrudusią 
jos plutą. Gauname per nagus nuo tėvo, bet džiaugia-
mės. O motina šypsosi, dar valanda iki raminamųjų.

Jos šnibžda: gyveni. Einu tuo pačiu grįstu keliu. 
Geležiniai varteliai sugirgžda, kojos sminga į purią 
žemę, mažai ji čia mindoma. Nemeluoju mamai, 
sakydamas, jog lankau tėvą. Prisėdu ant suolelio 
priešais marmurinį paminklą ir linkteliu galva. 
Visada taip sveikinuosi su juo. Ir vėl matau mudu 
priešais didelį pienovežį. Tėvas sako, kad dar spė-
sim, vietos tenai daug, tačiau sulaukus mūsų eilės, 
pienininkė purto galvą ir trūkčioja pečiais, apgai-
lestaudama, kad iš viso pasirodėm. Tėvas nuleidžia 
akis ir iškošia, jog mums pieno tikrai niekada ne-
trūks. O aš linkteliu galva, atsistoju ir nueinu per 
minkštą žemę girgždančių vartelių link.

Jos sako: gyveni. Važiuoju mašina. Nenauja, bet 
man patinka. Tos pačios senamiesčio kertės, ap-

Rosita Abromavičiūtė

Balsai

griuvę stogai ir nukarusios langinės. Netrukus bū-
siu namuose, kuriuose drėgmė priverčia pašiurpti 
kūną. Sakiau kaimynams, kad reikia dengti stogą, 
bet atsakė, jog degtinės butelis labiau sušildo. Pa-
miršau šią idėją ir palikau sienas jiems ramstyti, gal 
labiau sušils. Ir vėl matau tą nuogą moterį, sėdinčią 
ant medinio suolelio. Priėjęs klausiu, kas nutiko, o 
ji blizgančiomis akimis žiūri į namo duris ir gailisi 
gyvenimo. Užmetu jai ant pečių savo mažą paltą 
ir einu vidun, tik atskriejęs butelis mane atbaido. 
Taip ir neužaugu iki vyro. 

Jos rauda: gyveni. Įžengiu pro duris, o ji stovi basa. 
Pasitinka, kaip visad, su šypsena, klausdama, kaip 
sekėsi. Rūpestingai pakabina mano paltą ir pa-
duoda šlepetes. Virtuvėje ant stalo garuoja sriubos 
lėkštė, prie jos padėta duonos riekė. Langai užra-
soję, ant palangės stovintys vazonai, rodos, pilni 
dirbtinų gėlių. Matau, kaip mama laisto alijošių, o 
ant molinės aslos varvantys lašai primena ašaras. Aš 
pribėgu, suklupęs ant kelių pridedu duonos gaba-
lėlį ir jie susigeria. Atsipeikėju galvodamas, ar ir da-
bar susigertų viskas į tą mažmožį. Tada atsikandu 
dar vieną kąsnį duonos ir užsrebiu karštimo.

Jos rėkia: gyveni. Nusimetu drapanas ir atsigulu. Lova 
kvepia švara, o baltumas net švyti tamsoje. Užmerkt 
akių nesugebu, o žmona neramiai muistosi pašo-
nėje. Visad džiaugiausi, kad neturiu vaikų. Dabar 
tikriausiai stovėčiau parimęs prie lopšio, bandyčiau 
nutildyti rėkimą. Taip ramina motinos sūpavimas. 
Tegu ji sūpuoja ne mane, tegu brolį, bet aš jaučiuosi 
ramus ir, užmerkęs akis, regiu Jurgio pievą, kurioje 
ganosi karvių banda. Tik staigus pokšt, ir aš sėdžiu 
lovoje. Negaliu užsimerkti, ne vaikystė. Atsikeliu ir 
basas kojas bado, o ausyse spiegia, rėkia, rauda. Aš 
prašau, kad jos sustotų, bet nesiliauja. Jos sako: gy-
veni ne savo gyvenimus. Jos teisios.
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Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius 
Radzevičius svarsto, kodėl žurnalistai, turintys atsto-
vauti visuomenės interesui, pažeidžia etikos normas. 
Kalbino Dovilė Trepkevičiūtė ir Agnė Raščiūtė.

Kaip Jūs suprantate žurnalistinę etiką?

Etikos normos – tai bendruomenės susitarimų 
rinkinys. Visuomenė dažnai etiką traktuoja kaip 
moralinį veiksnį. Teko susidurti su tokiais atvejais, 
kai žurnalisto asmeninis gyvenimas vertinamas 
per kito žmogaus moralės prizmę. Visuomenėje iš 
žurnalisto tikimasi ir viliamasi, kad jis skleis vieną 
ir vienintelę tiesą, kad į kvailus klausimus atsakys 
aiškiai ir paprastai, nebijos numirti už kitų nuodė-
mes, o jei žmonės jį apgautų, jis jiems atleis. Žur-
nalistas leidėjų vertinamas kaip biblinis personažas 
Jėzus Kristus. 

O tų „jėzų kristų“ yra daug?

Niekas neskaičiavo. Todėl teigti, kad profesionalių 
ir gerai dirbančių žurnalistų Lietuvoje yra mažai – 
negalime. Pavyzdžiui, Žurnalistų ir leidėjų etikos 
kodeksui dažniausiai nusižengia kelios ir tos pačios 
TV laidos arba tie patys žurnalistai. Dažniausiai 
šios laidos spekuliuoja viena – pedofi lijos – tema. 

Vadinasi, Lietuvos žiniasklaida nėra tokia nekoky-
biška? 

Matau daug gerėjimo ženklų, bet ne dėl to, kad esu 
optimistas, esu realistas. Mūsų visuomenė sveiksta, 

Kodėl žurnalistai pažeidžia etiką?

tampa kritiškesnė žiniasklaidos atžvilgiu, tai rodo 
kritęs pasitikėjimas visuomenės informavimo prie-
monėmis. Žiniasklaida privalo atitikti visuomenės 
poreikius. Negalime dėti lygybės tarp gero ir daž-
niausiai vartojamo produkto. Žiniasklaida negali 
būti kitokia, nei tinkama žmonėms, ypač šiais lai-
kais, kai niekas tavęs negali priversti, ką skaityti, 
žiūrėti, klausytis. Kiekvienas asmuo turi savo tiesą 
ir nori, kad ji atsispindėtų jo vartojamoje žinia-
sklaidos priemonėje. Todėl ne visada žmonėms rei-
kia objektyvios žurnalistikos. Jiems tinka subjekty-
vus požiūris, atitinkantis jų įsitikinimus. 

Tai  nereikia siekti objektyvumo?

Egzistuoja subjektyvi ir objektyvi žiniasklaida. Pa-
vyzdžiui, publicistiką priskirčiau prie subjektyvios 
žurnalistikos, o TV žinių laidoms labai svarbus 
objektyvumo kriterijus. Toks pasiskirstymas nėra 

Agnės Raščiūtės nuotrauka
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blogas. Tragedija yra tada, kai žiniasklaidos var-
totojai, nežinodami tam tikrų kriterijų, vienokį 
produktą priima kaip visai kitokį. Pavyzdžiui, ži-
niasklaidos įmonių savininkai pavadina žurnalisti-
ka tai, kas visai nėra žurnalistika. Vartotojo klaidi-
nimas yra Lietuvos žiniasklaidos problema. Reikia 
išmokti pačiam atskirti gerą produktą nuo prasto. 

Kaip apibūdintumėte šiuolaikinę žurnalistiką ir pa-
grindinius jos principus?

Prietaisai (pašnekovas rodo išmanųjį telefoną – red. 
past.) pasikeitė, bet žurnalistikos esmė nepakito. Iš-
liko pagrindinis principas: skleisti, pranešti žinias, 
daryti tai sąžiningai ir etiškai. Svarbiausia – kalbėti 
tiesą, žinoma, žinias pateikti kūrybiškai, kad būtų 
įdomu skaityti. Pastebėjau, kad šiuolaikinė visuo-
menė labiau fragmentuojasi, o tai – džiugi žinia. 
Atsiranda daugiau įvairių kategorijų, ne tik pagal 
amžių ir lytį, bet ir gyvenamąją vietą, išsilavinimą. 

Kokį nusižengimą laikote didžiausiu nusižengimu 
etikai?

Didžiausias nusižengimas yra tiesos nesakymas. 
Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas detalizuoja, 
kaip tiesos nesakymas suprantamas žurnalistų ben-
druomenėje ir kaip susitariama vertinti žurnalisto 
elgesį renkant, skleidžiant ir pateikiant informaci-
ją. Kodeksas detalizuoja, kur jau peržengtos etikos 
ribos, nes tiesa – abstrakti sąvoka. Etikos normos 
palengvina procedūrą, kai žurnalistas, sakydamas 
tiesą, suklysta, bet sugeba pripažinti savo klaidas 
ir pranešti apie tai auditorijai. Taip išlikdamas sąži-
ningas ir etiškas savo auditorijai. 

Kaip jau minėjote, dažniausiai nusižengia tos pačios 
laidos arba tie patys žurnalistai. Vadinasi, skiriamos 
baudos ir įspėjimai nėra veiksminga priemonė. Kaip 
tramdyti pažeidėjus?

Kai kalbama apie finansines sankcijas, tai yra vals-
tybės reikalas, konkrečiau – Seimo. Aš jau ne kartą 
viešai išsakiau savo poziciją,  kad skiriamos baudos 
už etikos nusižengimus yra per mažos. Tačiau su-
prantu, jog viską sureguliuoti pasitelkiant baudas 
yra keblu, nes itin didelės baudos gali virsti priemo-
ne vienoms žiniasklaidos priemonėms susidoroti su 
kitomis: skųsti kiekvieną smulkmeną arba bandyti 
komisijai įrodyti, kad nusižengta etikos kodeksui. 
Vis dėlto net ir dabartinės piniginės baudos nėra 
dažnai skiriamos dėl visuomenės pasyvumo. 

Ar efektyviai dirba Lietuvos žurnalistų ir leidėjų eti-
kos komisija?

Pagal tai, kokius tikslus sau yra išsikėlusi, Žurnalis-
tų ir leidėjų etikos komisija dirba gana efektyviai. 
Aišku, galima užsibrėžti ir įvykdyti daugiau. Jei 
apskritai kalbėtume apie žiniasklaidos rinkos savi-
reguliaciją, tai jai labai daug ko trūksta. 

O ko trūksta efektyviai savireguliacijai?

Vienareikšmiškai – pinigų. Dėl piniginių ir žmo-
niškųjų išteklių trūkumo Žurnalistų ir leidėjų 
etikos komisija negali atlikti monitoringo. Nega-
li stebėti visų žiniasklaidos priemonių ir vertinti, 
nelaukdama, kol žmonės kreipsis su skundais, nes 
daugelis žmonių gali nežinoti, kada pažeidžiamos 
jų teisės. 

Pateikite etikos nusižengimo pavyzdžių.

Net ir visuomeninio transliuotojo žurnalistai nu-
sižengia etikos kodeksui. Pavyzdžiui, Aistė Stonytė 
reklamavo dantų pastą, Zita Kelmickaitė, dirbda-
ma savivaldybėje, vedė ir laidą visuomeniniame 
kanale, Lietuvos žurnalistų sąjungos nariai Vytaras 
Radzevičius ir Martynas Starkus buvo nubausti už 
paslėptą reklama jų laidoje apie keliones. Aš ne-
matau jokios problemos, kad žurnalistai klysta, jei 
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tai padaryta ne specialiai. Atleistina, jei supranta 
savo klaidas, pataiso, atsiprašo. Svarbus yra nuola-
tinis savęs vertinimas. Problema Lietuvoje ta, kad 
dažnai klaidos nepripažįstamos arba bandoma pri-
sidengti, kad „kiti daro dar blogiau“. 

Ko trūksta etikos kodeksui? 

Etikos kodeksas nepasakys, kaip žurnalistui dera 
elgtis visose situacijose. Pateikiami tik tipiniai pa-
vyzdžiai. Todėl ir yra Žurnalistų ir leidėjų etikos 
komisija, kuri nusprendžia, ar peržengtos ribos, 
ar ne. Iš principo kodeksas parengtas pakankamai 
gerai, nes prie jo dirbo daug žmonių. Mano nuo-
mone, Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas turi 
nustatyti pagrindinius principus, o ne gilintis į 
kiekvienos situacijos aprašymą. Konkrečioje situ-

acijoje vertinimą, kaip reikėtų elgtis, pateikia au-
toritetingų žmonių komisija. Iš tikrųjų labiausiai 
trūksta žmonių aktyvumo. Tikriausiai juos atbaido 
tas žodis „skundas“. 

Norėtume sužinoti, kokiam žurnalistikos žanrui ke-
liami aukščiausi etikos reikalavimai?

Didžiausi iššūkiai tenka žinių laidoms ir tiriamajai 
žurnalistikai. Žinių laidas vertinčiau penketu de-
šimtbalėje sistemoje. Mums pateikiama pagrindinė 
informacija, tačiau dažnai žinių laidose supainio-
jami viešieji ir privatieji interesai. Pavyzdžiui, ko-
mercinė televizija per žinias parodo reportažą apie 
savo vykdomą šokių projektą. Tai pateikiama kaip 
vertinga naujiena. 

Miglė Daugnoraitė. Sniego papirusas, 2010
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„Saulės broliai“ – magiškos muzikos kūrėjai, scenoje 
skleidžiantys meditacinę ramybę, kosminę harmoniją 
ir nežabotą energiją.

Jau kurį laiką kartu koncertuojantis talentingų 
muzikantų: Sauliaus ir Donato Petreikių, Do-
manto Razausko, Audriaus Paznioko, Tado De-
šuko ir Gedimino Mačiulskio, kolektyvas nenusto-
ja stebinti ir žavėti Lietuvos kultūrinio pasaulio savo 
neįprastais bei originaliais muzikiniais ieškojimais.

Jauniausią grupės narį Donatą Petreikį, šįkart 
tapusį ir neofi cialiu „Saulės brolių“ atstovu, kalbino 
Kristina Dirgėlaitė.

Jūs – „Saulės broliai“. Kokia Jūsų grupės pavadinimo 
reikšmė?
Mes su broliuku vis sprendėm, kaip mums pasiva-
dinus, ir galų gale pradėjom galvoti, kas mus vie-
nija, o vienija gėris ir meilė. Saulė, mūsų manymu, 
būtent tai ir simbolizuoja.

Jūs su Saulium esate tikri broliai, jus sieja kraujo ryšys. 
Ar ir su kitais grupės nariais jaučiatės kaip su tikrais 
broliais, kaip galėtum pavadinti jus siejantį ryšį?
Taip, mes su Saulium esame kuo tikriausi broliai. 
Ir grupėje juntamas ypatingas muzikantų ryšys. 
Pavadinti jį ir galėtumėm Saulės broliais. Su tuo 
susijęs ir mūsų grupės pavadinimas. Kai galvojom 
apie pavadinimą, buvo visokių variantų, ir Saulius 
sugalvojo šį, kuris puikiai mums tiko.

Pristatyk grupės narius. Kokį vaidmenį kiekvienas 
atlieka ant scenos ir ką suteikia Jūsų muzikai?
Saulius Petreikis – multiinstrumentalistas, savo 
kompozicijų atlikėjas, eksperimentuojantis su gar-
su. Keliaujantis po Rytų, Vakarų, Šiaurės ir Pietų 

Saulės broliai – tikri broliai

šalis, besigilinantis į įvairių šalių etninę liaudies 
muziką. Groja visokiausiomis fl eitomis, armėniš-
ku duduku, trimitu ir tikriausiai viskuo, ką galima 
pūsti ar traukti.

Domantas Razauskas – grupės siela, vidinis 
balsas, gitara.

Tadas Dešukas (Šamanas) – tai labai origina-
lus, nenustygstantis vietoje vyriokas. Visada ku-
pinas įvairiausių idėjų, stulbinantis savo meistriš-
kumu ir nuotaika. Dažniausiai griežia smuikeliu, 
bet nevengia į rankas paimti ir bosinės ar akustinės 
gitaros. Mėgsta į muzika įpinti ir elektronikos, ir 
šių dienų garsų. Nuolatinis Lietuvos džiazo festiva-
lių dalyvis. Per savo muzikinį gyvenimą grojęs ant 
daugelio Lietuvos, Vokietijos, Vengrijos, Belgijos, 
Lenkijos, Švedijos, Ispanijos, Portugalijos ir kitų 
Europos šalių scenų.

Audrius Pazniokas – mūsų akordeonas ir klavi-
šiniai. Puikiai atspindi airiškąją grupės pusę.

Gediminas Mačiulskis – perkusija ir būgnai.
Donatas Petreikis – žodžiai, muzika, balsas, gi-

tara.
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Kada ir kaip patekai į grupę?
Atvykęs mokytis į Vilnių, norėjau realizuoti savo ir 
brolio kūrybą. Saulius jau ne vienerius metus suka-
si šioje sferoje ir pažįsta nemažai muzikantų. Tad ir 
mane pakvietė į grupę.

Jūs neįspraudžiate savęs į tam tikrą muzikos stilių (at-
liekate dainuojamąją poeziją, folk, indie, fusion...) 
Ar įvairiausių stilių maišymas padeda kūrybiniuose 
ieškojimuose? 
Mes nesiekiame specialiai maišyti muzikos stilių. 
Tai atsitinka labai natūraliai, lyg tekantis vanduo. 
Grupėje groja labai perspektyvūs ir talentingi žmo-
nės, kurie visi domisi skirtingų šalių muzika.

Tikriausiai nesuklysčiau pasakiusi, jog jūsų muzika 
sklinda iš vidaus, joje ryški vidinė energija. Ką savo 
kūryba norite pasakyti klausytojams? Ir ką ji reiškia 
jums patiems? Galbūt Jūsų muzika turi kokį konkre-
tų tikslą? 
Turi. Mes norime parodyti, kad, be Žemės su viso-
mis jos problemomis, yra dar ir Saulė. Visai čia pat.

Taigi Jūsų tikslas – parodyti, kad saulės dar yra. Ar 
manai, kad šiuolaikinė muzika jos neteikia? 
Aš manau, kad muzika skleidžia saulę ir šiuolaiki-
nėj muzikoj galime rasti nemažai saulės, tik reikia 
geriau paieškoti.

Čia norėtųsi pridėti grupės lyderio Domanto Razaus-
ko žodžius iš senesnio interviu „Naujajai Romuvai“ 
(2008, Nr. 1 – Red.).
Žmonės nuolat klausinėja: apie ką dainos, apie ką 
tekstai... Bando pateikti savo interpretacijas, lyg 
laukdami tikrosios. Visi zulina savo smegeninių 
rieves, tačiau kažkodėl retas protas geba suvokti 
savo bejėgiškumą prieš... jei įvardinsiu – tai vėl bus 
protas. Todėl mąstau tada, kai noriu suprasti man 
pačiam dar menkai suprantamą reiškinį, mąstau 
prieš užmigdamas, ką per dieną prikalbėjau, ko 
be reikalo nepadariau, nepasakiau, mąstau, kaip 
kalbėti ir veikti, kad nieko netyčia neįžeisčiau... 
Žinoma, ne visada pavyksta. Dažnai pagaunu save 
mąstant ar darant labai savanaudiškus dalykus, bet 
džiaugiuosi, kad bent pagaunu. 

Kiti gali pagalvoti, kad esu ne viso proto, kad 
nebūna akimirkos, kai ko nors nemąstai, nors ir 
nevalingai. Teigiu: gali. Kai einu gatve, perku pro-
duktus, važiuoju į koncertą, einu išgerti su drau-
gais, mano galvoje beveik visada skamba muzika 
arba aidi nerišlūs žodžių junginiai, po truputėlį su-
limpantys į dainą. Jokių pašalinių minčių. Kūnas 
keliauja autopilotu, o viduj nuolat skamba... Todėl 
kartais pasiklystu net gimtojo Vilniaus centre, kar-
tais kur nors gėdingai vėluoju, nepastebiu pažįsta-
mų, o kiekvienas užkalbinęs mane tokio kelioninio 
transo metu sukelia didžiausią stresą. Pakeliui į 
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darbą ir iš darbo visada skaitau. Šiuo metu didžią-
ją dalį knygų perskaitau autobusuose. Daugiausia 
minčių, mąstymo priepuolių, mažyčių nušvitimų 
man ir sukelia knygos, muzika...  

Tai tiek to mąstymo. Kai matai medį, atspindi 
medį, kai nuobodu – nuobodžiauji, kai pikta – 
pykteli, o kai linksma – tai iki paryčių. 

Šių dienų muzikiniame pasaulyje klausytojui atsive-
ria labai platus įvairiausių muzikos kūrinių pasirin-
kimas. Pagal kokius kriterijus, tavo manymu, reikėtų 
vertinti ir rinktis muziką?
Manau, kad kiekvienas savaip vertina muziką ir, 
aišku, kiekvienas renkasi muziką pagal save, pagal 
savo poreikius bei akimirkos emocijas.

Jau surengėte ne vieną koncertą. Kaip manai, ar pub-
lika pajaučia tą gėrį ir meilę muzikai, kuriais norite 
pasidalinti?
Žinoma, kad pajaučia. Tai nėra vertinama ovaci-
jomis, greičiausiai mes patys pajuntame žmones ir 
šitaip per koncertą susiliejame ir dalijamės geromis 
emocijomis.

Donatai, esi jauniausias grupės narys ir vis dar žengi 
pirmuosius žingsnius savo muzikiniuose ieškojimuo-
se. Kada užsikrėtei meile muzikai? 

Meile muzikai užsikrėčiau trikriausiai dar būdamas 
vystykluose. Nuo seno tėvai pasakoja, kaip dainuo-
davau, kai dar net nemokėjau kalbėti. Kai šiek tiek 
ūgtelėjau, mama mane nuvežė į muzikos mokyk-
lą, studijavau fortepijono meną Platelių meno 
mokykloje. Pasimokęs 6 metus ir nebeturėdamas 
galimybių toliau lankyti meno mokyklos, įstojau į 
Skuodo meno mokyklą. Ten baigiau fortepijono 
muzikos studijas ir pradėjau studijuot saksofoną, 
3 metus pasimokęs įstojau į J. Tallat-Kelpšos kon-
servatoriją, į džiazo skyrių, ir toliau sėkmingai tęsiu 
saksofono studijas. Tikrai neįsivaizduoju savęs be 
muzikos, aš tikriausiai su ja ir gimiau.

Kaip sekasi mokslai? Ar dabar turi daugiau galimy-
bių realizuoti savo talentą nei mokydamasis viduri-
nėje mokykloje?  
Čia sąlygos mokslams yra puikios. Mokosi puikūs 
muzikantai, visi nori groti, buriasi į grupes. Todėl 
save realizuoti yra daug būdų.

Ar radai bendraminčių, sielai artimų žmonių kon-
servatorijoje?
Žinoma! Konservatorijoje kuriasi ne viena grupelė 
ir gaunu nemažai pasiūlymų. Tačiau mano pagrin-
dinis tikslas – išmokti groti kuo geriau. Bet turiu 
įtarimą, kad šiemet gali gimti viena ar kita džiazo 
grupelė, pranokstanti mūsų gyvenamąjį laiką.

Savo ateitį taip pat sieji su muzika? 
Taip, savo ateitį sieju su muzika. Neįsivaizduoju 
savęs be muzikos.

Kas Tau yra muzika? Kokia jos reikšmė tavo gyve-
nime?
Man muzika yra visas mano gyvenimas. Kiekvieną 
rytą keliuosi 6-ą valandą, kad galėčiau prieš pamo-
kas pagrot. Degu noru grot ir kuo toliau pradedu 
pažint muziką, tuo labiau noriu ją studijuot.
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