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Kristina Tamelytė

Draugystės likučiai likvidžioje 
modernybėje: neišvengiamas 
posūkis atgal į Antiką?

Visuomet galima paspausti ištrynimo mygtuką. 
Neatsakyti į elektroninę žinutę yra lengviausias 
dalykas pasaulyje.

 Zygmunt Bauman

Neatsitiktinai pasirinkau draugystės temą. Kaip 
sakė Aristotelis, draugystė – reikalingiausias daly-
kas gyvenime. Tačiau šiandien draugais vis dažniau 
imame vadinti tuos, kurie elektroninėje erdvėje 
išdrįsta spustelėti mygtuką „Pridėti prie draugų“. 
Tokių veiksmų susiejimas su senomis, gilią prasmę 
turinčiomis sąvokomis labai nuvertina patį drau-
gystės santykį. Netgi, pasak Zygmunto Baumano, 
savo kalboje pakeisdami žmogiškuosius santykius 
žmogiškaisiais ryšiais, mes paverčiame draugystę 
mechanišku dariniu, o jo egzistavimas priklauso 
tik nuo dirbtinio tinklo, sukuriančio tą ryšį, egzis-
tavimo, vadinasi, ne nuo mūsų pačių. Kaip teisin-
gai pastebi Alasdairas MacIntyre’as, moralinės są-
vokos, gimusios visai kitose socialinėse aplinkose, 
nebetenka savo prasmės, mes naudojame žodžius, 
kurių prasmė per daugelį metų labai pasikeitė, mes 
praradome teorinį ir praktinį moralės suvokimą. 
Draugystė nuo Antikos laikų buvo moralės filo-
sofijos sąvoka. Aristotelis ją laikė viena svarbiausių 
dorybių (arba bent jau labai glaudžiai susijusia su 
jomis), todėl būtent iš šios perspektyvos galime 
pradėti nagrinėti draugystės temą – kokia draugys-
tė buvo? Kokia ji yra? Ir kokia galėtų būti?

Jau minėtas Aristotelis draugystę suprato kaip 
vieną iš meilės rūšių – philia. Ji gali būti trejopa: 
dėl naudos, dėl malonumo ir dėl dorybės; pasta-

roji, jo nuomone, yra pati svarbiausia ir tikriausia. 
Mat pirmosios dvi yra nepatvarios – jos pradings, 
vos tik bent vienas santykio dalyvių nebeteiks nau-
dos ar malonumo. Šias dvi draugystės rūšis galima 
pastebėti ir mūsų modernioje visuomenėje, pats 
Baumanas, perfrazuodamas sociologą Anthony 
Giddensą, vadina jas „grynaisiais santykiais“: jie 
užmezgami tik dėl to, ką gali duoti kiekvienas as-
muo ir trunka tik tol, kol abi pusės yra įsitikinusios, 
jog antroji pusė teikia pakankamą pasitenkinimą. 
„Grynajam santykiui“, pasak Giddenso, būdinga 
tai, kad jį gali nutraukti kiekvienas partneris vos 
užsigeidęs, jis yra grįstas ne abipusiu pasitikėjimu, 
o galimybe bet kuriuo gyvenimo momentu tokį 
santykį pašalinti ir visam laikui ištrinti iš gyveni-
mo (paspausti mygtuką „ištrinti“ juk taip lengva?). 
Taip pasitikėjimui paspendžiamos pinklės. Garsus 
britų dokumentinių filmų režisierius Adamas Cur-
tis niekuo nepasitikinčio ir vengiančio įsipareigoti 
žmogaus temą nagrinėja daugelyje savo filmų. Jis 
įtikinamai parodo, kad tokie žmonių gyvenimo 
modeliai (įsidėmėkite, modeliai!) kaip „žaidimų 
(lošimų) teorija“ verčia nuolatos gyventi įtampoje, 
nuolatos galvoti apie tai, jog santykiai bet kurioje 
kompanijoje, bendruomenėje ar netgi šeimoje yra 
paremti tik nauda. Pats žmogus yra tik naudos sie-
kiantis ir racionaliai viską apgalvojantis gyvūnas. 
Naudos išnykimas santykius visiškai sugriauna, to-
kiu atveju neįmanomas ir pasitikėjimas – santykiai 
tampa žaidimu, kurį mes bijome pralaimėti.

Abipuse dorybe pagrįsta draugystės rūšis pa-
grįstai yra vadinama tikrąja. Pasak Aristotelio, 
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tokia draugystė pasitaiko labai retai, nes dorybin-
gų žmonių yra mažai; tokioje draugystėje labai 
svarbus ilgas laiko tarpas, per kurį žmonės vie-
nas kitą pažįsta ir įvertina, išsiaiškina, ar žmogus, 
kurį norėtumei vadinti draugu, iš tiesų yra vertas 
tavo pasitikėjimo. Pagal Aristotelį, „noras susi-
draugauti kyla greitai, bet draugystė – negreitai“ 
(Nikomacho etika, VIII knyga). Romėnų fi losofas 
Ciceronas pritartų Aristoteliui sakydamas, kad ar-
timiausias bičiulis yra tas, su kuriuo užaugta, daug 
patirta ir išgyventa. Tomas Akvinietis savo ruožtu 
pridėtų, kad kiekviena draugystė reikalauja praei-
ties istorijos, kuri leidžia dviem draugams vienas 
kitu pasitikėti. Kur dingsta tokia draugystė mūsų 
(post)modernioje epochoje? Baumanas turbūt vėl 
pateiktų atsakymą – mūsų santykiai su žmonėmis 
virsta „kišeniniais santykiais“, kurie yra malonūs ir 
trumpi, malonūs būtent dėl to, kad trumpi. Likvi-
džios modernybės žmogus yra visuomet pasiruošęs 
iškraustyti savo kišenę, kiekvienas santykis gali būti 
lengvai pakeičiamas kitu santykiu – aplink mus tiek 
daug žmonių, kad kiekvienas jų gali tapti mūsų 
draugu. Partikuliarus, ypatingas ir unikalus santy-
kis su konkrečiu asmeniu nebėra svarbus, jis gali 
būti puikiai pakeičiamas kitu. Mūsų visuomenėje 
prestižo vaikymasis yra sėkmės pavyzdys – iškeisti 
vieną draugą į tariamai geresnį tampa taip pat len-
gva kaip pardavus vieną namą nusipirkti kitą, tik 
erdvesnį ir, žinoma, prabangesniame rajone. An-
tikos fi losofai, ypač Ciceronas, atvirkščiai, pabrėž-
davo, kad vienas artimas bičiulis niekuomet negali 
būti visiškai pakeistas kitu bičiuliu, nes artimas 
santykis su vienu žmogumi niekuomet nebus toks 
pat kaip su kitu, kiekvienas yra savaip ypatingas ir 
nepakeičiamas. Nūdienos žmogus savo ruožtu be 
galo šlovina objektyvumą (taip atsiskleidžia didelė 
moderniojo mokslo įtaka); atrodo, kad pagrindinis 
tikslas yra pakeisti žmogų beveidžiu individu, kuris 
atitiktų universalų standartą, tilptų į „normalumo“ 
rėmus, kiekvienas individas bet kokioje socialinėje 
struktūroje (kartu ir draugystėje) gali būti pakeis-

tas kitu individu ir tai neturi sudaryti didelių pro-
blemų. Modernybėje santykiai turi būti racionaliai 
apskaičiuojami, pasveriami ir įvertinami. Pasak 
Baumano, likvidus modernusis protas ilgalaikiuose 
įsipareigojimuose regi pavergimą, nuolatiniai san-
tykiai – laisvę varžanti priklausomybė.  

Santykiai nėra materialūs, nors ir susiję su 
objektyvuotu pasauliu. Jie nėra daiktiški, nėra ap-
čiuopiami, jų negali mainyti, pirkti ir parduoti. 
Tačiau modernioje visuomenėje iškyla problema – 
vartotojiškumas daugelį neapčiuopiamų dalykų, 
kartu ir žmogiškuosius santykius (draugystę taip 
pat), sudaiktina, paverčia vartojimo preke. Bauma-
nas vėlgi teigia žinąs, kokia vartotojiškumo padėtis 

Ekvilinos Milaševičiūtės nuotrauka. 2010 
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žmogiškųjų santykių kontekste: antai vartotojišku-
mas reiškia ne prekių kaupimą, saugojimą, tausoji-
mą, o pasinaudojimą ir pašalinimą, kad liktų vietos 
kitiems daiktams, tai implikuoja prekių, kartu ir 
santykių, pakeičiamumą. Sudaiktinę draugystę, 
mes prarandame nuovoką, kad tai – galbūt vienas iš 
nedaugelio dalykų, kuriam kaina suteikia ne vertę, 
o kaip tik priverčia prarasti pačią giliausią prasmę. 
Žmogiškųjų santykių sudaiktinimas ir pavertimas 
vartojimo preke lemia jų trapumą.

Aristotelis nebūtų Aristotelis, jeigu jo draugys-
tės sampratoje nebūtų užsiminta apie tai, jog žmo-
gus vis dėlto yra politinis gyvūnas. Jo nuomone, 
draugystė suburia polio bendruomenę, įstatymų 
leidėjai labiau rūpinasi draugyste, o ne teisingumu, 
nes draugystė labai panaši į santarvę. Draugystė – 
tai santykis, siejantis vieną žmogų su kitu ir visus 
žmones kartu. Čia būtų prasminga paminėti Dig-
by Andersoną ir jo apmąstymus apie draugystę. Jis 
pabrėžia, kad draugystė yra tas dalykas, kuris telkia 
žmones, kuris palaiko visuomenę ir bendruomenę. 
Draugystė yra tas veiksnys, kuris priverčia soci-
alines struktūras ir institucijas, taigi kartu ir visą 
mūsų pasaulį, veikti teisingai ir išlikti. Cituodamas 
Elizabeth Telfer, Andersonas pastebi, kad suprati-
mas ir abipusė konstruktyvi kritika, kuriuos mes 
išsiugdome nuoširdžios draugystės ryšiuose, visuo-
met padės mums geriau bendrauti su žmonėmis, 
kurie nėra mūsų draugai. Tačiau draugo kritika 
individualistinėje visuomenėje dažnai tampa pasi-
piktinimo objektu ir dažnai yra atmetama. Indivi-
das, laikantis didžiausia vertybe savo paties laisvę, 
nesiruošia paklusti šalia esančiam žmogui, kuris 
galbūt padėtį mato kitaip, nes paklusimas neva 
implikuoja nuolankumą, o nuolankumas – laisvės 
suvaržymą. 

Turbūt svarbiausias draugystės bruožas Antikos 
mąstytojams – draugų sugebėjimas su kitais dalin-
tis tuo, ką turi geriausio. Aristotelis mano, kad tur-
tingas ir sėkmės lydimas žmogus būtų nieko vertas, 
jei neturėtų šalia žmogaus, su kuriuo galėtų ta sėk-

me pasidalinti. Viena kitą įkvepianti ir papildanti 
draugystė nesvetima jau mūsų minėtam Ciceronui. 
Jis teigia, kad jeigu žmogus pasiekia kokį nors dory-
bės, proto ar laimės pranašumą, jis juo turi dalintis 
su artimaisiais. Ne mažiau bičiulystės santykiams 
svarbu, jog stovį aukščiau susilygintų su žemes-
niaisiais už save, lygiai taip pat pastarieji neturėtų 
jaudintis dėl to, kad saviškiai pranoksta juos pro-
tu, laime ar aukšta vieta visuomenėje. Taigi galime 
teigti, kad tikra draugystė ar bičiulystė padeda šalia 
esančiam augti, stiebtis ir tobulėti. Ciceroniškoji 
bičiulystė nesiremia naudos principu, jis teigia, kad 
mes iš savo draugų turime prašyti garbingų dalykų, 
mes patys juos turime daryti ir negalime laukti, kol 
būsime paprašyti. Likvidžios modernybės žmogus 
(individas?) šioje vietoje turbūt paklaus: o kas iš to? 
Kodėl aš turėčiau būti garbingas ir moralus? Bau-
manas, perfrazuodamas Emmanuelį Leviną, sako, 
kad toks klausimas yra ne moralės išeities taškas, 
o jos mirtis. Kitaip tariant, klausdami, kam reika-
linga moralė ir moralūs (garbingi) poelgiai, mes 
paneigiame pačią moralės esmę. Moralė yra įgimta 
žmogiškumo išraiška, todėl dalinimasis su drau-
gais savo dorybėm, turtais ir išmintim negali kelti 
klausimų apie naudą. Galime prisiminti straipsnio 
pradžioje minėtą Alasdairą MacIntyre’ą, kuris tei-
gia, jog moralinės sąvokos prarado socialinę erdvę, 
kurioje buvo subrandintos, tačiau galbūt klasikinės 
draugystės sampratos atgaivinimas ir įprasminimas 
kada nors galėtų sugrąžinti žmogų ir žmogiškumą? 
Pakeisti individą ir individualumą? 
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Dievai tarp žmonių

Henri-Irénée Marrou rašė, jog istorikas visada 
turi žinoti žodžių, kuriuos vartoja, prasmę. Termi-
nai „religija“ ir „politika“ mums yra taip gerai žino-
mi, jog kyla pagunda manyti, esą jų reikšmė dabar 
ir senovės Romoje buvo ta pati. Bet, pavyzdžiui, 
politikos aner nėra politikas, o greičiau žmogus, 
turintis bendrumo ir gyvenimo bendruomenėje 
jausmą. Vartojamas visuomeninio gyvenimo kon-
tekste, žodis politikos reiškia „politiką“ kaip žmogų, 
o ne „politiką“ kaip discipliną. XIX amžius mėgo 
lyginti graikus ir romėnus su dabartine buržuazija, 
bet šitoks aiškinimas prašovė pro šalį. 

Dar labiau nutolusi nuo dabartinio vartojimo 
yra religijos sąvoka. Romėnai šį terminą kartais var-
todavo apibūdinti religinėms nuostatoms, kartais – 
dievų ir žmonių santykiams, tačiau jiems religija 
neturėjo nieko bendra su tuo, ką šis žodis reiškia 
mums, – Apreiškimu, transcendencija, Kūrėju ir Jo 
sutvertu pasauliu ar individualiu nemirtingos sielos 
išganymo siekiu. Romėnų religijoje nebuvo Apreiš-
kimo, šventųjų knygų ar dogmų, o religinės apeigos 
nesirėmė nei Šventojo Rašto skaitymu, nei pamoks-
lu. Oficialių religinių taisyklių nebuvo, išskyrus da-
lyvavimą šeimos galvos atliekamose namuose ar vie-
šosiose apeigose magistrato forume. Žmogus jiems 
nebuvo Dievo kūrinys, todėl ir Kūrėjo idėja yra 
svetima Romos religijai. Būtent dėl to „religingu-
mo“ sąvoka, tokia brangi Friedrichui Schleierma-
cheriui, išreiškianti universalią religinę pasaulėžiū-
rą, nebuvo aktuali Romoje, net jei XIX a. ir beveik 
viso XX a. istorikai pripažįsta, jog toks požiūris yra 
protestantų teologijos ištakose. Dievai sukurti ly-

John Scheid

Politika ir religija antikinėje Romoje
Kokia yra tikėjimo laisvės vieta valstybės religijoje?

giai taip pat kaip ir žmonės ir gyvena panašiame 
į mūsų pasaulyje, tačiau jie nėra žmonių kūrėjai. 
Todėl žmonių ir dievų santykiai Romos pasaulyje 
skiriasi. Romėnams religinis arba religio nustatytas 
santykis – ryšys su dievais ir tam tikri įsipareigoji-
mai jiems – neturi nieko bendro su metafizika ir 
priklauso tik fiziniam pasauliui. Graikai, kaip ir 
romėnai, savo religiniuose kultuose samprotauda-
vo, kad dievų prigimtis ir jų gyvenimas anapus yra 
nepažinūs, o galutinis žmonių tikslas nėra atsidurti 
šalia dievų pomirtiniame pasaulyje. Žinoma, būda-
vo ir tokių filosofų, kurie siekė mirusiųjų draugystės 
ir ieškojo tokios sąjungos galimybių – šito kitiems 
tikslams siekė ir raganiai, – tačiau jų būta labai ma-
žai. Bet apskritai tokių klausimų romėnai nė nekėlė. 
II m. e. a. jie susidurs su religijomis, kurios remsis 
pomirtinio gyvenimo pažinimu, bet ta, apie kurią 
kalbėsiu, pasirodė dar anksčiau nei žmonės susipa-
žino su jos skleidžiamomis idėjomis. 

Romėnams visos būtybės sudarė tam tikras po-
litines ir privačias bendruomenes. Kad ir kokios jos 
būtų, žemėje ir dievai priklausė joms. Kad atskirtu-
me krikščionišką religingumą nuo romėniško pa-
maldumo, reikia tik įžvelgti žmonių, kurie kurdina 
dievus savo bendruomenėse, ir dievų, kurie patys 
pasirenka bendruomenę, skirtumą. Dievas gali apsi-
reikšti ir reikalauti būti išgirstas bei suprastas, tačiau 
jam būtinas žmonių sutikimas, idant būtų priimtas 
į bendruomenę. Ir iš tiesų, ar tai būtų magistratai, 
šventikai, šeimų galvos ar sąjungų vadovai, visais 
atvejais būtent žemės gyventojai yra dievų pašne-
kovai. Priklausomai nuo bendruomenės – šeimos, 
kaimynystės, profesinės sąjungos ar miesto –  gali-
mi skirtingi požiūriai į religiją ir politiką.
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Valstybė abejinga religijai

Norint įvertinti religijos vietą bei svarbą valsty-
bėje ir viešajame sektoriuje, reikia žiūrėti į pastarą-
jį, nes jį mes pažįstame geriausiai. Valstybė nesikišo 
į privatų religinį piliečių gyvenimą. Šeimoje auto-
ritetą turėjo tėvas, kuris vadovaudavo šventei ir at-
stodavo šventiką. Visas šeimynines religines apeigas 
atlikdavo jis, kartais padedant žmonai arba tiems, 
kuriuos jis įgaliodavo, pavyzdžiui, vergui valdyto-
jui, kuriam buvo paskiriama kuri nors šeimininko 
valda. Nei šventikai, nei Romos magistratai – tol, 
kol buvo palaikoma viešoji tvarka –  neturėjo teisės 
kištis į privatų religinį gyvenimą. Jei ši tvarka būda-
vo pažeidžiama, valdžios pareigūnų įsikišimas buvo 
pateisinamas ne religinėmis priežastimis, o viešo-
sios tvarkos palaikymu. Tiesa, mirties registravimo 
ar laidojimo atvejais šventikai susisiekdavo su šei-
momis. Jei kas nors aukodavo viešame miestui pri-
klausančiame aukure, juridiškai tai buvo laikoma 
privačia, o ne vieša auka. Kol kolektyvui neprisi-
reikdavo tos vietos, kur auka būdavo sudėta, ji buvo 
neliečiama. Kitu atveju šventikai nuspręsdavo auką 
pašalinti. Pontifi kai prižiūrėjo nekropolius, nors ir 
negalėjo, būdami šventikai su griežtai nustatytomis 

pareigomis, dalyvauti laidotuvių apeigose. Pastarą-
sias atlikdavo tėvai arba sūnūs. Todėl būtų netei-
singa teigti, esą Romos šventikai atlikdavo tokias 
pačias religines apeigas kaip ir krikščionių kunigai. 
Romos religija nebuvo universali, vienoda visur ir 
visiems. Kiekvienos apeigos būdavo skirtingos, o 
tie kultai, kurie nepriklausė tiesiogiai nuo miesto, 
išvengdavo šventikų kontrolės. Dėl to apie Romos 
imperijos religijas kalbame daugiskaita. Nėra vie-
nos romėniškos religijos.

„Viešasis“, kaip ir „religija“, yra ambivalentiš-
kas terminas. Lotynų kalboje šis būdvardis reiškia 
tą pat, ką ir „žmonių“ – populus kilmininkas. Tai, 
kas yra vieša, publicus, yra tai, kas yra žmonių ir kas 
priklauso nuo žmonių. O populus, žmonės, yra tai, 
ką turėtume vadinti valstybe. Romos valstybė yra 
populus arba geriau: Senatus Populusque Romanus – 
Senatas ir Romos žmonės arba dar: res publica popu-
li Romani – viešieji Romos žmonių reikalai. Todėl 
reikia vengti priešpriešinti viešąjį ir privatųjį, veiklą 
„viešumoje“ ir šeimos ratelyje, kaip tai buvo daro-
ma nuo XIX a. Vieša veikla gali vykti ir namuose, 
o privati – viešojoje erdvėje. Vienintelis dalykas, lei-
dęs atskirti viešąjį nuo privataus, buvo valstybės – 
arba žmonių – lotynų kalbos vartojimas.

Jupiteris ir 
Junona 
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Kaip visos bendruomenės, valstybė, Romos 
žmonių respublika, turi savo dieviškuosius sąjungi-
ninkus: Jupiterį, Junoną, Minervą, Marsą ir kitus. 
Jų atvykimas į Romą aiškinamas dvejopai: dievai ten 
visada buvo arba buvo priimti neseniai. Tačiau visi 
jie turi tą patį tikslą: dalyvauti romėnų politiniame, 
t. y. instituciniame, gyvenime ir jiems padėti žemiš-
ko gyvenimo vingiuose. Romos piliečių kolektyve 
svarbiausiais dievų pašnekovais buvo laikomi magis-
tratai: konsulai, pretoriai, edilai, vėliau ir imperato-
rius, žodžiu, visi, kurie turėjo vykdomosios valdžios. 
Daugumai religinių švenčių vadovaudavo kasmet 
renkami magistratai, o konsultuodamiesi su Senatu 
jie priimdavo ir visus, įskaitant teologinius, religi-
nius sprendimus. Dėl to galime teigti, kad romėnų 
dvasininkija buvo labiau įsiliejusi į bendruomenę 
negu, tarkim, krikščionių. Visi, turėję politinės ga-
lios, turėjo ir įvairios religinės valdžios. Šventikai, 
pavyzdžiui, buvo šventosios teisės specialistai, turėję 
šiek tiek ir apeiginių pareigų. O pontifi kai buvo se-
novinių švenčių ir kultų, dieviškų gėrybių specialis-
tai; jie vadovaudavo šventikams ir paminėdavo kai 
kurias senas šventes. Taip pat jie dalyvaudavo pa-

šventinimo apeigose, per kurias konsulu apsimetęs 
aktorius perkeldavo žmonių turtą į šventumo sritį, – 
sacrum, – šis žodis irgi nuolat sukelia nesusipratimų. 
Šiuo šventosios teisės aktu paaukotas, „perkeltas“ 
objektas patekdavo į „niekam nepriklausančių gėry-
bių“ (res nullius), tokių kaip forumas, bazilikos ar 
viešosios pirtys, sritį. Paaukotu – niekieno ir todėl 
šventu – turtu galėjo naudotis tik dievybės, kurioms 
būdavo skiriama tokia auka. Taigi Romoje šventu-
mas yra teisinė kategorija, o ne žemiška transcen-
dentalios realybės manifestacija.

Dievai piliečiai

Šventikai kontroliavo tokių viešųjų pašventini-
mų teisėtumą. Kiekviena dvasininkų kolegija kura-
vo tam tikrą sritį, dėl kurios galėdavo patarti magis-
tratams ir senatui. Prieš priimant bet kokį svarbų 
valstybinį sprendimą, žyniai turėdavo konsultuotis 
su dievais; jie taip pat sekė tautos susirinkimų eigą, 
galėjo pasisakyti dėl pastebėtų blogų ženklų ir dėl to 
paprasčiausiai galėjo atidėti susirinkimą. Juk tokie 
pranašavimai liudydavo dievų – ir ypač Jupiterio, 
politiškiausio iš jų –  įsitraukimą į viešąjį gyvenimą 
ir jų pritarimą dėl pasirinktų sprendimų. Be tokio 
įteisinimo, kurį romėnai laikė geru ženklu, joks 
svarbus dalykas viešai negalėjo egzistuoti. Ir, kadan-
gi kalbame apie politiką dabartine šio žodžio pras-
me, remtis dieviška valia norint įtvirtinti valdžią at-
rodė teisinga. Kitaip tariant, religinės apeigos buvo 
politinis įrankis. Viščiukų stebėjimas beveik visada 
atnešdavo gerų ženklų, o štai obnuntiatio (teisė 
prieštarauti dėl nepalankių ženklų) leido sustabdyti 
sprendimų priėmimo procesą rimto konfl ikto atve-
ju. Taigi, politiniame dispute varžovai visada turėjo 
dieviškąjį ginklą. Nepalankus ženklas, – pavyzdžiui, 
griaustinis be žaibo giedru oru, – kaip ir mechani-
nis būrimas su viščiukais, buvo labiau malda, tu-
rėjusi palenkti dievus norimam sprendimui, o ne 
empiriniu stebėjimu sužinota pranašystė.

 Štai dėl ko galima kalbėti apie politinę religiją 
ir joje aptikti dekadanso požymių. Bet tai – nesu-
sipratimas. Esame toli nuo XIX a. „religingumo“. Marsas
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Žinoma, kai kurie Romos politikai šiek tiek perdė-
jo. Bet geriausiai mums žinomi dalykai įvyko gilių 
krizių, atvirų ir užmaskuotų civilinių karų laikotar-
piu. Visą žaismę atskleidžia pati religinių instituci-
jų prigimtis. Taip dievai dalyvaudavo politiniame 
žaidime. Norint būti pamaldžiam, reikėjo tik būti 
teisiam, t. y. išvengti nelaimės jau priėmus spren-
dimą. Nes dievai visada galėjo leisti suprasti, kad 
elementarios pagarbos riba buvo peržengta, ir pa-
demonstruoti savo visagalybę. Iš esmės dievai da-
lyvaudavo politiniame gyvenime kaip ir visi romė-
nai, t. y. gana pasyviai. Istorija rodo, jog nė vienas 
įstatymas, pristatytas Romos piliečiams, nebuvo 
atmestas. Jei konsulas, pristatantis naują įstatymą, 
susirinkime prieš balsavimą jausdavo stiprią opo-
ziciją, jis atšaukdavo savo pateikimą, neleisdamas 
miniai net pasisakyti. O kai žmonės balsuodavo už 
tam tikrą projektą ar naują magistratą, balsavimas 
nutrūkdavo tuomet, kai paaiškėdavo balsavimo 
grupių – centurijų – dauguma. Dėl šitokio rinki-
mų cenzo (kiekviena centurija turėjo tik po vieną 
balsą) vien romėnų elitas galėjo balsuoti efektyviai. 
Taip kasmet renkami magistratai turėjo beveik ab-
soliučią valdžią – ir piliečių, ir dievų atžvilgiu. Ši 
galios koncentracija neabejotinai yra viena iš Ro-
mos galybės paslapčių, nors tai nebuvo diktatūra 
ar monarchija. Nenuostabu, kad tokio valdymo 
metu žmonės kartais ir sukildavo, atsiskirdavo ar 
kad dievai nesutrukdė pralaimėjimams Kanuose ir 
prie Trazimeno ežero per Antrą punų karą. 

Tačiau po tokių konfliktų tarp piliečių vėl at-
sirasdavo santarvė ir pax deorum – taika su dievais. 
Pati sistema nebūdavo kvestionuojama. Bent jau 
religiniu aspektu. Nes dievai, kuriuos, sekdamas 
Tertuliano fraze (dii municipes, t. y. dievai yra ben-
drapiliečiai), pavadinau „dievais piliečiais“, atitiko 
iš dalies pasyvų įvaizdį, kurį romėnai buvo susikūrę 
apie save. Jie norėjo būti gerbiami visame pasauly-
je, ši pagarba turėjo paveikti visas gyvenimo sritis 
bei – forume ypač – politinius debatus. Religija 
buvo šio troškimo išraiška. Be to, dievai nenorėjo 
terorizuoti žmonių arba teisingiau – romėnai ne-
sutiko būti jų terorizuojami. Žmogiška arogancija 

galėjo būti ir triumfuojančio Romos imperializmo 
pasekmė, bet dalykas yra tas, kad dievai turėjo 
gerbti visuomenės susitarimus – joks pilietis nega-
lėjo būti nubaustas ar persekiojamas be nuospren-
džio. Niekas negalėjo žeminti Romos piliečio, net 
Jupiteris. Vienintelis dalykas, kurį piliečiai sau leis-
davo, paraginti konsulus ir Senato narius, – užėjus 
į šventyklą, priklaupti ant kelio norint padėkoti ar 
ko nors nuolankiai paprašyti. 

Dievai ir piliečiai –    
sąjungininkai mieste

Yra toks gražus mitas apie idealius romėnų ir 
aukščiausio jų dievo Jupiterio santykius. Jis nukelia 
į romėnų istorijos pradžią. Romulas įkuria Romą, 
bet pats miestas ir dangiški jo partneriai tebėra 
laukiniai ir nesitaiksto su jokiomis taisyklėmis. 
Romulo įpėdinis, išmintingasis Numa įveda tokią 
religinę tvarką dievų atžvilgiu: žmonės duoda die-
vams tai, kas jiems priklauso, ir tai atstoja teisin-
gumą. Bet Jupiteris ir toliau terorizuoja romėnus. 
Karalius Numa, kuris romėnų istorijoje buvo lai-
komas valstybės vyro modeliu, – teisingas, ramus, 
protingas ir drąsus, – stoja prieš Visagalį ir klausia, 
ką jam reikėtų padaryti, kad jį numalšintų. Jupite-
ris, tuomet dar būdamas išdykęs, paspendžia jam 
spąstus, kur žmogiška auka neišvengiama. Jis nori 
tokios santvarkos, kur bendrapiliečiai galėtų būti 
pasmerkti kitiems tiesiog savavališkai pareikalavus. 
Karalius, nepaisant jį apėmusio siaubo, reaguoja 
šaltai ir paverčia siaubingas dievų valdovo užgaidas 
nekenksmingomis apeigomis pasitelkus augalus ir 
žuvis. Jupiteris užbaigia nesutarimus, išreikšdamas 
savo prielankumą šitam mažam žmogeliui, kuris 
sugeba derėtis su dievais, ir dar taip, kad nepra-
silenktų su didžiaisiais miesto valdymo principais, 
todėl laiduoja karaliui savo paramą ateityje. Šitoks 
dialogas ir dievų pašnekovų elgesys pateisina lan-
kymąsi pas orakulus ir būdą, kuriuo romėnai su-
vokė savo dievus. Tokie mitai ir pasakojimai leidžia 
nuspėti, kokia romėnų akimis buvo ryšio su die-
vais, kurį išreiškia žodis religio, prigimtis. Tai buvo 
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giminystės ryšys, leidžiantis mirtingiesiems turėti 
dieviškus sąjungininkus ir suteikiantis tam tikrų 
garantijų, kurios leido išsaugoti savo laisvę. Nes 
juk bendruomenės pamatas buvo žmonių vidinė ir 
išorinė laisvė. Romėnų valstybės ir visuomenės, tie-
sa, nereikia laikyti demokratija ar jos modeliu. Tai 
buvo oligarchinis režimas su rinkimų cenzu kaip ir 
daugelyje graikų polių, tačiau tai jiems netrukdė 
laikytis tam tikrų fundamentalių taisyklių, iš kurių 
viena – pagarba laisvei. Jų religija buvo apibrėžta 
pagal jų laisvės koncepciją, kuri nepripažino nei 
pažeminimo, nei nusižeminimo tol, kol žmogus 
nebuvo formaliai apkaltintas ir pasmerktas.

Šeima ir įvairių sąjungų administracinis gyva-
vimas taip pat perteikė viešojo kulto apsireiškimus 
kasdienybėje. Religija visur buvo susijusi su ben-
dromis elgesio formomis, kurios buvo nubrėžtos 
politinių principų. Per religiją pilietis, šeimos ar 
bendrijos narys galėjo rasti savo vietą pasaulyje, 
kuri jį padarydavo žemišku dievų sąjungininku ir 
apsaugodavo nuo bet kokio nemirtingųjų įsikišimo. 
Jam nereikėjo aklai paklusti dievybei. Be to, romė-
nų religijos nereikalaudavo iš žmogaus jokio kon-
kretaus išbandymo dėl tikėjimo; nebuvo tikybos 
kontrolės. Nebuvo tokios dvasininkijos, kokią turi 
krikčionybė ar islamas. Romos šventikų buvo apie 
du šimtus, ir daugelio jų vienintelis darbas tebuvo 
iškilmingai paminėti tam tikrą šventę. Pontifikų, be 
abejo, pačių įtakingiausių tarp Romos dvasininkų, 
mūsų eros pradžioje tebuvo apie dvidešimt, o pačių 
piliečių – per keturis milijonus! Romėnų religijos 
buvo ritualistinės, o „tikėjimas“ reiškė apeigų atliki-
mą; tereikėjo bent jau tų apeigų neatsisakyti ir joms 
netrukdyti. Būtent šitoks atsisakymas II a. ir ypač 
nuo III a. pradžios sukėlė antikrikščioniškus pogro-
mus ir valdžios persekiojimus.

Religinės apeigos –    
sąžinės laisvės garantas

Galima sakyti, kad religinės apeigos laidavo 
sąžinės laisvę. Romėnai galėjo galvoti apie savo 
dievus ir religiją ką tik norėjo, bet tik ne atliekant 

apeigas. Apie juos jie diskutuodavo susirinkimuose 
ir debatuose. Jie skaitė knygas. Bet tai tebuvo kul-
tūrinė veikla, kuri neturėjo jokių religinių padari-
nių. Problema atsirasdavo tik tada, kai jie atsisaky-
davo savo miesto, kaimynystės ar šeimos religinės 
tradicijos. Arba tada, kai jie atsisakydavo apeigų, 
kad galėtų daryti įtaką kitiems, kaip atsitiko per 
bakchanalijų skandalą, kai šėlstantys būriai, griebė-
si teroro ir vaidinimo, kad pavergtų jaunų žmonių 
protus. Arba dar, kai raganiai teigdavo galį suvar-
žyti dievus, priversdami juos padėti jų klientams ar 
pakenkti jų priešams.

Taip suvokiamas ryšys su dievais ir asmeniškas ti-
kėjimas galėjo būti išplėtotas romėnų imperializmo, 
kuris privertė romėnus sugyventi toje pačioje politi-
nėje ir socialinėje sistemoje su bendruomenėmis ir 
individais, galbūt net neturinčiais romėnų piliety-
bės. Religijos klausimas buvo paprastas: kiekvienas 
privalėjo turėti savo dieviškuosius sąjungininkus, 
juos savaip gerbti ir taip pat, jei individas tapdavo 
Romos piliečiu, dalyvauti atnašose, skirtose ir ro-
mėnų dievams. Bet tai nebuvo tik antrinis romėnų 
imperializmo padarinys – greičiau romėnų pilieti-
nės tradicijos esmė. Didžioji dalis Romos imperijos 
religijų atitiko šį modelį. Pastarojo pradžios reikėtų 
ieškoti miesto ir polio idėjoje, kuri atsirado VIII a. 
pr. m. e. ir pasklido po Viduržemio teritoriją. Dau-
gelis romėnų miestų ir bendruomenių paisė šitokios 
religinės tvarkos, ir tai padėjo išvengti religinių su-
sidūrimų. Bent jau iki tol, kol pradėjo sklisti tokio 
susitarimo nebepaisančios religinės bendruomenės, 
kurios rėmėsi žydų monoteizmo interpretacija. Ne 
visi pirmieji krikščionys pasuko šiuo radikaliu ke-
liu; jie gyveno kartu su kitomis bendruomenėmis 
lygiai taip pat, kaip žydų bendruomenės sugyveno 
su kitais didžiuosiuose imperijos miestuose, nepai-
sant didelių sukilimų Judėjoje. Ir tik tada, kai dalis 
romėnų elito nusprendė pasitelkti naująjį dievą po-
litiniams konfliktams aiškinti, prasidėjo evoliucija, 
pakeitusi pasaulį.

Pagal http://www.laviedesidees.fr/ 
parengė Marija Antanavičiūtė
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Agnė Vaičeliūnaitė

Pusryčių duona

nedrįsta girgžtelėt daugiau rytinės girnos, 
išmalusios sapnus iš nemigos akučių – 
it karštinės pagautas praeitį suvirpinu: 
aš buvęs, tu buvai, tik, gaila, jau nebūsim 
ramybės aitvarais – sudrisko laimės kilpos, 
užpjudė skausmo ugnį – taip sudegė namai.  
ir išnaktų plėvelę aprūkusią suvilgęs, 
galėjau įžiūrėti, kaip gabalą laikai 
sultingos mėnesienos, pražydusios tąnakt, 
kai pėdinau pamišęs kelkraščiais dantytais – 

išmaltas mano sapnas, pašáuk į krosnį 

– spragt – 

saulėtekio medum ištęžta mano rytas.

Trumpametražis

Blunka kreivo mėnulio subtitrai 
ir jau nieks nebeskaito vakaro. 
Upės žiotimis temstant surištą 
jį įmurkdė į áuštantį kraterį, 

kuriame žydi tavo ramybė, 
surambėjus lyg batsiuvio pirštai. 
Šit naktis mane bandė pagydyt 
tavo žiedą į vyzdį sušvirkštus, 

bet pamiršo ištraukti adatą, 
tai ir duria pažvelgus į tamsą, 
kurios raišą vienatvę suradęs 
miesto skveruose šuniškai amsint, 

pats ėmiau amsėti į priešingus 
šiek tiek kreivo mėnulio polius, 
kai apgirtęs Dievas paviešino 
tik trumpam gyvybę paskolinęs.

Vandens riekėje kablys

matematiškai poetiška  
nueit prie upės ir gvildent  
jos tėkmę  
 
skaičiuot kiek pilnačių sugėrė  
į save žvejų kiek panardino  
ir išspjovė kiek  
prakiurusių valtelių  
 
pykteliu prisiminęs  
dėdulę žvejojantį  
 
sustiręs kuitėsi po valtį  
kažkur upės pusmėnulyje  
ir keikė  
žuvį už mirtį  
esant slidesnę –  
 
Dievaži,  
šitaip meluoti
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Iš baltųjų vagysčių

sidabrinio miesto tarpupirščiuos  
lyg čigonas švilpauja vakaras.  
prašo eiti, kol leidžia, ir pučia  
paskutinę šviesą iš gatvės.  

taip prisirpsta tyla šitoj žemėj,  
tartum miego bitelei įgėlus  
ar sulaužius veiklumo sraigtelį  
plastikinei gyvenimo lėlei. 

netgi čia, mėnesienos akivaizdoj,  
baltos snaigės kryžiuojas į sapną.  
į namus nesugrįši, paklydėli,  
mat čigonas nušvilps tavo raktą.

Sielvarto upeliūkščiais

raudonis lupasi nuo plytgalių,  
kaip mintys lupasi prieš pilnatį,  
ir „į sveikatą“ tart neišgaliu,  
nes jau per silpnas taurę kilstelėt.  
guliu. akis į akį su naktim,  
o veidas kaip dangus ištinęs,  
žvaigždėtą indą, moterie, pripilk  
baltos kaip sąžinė degtinės.  

taikos balandžiai skrido į karus,  
o parnešė tik milines skylėtas.  
lietus užpylė kritusių kapus –  
jų skaičiai prasukti ruletėje.

Mergaitė apie šūvį

mūsų šventą tarpusavio taiką 
spalio paukščiai išsinešė. traukim 
švelniai ginklą po ginklo ir eikim, 
kol atgrįžę jau drįsim iššauti. 
 
eikim tyliai į priešingus polius, 
tu į vakarus eik, aš – į rytus. 
atsisukus matau – šit, nupuolęs, 
bet ramu, 
          
                   nes iššoviau į kitą.

Mergaitė apie karą

dengia sutemos tavo pakaušį,  
o dangus – lyg nutriušus milinė,  
lyg dar kartą nespėjus paklausti  
ar esi šioj nakty paskutinis,  
ar esi, ar tik būti turėjai  
šitą kovą istorijon piešiantis.  
tavo priešą išrado Kūrėjas,  
tad Kūrėjas yra tavo priešas.  
 
pilnatis šiąnakt – Marso raudonio,  
panaši į kraują – nors gūžčiokis.  
tu šiek tiek panašus į šovinį,  
tu šiek tiek.  
 
                 – šovinys yra tuščias.
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Kaip būdavo bjauru, kai kiauliškos ano akutės 
įsmigdavo tiesiai į kaktos vidurį ir sugižusi šypsena 
užropodavo anam ant lūpų; kaip būdavo bjauru, 
kai mano kostiumas dvokdavo žaliom dešrelėm ir 
nevalytu kavos aparatu; kostiuminėje jau visiškai 
tuščia, tik išlankstytos vielinės pakabos ant žemės, 
plieskia visos šviesos, nors man užtektų mažy-
tės lemputės, aš nenoriu šitoj šviesoj matyti savo 
pūslėtų padų, nenoriu matyti, kaip mano rankos 
sagsto sagutes, varsto raištelius, kaip aižo kūną iš 
šiurkštaus per dieną prasmirdusio kevalo; viską 
galiu padaryti užsimerkusi, negalvodama, tik kai 
užsimerkiu, bijau likti tarp metalinių spintelių iki 
ryto, kai ims rinktis juodaodės spalvotomis skare-
lėmis ir garsiai tauškėdamos vilksis valytojų kos-
tiumus. Pabusčiau nušalusiom kojom, nes į šoną 
baksnoja pusamžis prancūzas liūdnom akim, bet 
lūpos šypsosi, man šypsosi, klausia: ça va, toi?1, aš 
linksėčiau ir mėginčiau atsistoti ant kojų, keliai už-
tirpę, jis duotų ranką ir klaustų, kelintą šiandien 
baigiu darbą, aš žiūrėčiau į jo nesišypsančias akis ir 
sakyčiau, kad neatsimenu. 

Visi rytai yra su viltim, nebūna ryto be vilties, 
nes rytas yra viltis. Skaičiuoju savaites ant pirštų 
ir verkiu į dribsnius su pienu, kurio nereikia lai-
kyti šaldytuve (aš gi sakiau savo vokietei, kad čia 
ne pienas, kad pienas rūgsta, sukibdamas į mažus 
kamuoliukus, kad šviežias pienas būna dar šiltas 
ir karvės jaukiai žiūri; ji juokėsi –  kur tu galėjai 
matyti karvę, juk karvės gyvena fermose) – verkiu 
vis iš tos vilties. Šiandien liepos keturioliktoji, einu 
basa per pažliugusį purvą į stotelę, Paryžiaus cen-
tre, matyt, labai daug žmonių. Autobusas tuščias, 
tik aš ir vairuotojas, jis klausia, kur važiuoju, sa-
kau, kad į darbą, jis šypsosi ir sako, kad šiandien gi 

1 Viskas gerai? (pranc.)

Ieva Krivickaitė

NAMO

liepos keturioliktoji. Žinau. (O man vis tiek jūsų 
liepos keturioliktoji nieko nereiškia, aš ne iš jūsų 
krašto, mano krašte pienas rūgsta ir karvės žiūri 
gražiom akim.) Tik išlipus pagalvoju, kad jam juk 
daug reiškia, bet jis irgi turi dirbti. 

Anas putoja: mais putain, pourquoi cette pluie, 
pourquoi aujourd’hui2 – kiauliškos akutės spokso 
kažkur į grindis, lyg matytų, kaip lietus į kanaliza-
cijos griovelius plauna jo pinigus. Aujourd‘hui, on 
va y aller!!! On travaille, on vend les boissons, on pro-
pose les souvenirs! ON Y VA!3 – anas paklaikęs kaip 
karvedys prieš lemtingą mūšį, tik dabar susipratęs, 
kad kaunamasi nebe žodžiais, o gyvybėmis. Štai iš-
puls iš virtuvės prie prekystalio su karo šūksniais, 
ims spaudyti gėrimų aparatų mygtukus, kišti pa-
vargusiems zyziančių vaikų tėvams spalvotus plast-
masinius suvenyrus, ims grūsti maišus dešrainių, 
bulvyčių, vištienos kepsnelių... Mais pourquoi tu 
es toujours ici?4 Susivokiu, kad visi jau išsiskirstė, 
tik aš likau žiopsoti į ano pilvą, sagos desperatiškai 
cypdamos laikosi už paties liemenės krašto – bah 
mais VAS Y! VITE!5 – anas lėtai nudrambloja į savo 
maistu dvokiantį kabinetą ir trenkia durimis. Aš 
slenku į kitą koridoriaus galą, pro virtuvę, italas, 
iki alkūnių sukišęs rankas į Cheddar padažą, rėkia: 
ciao, bella6, eidama pro ledo mašiną, aš jam pamo-
juoju; ji lyg įspėdama suriaumoja ir išspjauna į lui-
tą sukibusius ledukus; atidarau paskutines duris.

Per pietų pertrauką visi jaukiai susėdę abipus 
medinio stalo lauke, vienodi suglamžyti plastikiniai 
maišeliai, vienodai netvarkingai atsegti marškiniai. 

2 Po velnių, kodėl lyja, kodėl būtent šiandien? (pranc.)
3 Šiandien vary sim!!! Dirbam, pardavinėjam gėrimus, 

siūlom suvenyrus! VAROM! (pranc.)  
4 O kodėl tu vis dar čia? (pranc.)
5 Nagi EIK! GREIČIAU! (pranc.)
6 Ei, gražuole. (it.)
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Mažasis kinas iš virtuvės susirangęs ant betono 
prie sandėlio durų snaudžia liūdnai kaip nakčiai iš 
namų išvarytas šuniukas, viena ausinė ausy, o kitos 
laidas nusidriekęs per baltą kečupu sulaistytą pri-
juostę. Anas laukan išlenda tik trumpam, apžvelgia 
visus ir palinki gero apetito taip, kad užsimanau 
savo sumuštinį šveisti į nuorūkomis smilkstančią 
šiukšliadėžę, bet būtų kvaila, po pietų laukia šešios 
valandos darbo be pertraukų, per patį piką, kai 
ispanai šurmuliuodami reikalaus cerveza7, o tėvai 
atsidusdami skaičiuos piniginėje septynis eurus už 
hotdogą; pakaušiu pajutusi į save įbestas akis neat-
sisukdama pasakysiu: monsieur, la ligne est par là8 ir 
mostelėsiu į ilgą eilę, besigrūdančią iki pat durų, jis 
nejudės iš vietos, pakartosiu tą patį angliškai ir tik 
tada pakelsiu galvą nuo kasos aparato.

Jis šypsosi ir žiūri į mane, juodi banguoti plau-
kai krenta ant akių, staiga pamirštu visus gražius 
prancūziškus žodžius ir lepteliu: qu’est-ce que tu fais 
ici?9 Jis nenustoja šypsotis ir klausia, kada baigsiu 
darbą. Pusę pirmos. Jis lauks. Gerai. Nusisuku 
prie kavos aparato ir jaučiu jo žvilgsnį nuslystant 
nugara; dabar jau šypsausi ir aš, paspaudžiu ne tą 
mygtuką, verdantis vanduo kaukdamas šliūkšteli 
ant rankos. Tyliai cypdama atsisuku ieškoti jo akių, 
bet jis jau išėjęs. Jis lauks. Hey, where’s my coffee?10 – 
praplikęs pilvotas dėdė, tarsi aborigenas talisma-
nais apsikarstęs fotoaparatu, kamera, telefonu ant 
virvutės ir pakabinama pinigine, nervingai tarškina 
centus. Raudona degančia ranka ištiesiu jam po-
pierinį puodelį ir šypteliu: I am sorry for the delay, 
sir. Two euros, please.11

Nežinau, nuo ko iš tiesų linksta kojos, kai be 
dešimt pirmą (anas neleido niekur eiti, kol nenu-
krapštėm nuo grindų italo pritryptų bulvyčių) jis 
mane lauke priremia prie sienos. Tamsoje šiukšlių 
spaudimo mašinos urzgia kaip gyvos, visai nebelikę 
jokio skubėjimo, jokių batelius rankose nešančių 
padavėjų, tik aš ir jis prie uždarytos darbuotojų val-
gyklos. Jis klausia, ar aš pavargusi, aš linksiu ir no-

7 Alaus. (isp.)
8 Pone, eilė ten. (pranc.)
9 Ką tu čia veiki? (pranc.)
10 Ei, kur mano kava? (angl.)
11 Atleiskite už gaišatį, pone. Du eurai, prašau. (angl.)

riu niekur nebeiti, nesvarbu, kad mano kostiumas 
dvokia ir seni kerziniai batai gabalais lupa odą. Jis 
siūlo važiuoti į Paryžių, sumokės už taksi, klausiu, 
iš kur turi šitiek pinigų, jis sako, kad nesvarbu ir 
jam visai negaila. Parvežk mane namo, sakau, pa-
dėjusi galvą jam ant peties, jis žiūri į mane ir sako, 
kad brangiai kainuos, nuo čia iki Lietuvos daug 
tūkstančių kilometrų. 

Kai jis atidaro mano kambarėlio duris ir pa-
linki labos nakties, iš šešėlių išlenda tylus šnabž-
desys ir sujauktos paklodės; užminu ant kojinės, 
kelnių ir vyriško bato. Vyriško bato ryte čia nebu-
vo. Mano lova staiga krūpteli, vienas kūnas iššoka 
ir slepiasi už naktinės spintelės, o kitas, mažesnis, 
išlenda iš balto guolio, tik akys žiba tamsoj tiesiai 
į mane. Maži suomės piršteliai suima man pečius, 
apsuka nugara į mano pačios lovą ir stumia lauk. 
Koridoriuje lempa sugedusi, mirksi isteriškai, lyg 
iš paskutiniųjų kabintųsi į gyvybę. Trumpi suo-
mės plaukučiai susivėlę, mažutis liaunas kūnelis 
susisukęs į suglamžytą paklodę. Can you sleep in 
my bed tonight?12 – ji žiūri į mane kailinio žvėre-
lio akytėmis ir priduria: you should get a French 
guy for yourself, too13. Papurtau galvą ir apsisuku 
atidaryti jos durų. Langinės ten uždarytos visiškai 
aklinai, ant dvigulės lovos boluoja dvi krūvos – 
viena, matyt, yra mūsų vokietė, o kita – suomiški 
drabužiai, suomiška kosmetika ir suomiška tingi-
nystė. Pastumiu šitą krūvą į kojūgalį ir su visais 
drabužiais lendu po antklode. Per ploną sieną 
girdžiu, kaip suomė lėtai, tarsi kurčnebyliui arti-
kuliuodama kiekvieną žodį, sako savo prancūzui: 
tu es ma-gni-fique14.

Ryte savo kambarėlio duris stengiuosi atida-
ryti kuo tyliau ir įėjusi negaliu nesustoti tarpdu-
ry – mano lovoje du kūnai, susirišę į vieną mazgą, 
pro užmerktas blakstienas spinduliuoja vakarykštė 
naktis. Vyras gerokai vyresnis, skruostai apžėlę juo-
dais šeriais, didelės darbininko rankos įsikirtusios 
į jos pečius, ilga tiesi nosis įsirėmusi į mažą lygų 
suomės skruostuką. Mano balta paklodė apsivėlusi 

12 Gal gali šiąnakt miegoti mano lovoj? (angl.)
13 Tau irgi reikėtų susirasti prancūzą. (angl.)
14 Tu nuos-ta-bus. (pranc.)
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juodais jo kojų plaukais, saulė pro gerai neužtrauk-
tą užuolaidą skulptūriškai šešėliuoja jų kūnus. Iš 
rūbų krūvos kampe susižvejoju švarią palaidinę, 
tada po kojomis pajuntu milžinišką vyrišką kojinę, 
priskretusį dubenėlį, tuščią butelį, sutrupėjusį pigų 
sausainį ir durų slenkstį.

Lauke ir vėl kvepia lietum, vėjas vėl veliasi apie 
kojas ir draiko sijoną, oras įsielektrinęs nuo karš-
čio, baisu atsimerkti, nes atrodo, kad išdegins akis. 
Betonu išlietą kiemą perbėgu užsimerkus, sustoju 
tik ant lopelio žolės tarp gatvės ir šaligatvio, plyte-
lės nuo šilumos atrodo minkštesnės, viskas atrodo 
minkščiau, ir žemė, ir skausmas sprande. Bėgu tuš-
čiu šaligatviu lyg kur skubėdama, bet kuo anksčiau 
nueisiu, tuo daugiau turėsiu laiko pasnausti ant 
suoliuko. Garsiai rikteliu iš netikėtumo, kai pro 
šalį prašvilpdamas dviratininkas skambteli ir kažką 
draugiškai sušunka; šypsotis pradedu tik po kelių 
sekundžių, kai širdis nustoja plėštis lauk. Dvirati-
ninkas pasuka už miškelio, ir gatvė vėl visiškai tuš-
čia, tik per vidurį, tarp dviejų baltų, nuo kait ros 
suminkštėjusių skiriamųjų juostų, kažkas boluoja, 
mažas rusvas kamuoliukas. Jausdama gerkle kylan-
tį siaubą, lėtai nulipu nuo šaligatvio, gatvės asfaltas 
dar minkštesnis nei šaligatvio plytelės, ir jau tada 
suprantu, kas ten, bet negaliu neatsitūpti – kelio 
viduryje guli laukinis kiškis, nedidelis, ilgom rus-
vom ausim, kojytės užriestos, kailiukas pasišiaušęs 
ir daug raudonumo per visą pilvą. Žiūriu į išpūstas 
kiškio akis tol, kol pajuntu burnoje šleikštulį ir ro-
poju į kelkraštį išsivemti.

Tarp dviejų kelio dažų linijų išsiskėtęs kiškis 
akyse stovi visą dieną, ir kai išsiklaipiusia šluota 
gramdau nuo medinių grindų vaikų pritryptas bul-
vytes, atrodo, lyg gramdyčiau tą kiškį; visos grindys 
pilnos kiškio, mažų kiškienos gabaliukų – įdomu, 
kada kiškio lavonas tampa kiškiena, ar tada, kai 
atšąla ir atlimpa nuo asfalto, ar tada, kai garuoja 
ant stalo tarp keptų obuolių? Šiukšlių dėžėje jau 
formuojasi galvytė ilgom ausim, žiūri į mane mąs-
liom akim pro plastikinio puodelio viršų ir nieko 
nesako; kai italas iš virtuvės randa mane įkišusią 
galvą į juodą šiukšlių maišą ir kažką murmančią 
į jo tamsumą (ir ko tu šitaip žiūri į mane, ką? Ko 

gi žiūri? Aš nekalta, kad kiekviena pravažiuojanti 
mašina tave vis labiau įspaudžia į grublėtą grindi-
nį, atleisk, bet tikrai nekalta), visą pamainą negaliu 
išsiginti pašaipų. Nedidukė švedė, primenanti Pepę 
Ilgakojinę iš vaikystės filmo, sako nekreipti dėme-
sio ir įduoda partiją švarių skudurėlių stalams; aš 
neišgirstu ir sakau jai, kad atstotų, ji įsižeidžia ir 
nekalba iki pat vakaro, o aš suprantu, ką ji iš tiesų 
sakė, tik po valandos, kai pasislėpusi už sandėliu-
ko durų darau pratimus kojoms. Vakare, kai bai-
gusi pamainą einu pačiu viduriu gatvės, vos pati 
nevirstu tuo kiškiu, mažas Citroën garsiai keikiasi 
prancūziškai aplenkdamas mane kreivu girtu ratu 
ir nušvilpia tolyn.

Lempa mūsų koridoriuje liovėsi kabintis į gy-
vybę, pasidavė, plastmasinis gaubtas tyli prilipęs 
prie lubų kaip boružės lavonėlis prie sienos. Tam-
soje ilgai krapštau raktus, nė vienas kažkodėl ne-
tinka, tik po kelių minučių suprantu, kad čia juk 
jo raktų ryšulėlis. Pagaliau suradusi reikiamą raktą 
susivokiu, kad spyna net nebuvo užrakinta, Vieš-
patie, na nejau taip sunku pasukti tą užraktą, aną 
savaitę kažkas pirmame aukšte išvogė visus ispanų 
pinigus. Įėjusi į vidų iš savo kambarėlio girdžiu 
balsus, abu juokiasi, vyriškas ir moteriškas, matyt, 
suomė vėl atsivedė kokį prancūzą, jai ir reikėjo iš-
sirinkti tą dvigulę sulankstomą sofą, ne man, man 
vienai ji aiškiai per didelė. Eičiau į vidų pasiimti 
švarių rūbų, bet juokas virsta kuždesiais, pro durų 
apačią kartu su šviesa sklinda geismas, ir aš užsi-
darau vonioje. Karštas vanduo lipa kūnu aukštyn, 
apsemia kaklą, smakrą, nosį, ima bėgti per vonios 
viršų, užsuku srovę ir iškvėpdama panyru.

Vanduo teka kojom žemyn ir be jokio garso 
geriasi į išmindytą kilimą. Šlapios mano pėdos 
ant kilimo matyti tik kelias akimirkas, vos spėju 
įsižiūrėti, ir išgaruoja, tarsi nei vandens, nei mano 
padų nė būt nebuvę. Girdžiu, kaip jie šnopuoja už 
durų: kai jis įkvepia, ji iškvepia, ir atvirkščiai, tik jis 
kvėpuoja lėčiau, o ji greičiau, lyg kur skubėdama, 
kol klausau, jis ją pasiveja, du sykius abu įkvepia ir 
iškvepia kartu, o tada – vėl disonansas. Atidaromos 
durys suplėšo patį švelniausią pasaulyje miego gar-
są, medis girgžda, mano keliai lankstosi traškėdami 
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kaip lūžtančios šakelės, kai naktį miške sėlini per 
proskyną. Šlapia oda jaučia naktį, mėnulio šviesą 
ir žmonių kvėpavimą, pirštų, ieškančių rankšluos-
čio, sąnariai lankstosi sunkiai lyg nesutepti vyriai. 
Jei užuolaidos nebūtų užtrauktos, jiems labai tiktų 
mėnulio šviesa, galvoju, susisupdama į rankšluostį 
ir įsivaizduodama didelę prancūzo nosį ir mažą suo-
mės skruostuką, išbalusius priešpilnio akivaizdoj. 
Iš tamsos į mane susminga du akių lazeriai, tiesiai 
į kaktos vidurį, krūptelėdama paleidžiu rankšluos-
tį – akių lazeriai kaltai sutrūkčioja ir užgęsta, tai 
juk tos pačios akys, kurių švelnumas man  anądien 
nuplikė ranką verdančiu vandeniu, suomė per mie-
gus purkšteli kaip grobį iš nasrų pametęs žvėrelis ir 
įsikerta mažais nagučiais į kūną, kurio drebėjimas 
aną naktį po darbo mane sustingdė tarp Paryžiaus 
ir Lietuvos, tarp pasibaigusios dienos ir neišaušusio 
ryto, jis suspurda ir atsuka man marmurinę skulp-
tūros nugarą. Pakeliu rankšluostį nuo žemės – išei-
nant pėdos skamba grindimis kaip metalinės – ir 
garsiai užtrenkiu savo kambario duris. Viduj lieka 
mano lova ir mano drebėjimas, o koridoriuj – tik 
aš ir šaltas, nuo vandens susiraukšlėjęs parketas.

Autobuso stotelėje stiklas pabiręs ant žemės 
mažais gabaliukais, nei surinksi, nei suklijuosi, 
šalia vežimėlyje žviegia vaikutis, mama įsikibusi 
į vežimėlio rankeną ir užsikimšusi ausis grotuvo 
ausinėmis, nelinguoja į taktą ir nesiklauso dainos 
žodžių, tik palinkusi spokso į kelią, kuriuo po dvie-
jų minučių prišliauš autobusas, sulipsim, mama su 
vežimėliu pirma, aš iš paskos, vaikiukas rėkia per 
visą autobusą, vairuotojas gręžiojasi atgal, nieko 
nesakys, čia juk visi labai mandagūs, negražu prie-
kaištauti, jeigu kas šūkauja arba miega svetimose 
lovose, klientas visada teisus, niekad nepamirškit 
šito, klientui visa mūsų firma – tai jūs, jis nemato 
neišsimiegojusio kostiumuoto vadybininko maistu 
pradvokusiame kabinete, plyšaujančio į telefono 
ragelį, jis mato tik emigrantę mergaitę, užsidėju-
sią beasmenę šypseną, jis pyksta tik ant emigrantės 
mergaitės, žiopsančios į savo kasos aparatą kaip į 
šėtono prakeiksmą, jis ima raginti tik emigrantę 
mergaitę, neišgirdusią „noriu kokakolos ir hotdogo 
ir to suvenyrinio šiaudelio“, jis plūsta tik emigrantę 

mergaitę, užmiršusią kasos aparatą, grąžą, šiaudelį, 
kalbą, klientą, beasmenę šypseną.

Mais c’est quoi ça? Tu penses quoi là? Putain, 
mais tu es nulle!15 – – kiškio galvytė sunkiai susise-
gančiomis kostiumo liemenės sagomis laksto mano 
akių obuoliais, tu écoutes ou pas?16, kiškio letenėlės 
sulipusios kažkokiu tamsiu skysčiu, merde!17, kiškis 
išeina iš kabineto trenkdamas durim taip, kad prie 
pat lubų atšoka dažai, girdžiu jo gauruotas kojy-
tes nušlepsint koridorium, tokios mažos kojytės, 
o šitiek pripėdavo čia ant grindų to tamsaus skys-
čio – – „Aš nekalta, kad kiekviena pravažiuojanti 
mašina tave vis labiau įspaudžia į grublėtą grindinį, 
atleisk, bet tikrai nekalta“ – akių obuoliuose adatė-
lėmis ima šokti juodi taškeliai, bejėgystė nuo kojų 
iki širdies, tas kiškis čia ne šiaip skysčio pripėdavo, 
jis gi –

Kai tik pradėjau dirbti, visada gaudavau len-
gviausius darbus, kaip gražu, galvojau, kokie geri 
žmonės, stovėjau su pluoštu meniu lakštų prie 
įėjimo ir – bonjour, madame, monsieur; c’est votre 
menu, si vous avez des questions, n’hésitez pas18, grin-
dinio krašteliu keliaujanti saulė, turistai intelektua-
lai ir turistai aborigenai, vaikai, daug vaikų, rodan-
čių pirštu į prie širdies prisegtą ženkliuką su mano 
vardu, mintyse kartojami ištisi sąrašai išmoktų ins-
trukcijų: kas, jeigu gaisras, kas, jeigu sprogimas, kas 
jeigu užpuolimas, kas, jeigu pyktis... Ir vis – excuse 
me, where can I find the rest room?19, pakeliu ranką 
rodyti kitapus gatvės, ir pirštai sminga tiesiai į gu-
mulą žmonių, bėgančių šaligatviu, daug raudonų 
švarkų su kryžiukais ant nugaros ir metaliniai neš-
tuvai – balta karieta, tinkluose blaškosi iš vandens 
ištraukta undinė – moteris susivėlusiais plaukais, 
kažką rėkia, iš toli negirdžiu, ką, ir tik karietai rau-
donais žirgais skriejant pro pat mane ji sušnabžda 
tiesiai man į akis: namo.

15 Na, kas čia dabar? Ką tu sau galvoji? Po velnių, tu 
beviltiška! (pranc.)

16 Tu klausai ar ne? (pranc.)
17 Šūdas! (pranc.)
18 Laba diena, ponia, pone; štai jūsų meniu, jei turėsite 

klausimų, nesidrovėkite (pranc.)
19 Atsiprašau, kur man rasti tualetą? (angl.)
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Inga Sanakojevaitė

Nesuvokiamas

aš ne čia  
ne čia  
tu pavasaris  
apsinuoginę šuoliai po tiltu  
čia prie rankų prikalė pasagas  
čia kalbėjimas tylą pamiltų  

kalė skrynią pavasario žmonos  
sakė staltiesėm per aušras žaisią  
tik be stalo ir kojos per plonos  
čia ir motina vaisiaus bevaisė  

šičia juokės  kad užmeldė dangų  
kad čiobreliais užsėjo ir pjovė  
taip po vieną ir rudenį sprangų  
priešais saulę ant siūlo pakorė  

nagi kaip sužaliavo skaudėjimas  
įžydėjo įstūmė įtraukė  
jaukiai tuščias suspaustas ir tylimas  
it pritvinkusi dievu palaukė  

aš ne čia  
ne čia  
tu pavasaris  
ir iš degančių tiltų sušokęs  
dievo šokį tu liksi mielasis  
taip kaip likti  
tu vienas temoki

piršlybos

mano mylimas miega ant šieno  
po jo delnu žaliuoja laukai  
tiek daug kartų pabudo iš miego  
tiek daug kartų paliko baltai  
išsipjovė iš kelio altorių  
kasė šuoliams ir dievui duobes  
kol iškritus netirpstančiam sniegui  
žiemą ves o mane parsives  
– – –  
 
iš už plyštančio kelio bekraščio  
pasisveikinęs švelniai sakai  
jei sutiksi už tokio beraščio  
– – –  
 
džiūsta šienas ir želia laukai

sapno

(ko jūs bijotės, jei jau seniai išėjote)  
 
ten lova sukalta rytoj,  kur girdisi  
kaip žemė rauda, netekties ištroškusi  
kaip juokiasi dievai, arčiau šventyklų gimę  
kaip spardos siela įsčiose iš skausmo ir  
kaip gelia viskas, ak  
kaip kelia  
– –  
net moterys, ir tos  
nuo veido metusios nokimą  
tave parblokš į žemę, meldžiančią  
tavin prasmegti  
– – 
dabar  
bijot neverta net paties
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Sau

Tu norėtum išeiti greičiau, negu baigias troškimai,
Greičiau, negu ramios bedugnės tau kambarį ras;
Tu išeitum nors basas, nors gimęs ir gimęs ir gimęs
Tavo pėdos – sraigtai, tu jau dievui pardavęs pradžias
Kad sapnais užkapotų tave užsimiršę keleiviai,
Pasigriebę po vairą, sunėrę žaizdotas rankas,
Tu paliktum ir laisvę prakeiktą, ir atvirą savo kalėjimą,
Jei žinotum, kad kvapas naktų niekada iki čia neatves

Tu – įniršęs karys, nuginkluotas prieš tylinčią gatvę,
Užsimerkęs poetas, pametęs tuščias eilutes – – – 
Aš matau jį čia stovintį, savo tikėjimu raitą
Ir man nieko šioj žemėj negaila, tik tokio tavęs

Veidrodis

Štai išbluko naktis, ir teptukas panoro ilsėtis  
Nuo išvaikščiotos drobės, nuo žingsnio klampios tuštumos;  
Aš alsuoju, kol šitas molbertas – pailsęs, dvivietis  
skaito maldą iš rankos, lengvai pilnaties supamos  

Bet pavargo akis nuo tavęs, aš gailiuos, bet pavargo – – –  
Apsikarstęs peizažais, į smėlį keities palengva...  
Jau matau. Mes paaugom, jau tūkstantį kartu praaugom  
Šitą tiesą kaip smiltį, kol virtom sausa dykuma  

Ir kas kartą prašysiu vandens į šį ankštą portretą  
Iki drobė išbluks, iki rėmai išeis į girias  
Tik tu vienas žinai, kiek čia daug ir kiek nieko sudėta – –  
Mano rankos pavargo, vien klūpantys šitai supras,  

nes nėra nei dirbtuvės, nei darbo, 
akim išdraskyto molberto,  

aš matau tik save

švarus

Kokia aš tau atrodyčiau  
jei  
rytą išeičiau iš miesto ir numesčiau lapus  
jeigu gerčiau iš pėdutės ir pavirsčiau  
savimi  
jei pasidirbčiau laivelį iš audros debesies ir  
plaukčiau iš vienos į kitą  
manęs  
aš matyčiau savo delnus aiškiai  
kitaip nei dabar  
vandenin įmerkus  
aš ilgiuosi tavęs  
nuo obelies nuriedėjusio  
žiedo  
kurį rasa vos vos paliečia  
žinodama kad ne tu šaknis įleidęs  
tik baltuojantis taškas baltame  
miego kambaryje  
lyg palatoje  
kur už durų  
džiugiai laukia numirštant  
Kaip vaikas juk laukiu  
bet man nieko nereikia  
nei medžių pavasarį nužydinčių  
nei peilio švilpynei išdrožti  
aš gydysiu beržus  
kurie sulą paskleidę numiršta  
aš suvystysiu sniegą  
kad nesušaltų  
ir nuo tokio karščio tave pažinus  
ištirpsiu  
Ir jei aš tau atrodysiu tikra  
tą rytą  
pasisodink mane šalia  
ir tyliai juokis
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Nietzsche’s rašymo maniera neretą skaitytoją 
sutrikdo. Savo kūriniais jis balansuoja ant grožinės 
literatūros ribos, neretai ją ir peržengdamas. Iš fi-
losofinių veikalų paprastai tikimės visiškai ne to. 
Aforizmų gausa aptemdo teksto prasmę, o dras-
tiškai hiperbolizuoti teiginiai atrodo neadekvačiai 
ir neskoningai emocingi. Nekantriam skaitytojui 
Nietzsche dažnai taip ir lieka piktas ir dėmesio 
ištroškęs išsišokėlis, pasakęs, jog „dievas mirė“. 
Nepaisant to, jog filosofo rašymo stilius dažnai iš-
provokuoja stiprią skaitytojo reakciją, jo ryšys su fi-
losofinėmis idėjomis retai analizuojamas. Ir tai yra 
klaida, nes šis – sąmoningas – tokio neįprasto filo-
sofiniam veikalui stiliaus pasirinkimas yra nuoroda 
į autoriaus skelbiamas vertybes. Galima net teigti, 
jog Nietzsche’s kūrinių pavidalas yra tas langas, per 
kurį šios vertybės įžengia į mūsų gyvenimus.

Norėčiau pradėti paradoksaliu teiginiu, jog pa-
grindinis Nietzsche’s stiliaus bruožas yra stilistinis 
pliuralizmas. Žanro pasirinkimas kinta kone sulig 
kiekviena knyga. Tragedijos gimimas – filosofinis 
veikalas klasikine prasme, Nesavalaikiai samprota-
vimai – tikrų tikriausios esė, Antikristas primena 
poleminį pamfletą, o štai Anapus gėrio ir blogio – 
nepertraukiamas monologas (Nehamas, 1985). 
Stilistinis pliuralizmas turėtų būti suprantamas 
kaip išraiška perspektyvizmo, idėjos, jog negali 
būti objektyvios ir visiems priimtinos tiesos – vis-
kas yra viso labo asmeninė interpretacija. Tai – 
Nietzsche’s atsakas į prieš tai filosofijoje vyravusią 
tiesos, kaip kažko universalaus, sampratą. Kintan-
tis stilius mums primena, jog už kiekvieno teksto 
stovi jo autorius, dar viena subjektyvi asmenybė, 

Giedrė Stulgytė

Tėviškas rašymas kūju

panaši į skaitytoją. Filosofinė teorija yra ne mažiau 
individuali už rašymo manierą. Pliuralizmas egzis-
tuoja visur.

Atidesnis žvilgsnis į kitus Nietzsche’s stiliaus 
bruožus nuveda ta pačia linkme. Dažnai net, regis, 
perdėtai vartodamas aforizmus, jis atmeta susifor-
mavusias filosofinės literatūros rašymo tradicijas. 
Aforistinis stilius – tai išraiška filosofiškai pagrįsto 
protesto prieš sistemų kūrimą (Nehamas, 1985). 
Nėra tokio literatūrinės raiškos būdo, kuris vienin-
telis tiktų filosofijai. Visuotinai priimtinos konven-
cijos išvis negali būti, nes negali būti objektyvios 
tiesos. Todėl Nietzsche siekia, jog skaitymas būtų 
interaktyvus – poetiniai posakiai atsilaiko prieš 
galutines interpretacijas, versdami skaitytoją rasti 
savo paties. Galimų aiškinimų gausa pabrėžia, jog 
nėra nieko amžino, išskyrus judėjimą (Nehamas, 
1985). Hiperbolių gausumas tarnauja tam pačiam 
tikslui – išprovokuodamos skaitytojo reakciją, jos 
kviečia polemizuoti. Būtinybė interpretuoti ne tik 
primena apie perspektyvizmą – taip filosofo idėji-
niai tikslai, pasitelkiant rašymo stilių, perkeliami 
į kasdienį gyvenimą. Knygoje Linksmasis mokslas 
Nietzsche teigia, jog žmogus turėtų pasiekti pasi-
tenkinimą savimi. Tai įmanoma kuriant asmeninį 
gyvenimo stilių ir formuojant jį remiantis subjek-
tyviu skoniu. Savo nevienaprasmiais tekstais auto-
rius siekia, jog skaitytojas, skatinamas prieiti savas 
išvadas, kad įprastų pats formuoti savo gyvenimą.

Sąmoningas atsiribojimas nuo senesnių filoso-
finių praktikų, žengiant į grožinės literatūros sritį, 
vertas įsigilinimo. Autoriaus pasišlykštėjimas klasi-
kine filosofija yra ne tik akivaizdus, bet ir vienas 
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sikrato ir bet kokio ryšio su dogmatizmu bei 
supriešina save su nuosmukio mąstytojais.

Įdomu tai, jog šis fi losofas savęs nelaiko 
nepaliestu nuosmukio. Kai kuriuose jo sti-
liaus bruožuose netgi įmanoma įžvelgti aki-
vaizdų sąlytį su prancūzų dekadentais (pranc. 
décadence – nuosmukis) ir jų dekadanso nuo-
jautos persmelkta pasaulėjauta. Pasak Paulo 
Bourget, kuriuo remiasi Calinescu, vienas 
esminių literatūrinio nuosmukio ženklų – 
atskirų teksto elementų tapimas suvereniais. 
Pastraipos sklandumas aukojamas dėl vie-
no žodžio ir visuma nebėra vientisa. Iš tiesų 
Nietzsche’s Linksmasis mokslas išsiskiria savo 
fragmentiškumu, sunku įžvelgti logišką kū-
rinio struktūrą. Tačiau Nietzsche nėra tikras 
dekadentas – jis nuolatos balansuoja ant ribos 
ir kovoja su impulsais, vedančiais jį silpnumo 
link. Nietzsche „sirgo“, tačiau jis nėra „liguis-
tas“ – jis netrokšta sirgti. Nuosmukio persir-
gimas suteikė jam išskirtinę galimybę vyk-
dyti vertybių pervertinimą – jautresnę uoslę 
nuosmukio ir pakilimo apraiškoms, galimybę 
keisti matymo perspektyvą.

Nietzsche fi losofuoja kūju, tačiau už šio 
įvaizdžio slypi tėviška fi gūra. Kūjis reikalingas 
tam, jog ant griuvėsių būtų galima kurti naują 
gyvenimą. Individualumo persmelktais ir šo-
kiruojamai hiperbolizuotais tekstais siekiama 
dėmesio, tačiau tai daroma norint pasidalinti, 
autoriaus manymu, neįkainojama patirtimi. 
Autorius tikisi, jog gali mums padėti įveikti 
dogmų sukurtas iliuzijas, atsikratyti nuosmu-
kio ir pradėti vertinti patį gyvenimą.

Panaudota literatūra:
A. Nehamas. Nietzsche. Life as literature. – Harvard Uni-
versity Press, Cambridge, 1985.
M. Cắlinescu. Five faces of modernity. Modernism, Avant-
Garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism. – University of 
Durham Press, Durham, 1987.

kertinių akmenų, norint perprasti Nietzsche’s mąstymo 
trajektoriją, nes jo paties sau išsikeltas tikslas yra egzis-
tuojančių vertybių pervertinimas. Šis nepasitikėjimas re-
miasi daugiausia įsitikinimu, jog jau nuo Sokrato laikų 
vakarietiška fi losofi ja juda vis gilyn į nihilizmą ir nuos-
mukį. Nuosmukis Nietzsche’i – psichologinis, moralinis, 
estetinis savęs klaidinimas, dėl kurio silpnumas tampa 
tikslu (Calinescu, 1987). Sokratas, koks jis vaizduoja-
mas Platono raštuose, yra puikus žmogaus nuosmukio 
pavyzdys ir kartu idėjinis Nietzsche’s priešas. Pasak jo, 
veiksmai turi būti pagrįsti objektyviomis vertybėmis – 
Nietzsche čia įžvelgia dogmatizmą, kuris pats savaime yra 
klaidinantis, nes nėra nieko objektyvaus. Netgi blogiau – 
Sokratas šių vertybių ieškojo idėjų pasaulyje, teigdamas, 
jog pasaulis, kuriame gyvename, yra nuolatiniame judė-
jime ir viso labo varganas idėjų pasaulio šešėlis, kuris yra 
pastovus ir todėl realesnis. Žvelgiant Nietzsche’s akimis, 
taip Sokratas neigė gyvenimą ir išaukštino silpnumą. To-
kiomis dog momis, kaip „aukštesnio“ gyvenimo siekimas, 
užmaskuojama neapykanta gyvenimui, nes šis pats savai-
me yra augimas, praturtėjimas, judėjimas išsipildymo ir 
galios link. Gyvenimo teigimą, pasitenkinimą savimi pa-
siekti ir pačiam save formuoti įmanoma tik išsilaisvinus 
iš dog matinių iliuzijų. Nusikratydamas įprastinio fi loso-
fi nių veikalų pavidalo, Nietzsche drauge simboliškai nu-

Marijos Sajekaitės nuotraukaMarijos Sajekaitės nuotrauka
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Vakarų civilizacijos piliečių daugumai veikiau-
siai dažnai kyla abejonių dėl Vidurio Europos, kaip 
regiono, egzistavimo. Tokia situacija veikiausiai 
susiklostė dėl geografinės padėties – kaip paribio 
kraštas, Vidurio Europa susidurdavo su tokiais iš-
orės pavojais kaip mongolų ir Osmanų imperijos 
puolimai. Dažnai pamirštama, jog šis regionas su 
Vakarų Europa turi tuos pačius dvasinius idealus 
ir kultūrines tradicijas. Tačiau turbūt dar labiau 
abejotinas atrodytų Balkanų priskyrimo Vidurio 
Europai klausimas, mat Balkanų regionas aktualus 
nebent kaip nesibaigiančių neramumų zona. 

Balkanai – regionas civilizacijų kryžkelėje, to-
dėl teoretikai neturi vieningos nuomonės dėl jo 
priklausomybės. Manau, jog, norint jį priskirti 
Vidurio Europai, į Balkanus reikėtų žvelgti pro 
svarbių Vidurio Europai civilizacinių procesų, to-
kių kaip Vakarų Europos institucijų perėmimas, 
apšvieta, sovietizacija ir kt., prizmę. 

Geografija: kur yra pietinės Vidurio 
Europos ribos?

Norint Balkanų regioną palyginti su kitomis 
Vidurio Europos teritorijomis, visų pirma reikia 
aptarti jo geografines ribas. Skirtingi tyrinėtojai 
pateikia skirtingas Vidurio Europos (East Cen-
tral Europe, Central Europe) teritorijas. Garsusis 
istorikas O. Haleckis savo knygose Balkanus pri-
skiria Vidurio Europai, tačiau pabrėžia ir tai, jog 
Osmanų imperija, kuri ilgą laiką valdė didžiumą 
Balkanų kraštų, regione veikė kaip okupantė. Vie-
nos iš O. Haleckio knygų įžangoje Andrew L. Si-
monas pabrėžia, jog būtent Osmanų imperijos 
įtaka atskyrė Balkanus nuo likusios Vidurio Eu-

Simonas Dapkevičius

Balkanų problema 
Vidurio Europos kontekste 

ropos, pakeitė gyventojų mentalitetą ir pripratino 
juos gyventi priespaudoje (jis iliustruoja šią savo 
tezę Balkanų tautų rezignacija sovietų įtakai, nors 
Balkanų tautų situacija buvo nevienalytė). Galima 
pateikti pavyzdžių ir ne iš istorikų darbų. Tautinių 
mažumų tyrinėtojas Y. Plasseraud Balkanus trak-
tuoja kaip atskirą regioną, tačiau, pavyzdžiui, Kro-
atiją jis vis dėlto priskiria Vidurio Europai. Čekų 
rašytojas Milanas Kundera regioną apibrėžia gana 
aptakiai, tačiau kartu ir taikliai, sakydamas, jog tai: 
„... neaiški mažųjų tautų zona tarp Rusijos ir Vo-
kietijos.“ Taigi, aiškaus akademinio diskurso nėra, 
nuomonės varijuoja priklausomai nuo tyrinėtojų 
akcentuojamų dalykų.

Atrodo, jog pagrindinis veiksnys šioje skirtingų 
teritorinių apibrėžimų painiavoje yra Osmanų im-
perija. Veržlūs jos užkariavimai kėlė grėsmę euro-
pietiškai civilizacijai ir maždaug pusę tūkstantme-
čio Balkanų zona priklausė azijietiškai imperijai. 
Kadangi pavergimas truko taip ilgai, jo padariniai 
Balkanuose buvo juntami ir po imperijos žlugimo 
net iki šių laikų, būtent – regiono gyventojų civili-
zacinės priklausomybės atžvilgiu.

Žvelgiant iš istorinės perspektyvos, pasak 
R. Magocsi, Vidurio Europą galima padalinti į tris 
geografines zonas: 1) šiaurinę 2) Alpių–Karpatų ir 
3) Balkanų. Balkanų zona prasideda piečiau Savos 
ir Dunojaus upių ir tęsiasi į pietus iki Adrijos, Vi-
duržemio ir Egėjo jūrų.  Savos ir Dunojaus upės 
buvo pasirinktos kaip šiaurinės Balkanų ribos, nes 
Naujaisiais laikais būtent piečiau šios linijos buvo 
centrinės Osmanų imperijos provincijos. Šiandien 
šioje teritorijoje yra Kroatija (teritorija piečiau Ku-
pos ir Savos upių), Bosnija ir Hereogovina, Ma-
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kedonija, Juodkalnija, Serbija, Kosovo Respublika, 
Bulgarija, Graikija, Albanija ir europinė Turkijos 
dalis. Balkanuose dominuoja kalnuotos vietovės, 
ten yra tik kelios sąlygiškai nedidelės žemumos. 
Landšafto ypatumai buvo labai svarbus veiksnys 
kai kurių teritorijų raidai, pavyzdžiui, Juodkalni-
jai, kurią kalnuotos vietovės išgelbėjo nuo visiško 
osmanų užkariavimo.

Istorinį-civilizacinį žvilgsnį į Balkanus galima 
pradėti nuo Romos imperijos laikų. Pirmaisiais 
mūsų eros amžiais Vidurio Europa priklausė dviem 
pasauliams: civilizuotam Romos ir barbariškajam. 
Esminės juos skiriančios linijos ėjo Reino ir Duno-
jaus upėmis (vienintelė Romos teritorija, kuri buvo 
už Dunojaus – Dakijos provincija, siekusi dabarti-
nės Rumunijos centrą). Manau, jog Balkanų pri-
klausymas Romos pasauliui buvo labai svarbus, nes 
visa Europos civilizacija perėmė Romos imperijos 
palikimą. Vėliau į pietus nuo Dunojaus esančios 
žemės priklausė Bizantijos imperijai, kuri buvo 
tiesioginė Romos imperijos paveldėtoja. Tačiau 
per tautų kraustymąsi vietiniai gyventojai maišėsi 
su barbarais, kurie atklysdavo giliai į imperijos te-
ritoriją. Barbarai Balkanuose taip pat kūrė ir savo 
valstybes, tačiau Bizantijos įtaka joms neabejotina.

 
Balkanai – religinių įtakų sankirtos vieta

Krikščionybė buvo ir veikiausiai tebėra svarbi 
sudedamoji Europos civilizacijos dalis. Balkanuose 
maišėsi įvairios jos atmainos, tarp jų vyko varžyma-
sis dėl įtakos zonų. Jau nuo VI a. katalikybė buvo 
išplitusi Istros regione ir vėliau plėtėsi Albanijos link. 
Dėl to Kroatijoje, Slovakijoje ir Dalmatijoje katali-
kai užėmė svarbias pozicijas dėl įtakos Balkanuose. 
Likusioje regiono dalyje dominavo ortodoksinė 
krikščionybė. Tačiau jau X a. atsirado dar vienas 
konkurentas – sinkretiškas bogomilų tikėjimas. Nors 
Ortodoksų ir Katalikų Bažnyčios paskelbė bogomi-
lus eretikais tačiau jie buvo oficialiai pripažinti Bos-
nijoje ir išlaikė įtaką iki antros XIV amžiaus pusės. 

Svarbus simbolinis XI amžiaus įvykis – Didžioji 
schizma. Po jos Vakarų ir Rytų Bažnyčios oficialiai 
atsiskyrė, tačiau dar bendravo iki Ketvirtojo kry-

žiaus žygio, kai katalikai užgrobė Konstantinopolį 
ir sukūrė Lotynų imperiją. 

R. Magocsi pabrėžia, jog Vidurio Europa buvo 
tas regionas, kuriame susidūrė katalikų ir orto-
doksų įtakos zonos (žinoma, religinės įtakos sferos 
buvo labai susijusios su sekuliariomis). Balkanuose 
vyko tokie pat procesai, tad tai galima laikyti dar 
vienu aspektu, leidžiančiu priskirti Balkanus Vi-
durio Europai. Žinoma, veržiantis musulmonams 
Balkanuose atsirado nemažai šio tikėjimo atstovų, 
tačiau, žvelgiant iš viso regiono perspektyvos, isla-
mas nėra dominuojanti religija.

Reformacija ir kontrreformacija

Reformacijos banga Balkanų nepalietė – ji 
nuslūgo šiauriau Dunojaus–Savos ribos. Tačiau ji 
peržengė Osmanų imperijos ribas, mat Osmanų 
valdžioje buvo Vengrijos žemės. Tad turbūt ne-
adekvatu būtų teigti, jog Osmanų imperija buvo 
vienintelis veiksnys, sustabdęs reformacijos plitimą 
toliau į pietus. Balkanų nepalietė ir kitas svarbus 
Vidurio Europai procesas – katalikiškoji kontrre-
formacija. Ir tai suprantama, nes Balkanuose ir ne-
buvo protestantų ,,problemos“. Tik XIX a. antroje 
pusėje – XX a. pradžioje įvairios vengrų, čekų, slo-
vakų ir vokiečių protestantų grupės iš šiaurinių Vi-
durio Europos teritorijų pradėjo platinti savo tikė-
jimą Balkanuose. Misionieriai veikė gana aktyviai, 
apie tai rašė Europos ir net JAV spauda (pavyzdžiui, 
1902 m. The New York Times). Tačiau dabartinėse 
Balkanų valstybėse protestantų priskaičiuojama tik 
apie 0,5–3 proc1.

Antras europietiškas civilizacinis 
aspektas – feodalinis susiskaldymas

Feodalinė visuomenės organizacija buvo bū-
dingas Europos (ir ne tik) bruožas viduramžiais. 
Balkanai – ne išimtis. Slavų gentys, įsikūrusios 
Balkanuose V, VI, ir VII amžiais irgi priskirtinos 
šiai formacijai. Tačiau tai nebuvo Vakarų Europos 
feodalizmo kopija, o labiau nominalus vietinių ir 
galingesnių vadų susitarimas. Vengrija ir Kroatija 
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sudarė bendrą karalystę, taip pat vasaliniais ryšiais 
su ja buvo susijusios Bosnija, Serbija ir Valachija. 
Per Ketvirtąjį kryžiaus žygį kryžeiviai užėmė Bizan-
tijos imperiją ir jos teritorijoje sukūrė Lotynų im-
periją, kuri buvo padalinta į mažesnius teritorinius 
vienetus pagal Vakarų Europai būdingą feodalinio 
susiskaldymo struktūrą. Savotiškas feodalizmas 
buvo būdingas ir vėlesniu laikotarpiu nuo Osma-
nų imperijos priklausančiose vasalinėse valstybėse. 
Šiuo politinės santvarkos aspektu Balkanus irgi ga-
lime priskirti Vidurio Europai.

Osmanų ekspansija į Balkanus

Osmanų imperijos įsigalėjimas Balkanuose – tai 
pagrindinis veiksnys, darantis Balkanų priskyrimo 
Vidurio Europai klausimą problemišką. XV a. pa-
baigoje Dunojaus baseine ir Balkanų regione do-
minavo trys pagrindinės jėgos: Venecija, Vengrija ir 
Osmanų imperija. Šiuo laikotarpiu Osmanų impe-
rija dėl užkariavimų išsiplėtė ir pasiekė Dunojų, ta-
čiau osmanams tai nebuvo galutinė šiaurinė riba, jie 
prisijungė vieną Balkanų valstybę po kitos: Bulga-
riją, Serbiją, Zetą (Juodkalniją), Bosniją. Vienintelė 
konkuruojanti valstybė, sugebėjusi sėkmingai prie-
šintis Osmanų imperijai ir išlaikyti savo teritorijas, 
buvo Venecija, tačiau ji buvo įsikūrusi salose ir turė-
jo uostų. Šios musulmoniškos imperijos išsiplėtimas 
buvo ilgalaikis ir truko iki pat XIX a. Žvelgiant iš 
europietiškos civilizacijos perspektyvos, rigoristinė 
religinė Osmanų imperijos valdžia nulėmė techninę 
ir intelektualinę regiono stagnaciją.

Miestai ir etninės mažumos

Miestai buvo svarbūs civilizacijos centrai vi-
duramžių Europoje. Į žemesnio civilizacinio lygio 
Vidurio Europą valdovai kvietėsi labiau prityrusius 
miestiečių luomų žmones iš Vakarų Europos – 
daugiausia vokiečius ir žydus – atvykti ir plėtoti 
ekonomiką bei kultūrą. Tai laikoma specifi niu Vi-
durio Europos bruožu. Atvykę jie gaudavo savival-
dos teises ir dažnai kurdavo naujus miestus arba 
išplėsdavo senus. 

Tačiau ar taip buvo ir Balkanuose? Ryškus šiau-
rinių Vidurio Europos teritorijų ir Balkanų, kur 
miestai gyvavo dar nuo Romos imperijos ar net 
nuo antikinės Graikijos laikų, kontrastas. Miestai 
palei Adrijos ir Egėjo jūras viduramžiais buvo svar-
biausi (pavyzdžiui, Dubrovnikas) ir sekė venecijie-
tišku modeliu. Savivaldą sudarė turtingų kilmin-
gųjų giminės, miesto teritorija taip pat priklausė 
kilmingiesiems ir bažnyčiai. 

Vokiečių teise grįstų miestų Balkanuose nebuvo, 
nes vokiečiai Balkanų teritorijoje nesikūrė (arčiausiai 
esantis miestas, kuriame galioja vokiečių teisė – prie 
Savos intako į Dunojų įsikūręs Belgradas).

Kitokia padėtis yra su žydų diaspora. Balkanuo-
se įsikūrę žydai skyrėsi nuo kitų Vidurio Europos 
žydų. Vidurio Europoje vyravo aškenaziai, o Bal-
kanuose – sefardai (išskyrus Kroatiją ir Rumuni-
ją). Jie skyrėsi savo ritualais, apranga ir kalba, taip 
pat ir gausumu – sefardų populiacija buvo gerokai 
mažesnė, didžiuma jų gyveno osmanų valdomose 
teritorijose. Kaip ir kitose Vidurio Europos regi-
onuose, žydai neišvengė pogromų, ypač tautinių 
Balkanų valstybių kūrimosi laikotarpiu, kai žydai 
buvo laikomi ištikimais osmanų valdžios rėmėjais. 
Dėl šios grėsmės žydai migravo į jiems saugesnes 
osmanų valdomas teritorijas. Šiais laikais Balka-
nuose gyvena nedaug žydų, nes dauguma buvo iš-
žudyti per holokaustą, o likusi dalis emigravo.

Kita etninė mažuma, kiek mažiau pastebima 
bendrame Vidurio Europos kontekste negu dvi 

Dubrovnikas
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jau minėtos, buvo armėnai. Jų koncentracija Bal-
kanuose buvo daug didesnė nei kitose Vidurio Eu-
ropos dalyse. Kaip ir žydai, armėnai buvo įsikūrę 
miestuose ir atliko svarbų vaidmenį ekonominia-
me, kultūriniame ir iš dalies politiniame gyveni-
me. Jie buvo pasklidę po visus Balkanus, didelės 
bendruomenės buvo Rumunijos, Bulgarijos, Mol-
dovos miestuose, taip pat Osmanų imperijos sosti-
nėje Stambule. 

Taigi, Balkanų miestų gyventojų etninė sudė-
tis, kaip ir kituose Vidurio Europos regionuose, 
skyrėsi nuo kaimo vietovių. Miestuose gyveno 
mažumos, – vokiečių, žydų, armėnų, – turėjusios 
nemažą reikšmę ekonominiam ir kultūriniam regi-
ono vystymuisi.

Švietimas Balkanuose

Vidurio, kaip ir Vakarų, Europoje, švietimas ir 
kultūra  XIV–XV a. buvo susiję su humanizmo pli-
timu, o XVI–XVII a. panaudojami ideologinei re-
formacijos ir kontrreformacijos kovai. Neskaitant 
kelių išimčių, šie pokyčiai nevyko Balkanų zonoje, 
kuri buvo griežtai kontroliuojama osmanų, kurie 
priešinosi kultūrinei pavaldinių veiklai, imperijos 
valdžia priešinosi ideologiniams ir technologi-
niams pokyčiams, kurie vyko didžiojoje Europos 
dalyje. Todėl Balkanuose neišplito tokios svarbios 
švietimui institucijos kaip universitetai ir spaus-
tuvės. Didžiojoje Balkanų dalyje iki XVIII a. be-
veik nebuvo spaudos. Tiesa, buvo išimčių: jau nuo 

XV a. pabaigos spaustuvė veikė Juodkalnijoje, ke-
lios spaustuvės – Kroatijoje, o XVI a. trumpalaikės 
spaustuvės gyvavo vienuolynuose Bosnijoje, Ser-
bijoje ir Albanijoje. Knygos osmanų pavergtoms 
teritorijoms dažnai buvo spausdinamos už Osma-
nų imperijos įtakos ribų: vokiškuose, itališkuose 
regionuose, taip pat Habsburgams priklausiusioje 
Vengrijos dalyje. Kartu su spausdintu žodžiu pasi-
rodė ir knygos vietinėmis kalbomis, ne išimtis yra 
ir Balkanai. Osmanų suvaržymų išvengė tik žydų 
spaustuvės. Stambule žydų spaustuvė atidaryta dar 
1493 metais.

XIX a. didžiuma etnolingvistinių grupių Vi-
durio Europoje išgyveno tautinio atbudimo laiko-
tarpius, kurių rezultatas buvo didesnė autonomija, 
kultūros, administracijos, politinėje srityse arba 
net savarankiškų valstybių sukūrimas. Įvairios švie-
timo, mokslo įstaigos ir kultūrinės organizacijos 
nacionaliniame atgimime suvaidino didžiulį vai-
dmenį. Balkanuose aktyviai veikė matikos (švieti-
mo organizacijos), vienos ankstyviausių švietėjiškos 
pakraipos organizacijų tarp slavų tautų – jos užsiė-
mė knygų spausdinimų gimtosiomis kalbomis, jų 
platinimu ir panašia veikla. Svarbų vaidmenį atliko 
ir muziejai, teatrai, akademijos, universitetai. Iš os-
manų jungo išsilaisvinusios Balkanų tautos steigė 
savo universitetus. Turbūt dar svarbesnės buvo vi-
durinės mokyklos (gimnazijos, licėjai), per kurias 
tautiniai ideologai stiprino nacionalinį masių iden-
titetą. Švietimas Balkanuose buvo žemesnio lygio 
nei kitur Vidurio Europoje, tačiau jis tarnavo tam 
pačiam idealui kaip ir kitose Vidurio Europos kraš-
tuose: nacionalinės sąmonės diegimui.

Transporto perversmas

XIX amžius, ypač antroji jo pusė, buvo geležin-
kelių era. Vidurio Europoje šis išradimas buvo ypač 
svarbus, nes ribotas susisiekimas vandens keliais 
stabdė ekonominį vystymąsi. Geležinkeliai taip pat 
buvo svarbūs kariniams tikslams (iliustratyvus pa-
vyzdys – „Trijų imperatorių kampas“, kur susitiko 
vokiečių, rusų ir austrų imperijos). Geležinkelių 
sistema Vidurio Europoje atsirado nė kiek neatsi-

Šibeniko katedra
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likdama nuo Vakarų Europos, tačiau kai kuriose 
regiono dalyse, ypač Balkanuose, sunku kalbėti 
apie geležinkelio egzistavimą iki pat XX a. (neskai-
tant savarankiškos Rumunijos iniciatyvos). Osma-
nai geležinkeliais domėjosi dėl karinių priežasčių. 
Geležinkelių linijos buvo tiesiamos galimiems ne-
ramumas malšinti (pavyzdžiui, pirmoji 1873 m. 
sujungė Salonikus su Kosovska Mitrovica.). O 
dėl Vakarų Europos prekybinių siekių Rumuni-
jos, Bulgarijos ir Serbijos iniciatyva buvo nutiestas 
vadinamasis Rytų ekspreso geležinkelis, XIX a. aš-
tunto dešimtmečio pradžioje sujungęs Stambulą su 
Viena. Tačiau tai – tik išimtis, didžiojoje Balkanų 
dalyje geležinkelių transportas buvo labai menkai 
išvystytas iki pat Pirmojo pasaulinio karo (Albanija 
ir Graikija išvis nebuvo geležinkeliais sujungtos su 
Osmanų imperija, vadinasi, neturėjo susisiekimo 
ir su likusia Europa). Ekonominiu požiūriu Balka-
nuose geležinkelio reikšmė iki pat Pirmojo pasauli-
nio karo buvo nežymi.

Vidurio Europa XX–XXI a.

Tautinės valstybės Balkanuose susikūrė XIX 
amžiuje. Šiaurinėse Vidurio Europos teritorijose 
tai įvyko po Pirmojo pasaulinio karo. Tačiau nepri-
klausomą jų vystymąsi nutraukė Antrasis pasauli-
nis karas, o sovietinė imperija, nugalėjusi nacistinę, 
užėmė Vidurio Europą. Didžiojoje Balkanų dalyje, 
kaip ir likusioje Vidurio Europoje, buvo įvestas so-
cialistinis valdymas. Geopolitiškai Europa pradėta 
dalinti į Vakarų kapitalistinę ir Rytų socialistinę – 
Vidurio Europai vietos neliko. 

Balkanuose tik Graikija ir Turkija išliko vaka-
rietiškos. Kitos valstybės pateko į socialistinę sferą, 
tačiau jos nebuvo tokios priklausomos nuo Sovietų 
sąjungos kaip dauguma Vidurio Europoje (neskai-
tant Bulgarijos, kuri priklausė Varšuvos paktą pasi-
rašiusių valstybių sąjungai). Septinto dešimtmečio 
pradžioje socialistinė Albanija nutraukė ryšius su 
Sovietų sąjunga. Socialistinė Jugoslavija Šaltojo karo 
metais nepriklausė nė vienam kariniam blokui. 

Tačiau socialistinė patirtis išlieka panaši: nepa-
siteisinusi planinė ekonomika, įvairūs žmonių tei-

sių suvaržymai ir pan. Galiausiai egzistuoja ir toks 
nelengvai apibrėžiamas palikimas kaip socialistinis 
mentalitetas, kurio turėtojai stokoja atsakomybės 
jausmo, yra kupini nepasitikėjimo, bejėgiškai ir pa-
syviai žiūri į valstybės valdymą, todėl kurti demo-
kratinę visuomenę tose šalyse – sudėtingas uždavi-
nys. Tiesa, kalbėti apie tokius specifi nius dalykus, 
turint omenyje ir osmaniškajį Balkanų laikotarpį – 
pernelyg spekuliatyvu. 

Dabar nemažai Balkanų, kaip ir kitų Vidurio 
Europos, valstybių yra integravusios į ES ir NATO 
struktūras. Galima tik tikėtis, kad bendra teigiama 
istorinė ir civilizacinė patirtis išliks aktuali ir šiais 
postmoderniais laikais.  

***

Taigi, Balkanus galima priskirti Vidurio Eu-
ropai, tačiau su išlygomis. Kai kurie europietiški 
procesai Balkanuose vyko ryškiau, kiti – blankiau, 
tačiau negalima teigti, jog jie nevyko išvis. Reikia 
turėti omenyje jau vien Heladės svarbą Europos 
identitetui. Taigi, jeigu Lietuva, pasak prof. E. Gu-
davičiaus, priskiriama trečiajam, paskutiniam, 
Europos ešelonui, Balkanų tautos Rytų ekspresu į 
Europą vyksta dar labiau vėluodamos ir veikiausiai 
netiesiu keliu, tačiau ta pačia kryptimi. 

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Protestantism_by_country

Rytų ekspresasRytų ekspresas
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Birželio 22 d. Vilniaus kino teatre „Pasaka“ ir birže-
lio 23 d. Kaune, M. Žilinsko dailės galerijoje, įvyko 
istorinio dokumentinio fi lmo „Pavergtųjų sukili-
mas“ premjera. Juostoje nagrinėjamos 1941-ųjų bir-
želio 23-iąją Kaune įvykusio sukilimo prieš okupaci-
nę sovietų valdžią priežastys ir raida. Prieš peržiūrą 
„Pasakoje“ svečius pasitiko karinėmis nacių ir sovietų 
uniformomis apsirengę aktoriai. Pridėjus lietingą tos 
dienos orą, tvankią kino salę ir labai garbius svečius, 
visa tai kūrė savitą ir stiprų įspūdį, puikiai prime-
nantį garsųjį kino seansą iš „Negarbingų šunsnukių“. 
Apie „Pavergtųjų sukilimą“ jau rašė daugelis mūsų 
leidinių, tačiau panorau užduoti fi lmo kūrėjams tuos 
klausimus, kurie gal liko neužduoti per kitus interviu. 
Pripažįstu, jog dėl šios priežasties dalis teksto skaity-
tojams gali pasirodyti nepakankamai išsami. Bet čia 
nieko ir nepripasakosi, fi lmą rekomenduoju pamatyti 
patiems. Mano tikslas buvo pateikti juostos kūrėjų 
požiūrį į fi lmo temos problematiką. Tad viliuosi, jog 
šiame interviu rasite dėmesio vertų įžvalgų.

Filmo scenarijaus autorių ir režisierių Algį Kuz-
micką bei direktorę Agnę Zalanskaitę kalbino 
Maksimas Ivanovas.

Kiek laiko užtruko juostos kūrimas ir kiek žmonių 
prie jos prisidėjo?

Agnė Zalanskaitė: Idėja kurti fi lmą kilo 2010 
metų rugpjūtį. Šiek tiek laiko truko planavimas, o 
praėjusių metų spalį pradėjome aktyvų fi lmo kūri-
mo procesą, dirbti turėjome labai greitai. Pavergtų-
jų sukilimą, įskaitant aktorius ir pašnekovus, kūrė 
per 50 asmenų. 

Koks yra fi lmo biudžetas? Kiek jį parėmė valstybė, o 
kiek lėšų surinkote patys?

Agnė Zalanskaitė: Filmo biudžetas, be postproduk-
cijos, yra apie 140 000 Lt. Jei Kultūros rėmimo fondo 

„Tokį fi lmą reikėjo kurti 
prieš dvidešimt metų“

ir Kauno miesto savivaldybės skirtą paramą galima 
vadinti valstybine, tai šių institucijų skirta parama 
sudaro trečdalį fi lmo biudžeto. Visa kita yra mūsų 
pačių, užsienio lietuvių ir keleto partnerių lėšos.

Kokie buvo pagrindiniai juostos kūrėjų tikslai ir sie-
kiai kuriant šį fi lmą?

Agnė Zalanskaitė: Pagrindinis mūsų tikslas buvo 
kiek įmanoma aiškiau ir tiksliau žiūrovui perteikti 
to meto įvykių eigą, atskleisti istorinį, politinį kon-
tekstą, kuris išryškina birželio sukilimo priežastis.

Algis Kuzmickas: Esu įsitikinęs, kad mūsų visuo-
menėje nesunkiai rastumėte žmonių, kuriems 1941 
metų Birželio sukilimas tėra tik nieko nesakanti 
skaičių ir žodžių kombinacija. Na, geriausiu atveju 
tokie dar pridurs, kad kažkur girdėjo, jog vietiniai 
baltaraiščiai siautėjo Kaune, o po to puolė žudyti 
žydus ir plėšti jų butus. Ir tai suprantama. Soviet-
mečiu kelių kartų atstovams kitokios nei ši inter-
pretacijos ar netinkamos diskusijos apie sukilimą 
kaipmat galėjo būti pratęstos kokio nors KGB tar-
dytojo kabinete. Ši data turėjo būti ištrinta iš tau-
tos istorinės atminties sąmoningai ją ignoruojant. 
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Filmo tikslas ir buvo pamėginti surikiuoti ir ekra-
nizuoti sukilimo fragmentus remiantis naujausiais 
istorikų tyrinėjimais bei atsakyti į svarbų klausimą: 
kodėl mokytojai, tarnautojai, ūkininkai ryžosi imtis 
ginklų ir atkurti prarastą nepriklausomybę?

Kiek svarbu kūrėjams buvo parodyti to meto įvykius 
iš įvairių požiūrio taškų, o ne remiantis viena jų in-
terpretacija? Kitaip tariant, ar didelė įvykių/pasako-
jimų dalis liko už kadro dėl pagrindinės fi lmo minties 
neatitikimo?

Algis Kuzmickas: Skirtingų požiūrių visais laikais 
buvo ir bus. Tikrai nepretenduojame į absoliučią 
tiesą ir neskelbiame, kad pagaliau visi taškai sudė-
lioti. Tik pats gerai įsigilinęs į šią temą supratau, ką 
turėjo omenyje kai kurie garbūs žmonės linkėda-
mi kūrybinei grupei nepasiklysti. Buvo ir apskri-
tai abejojančių šio fi lmo atsiradimo galimybėmis 
ar aprioriškai pareiškusių: „Tai ką, reabilituosite 
žydšaudžius?“ Vėliau buvo pasiūlymų apeiti vieną 
ar kitą faktą, patiems pacenzūruoti neginčijamą is-
torinį dokumentą. Juos teko ignoruoti. Tai tik dar 
kartą įrodo, kad ir po septyniasdešimties metų ši 
tema išlieka gana jautri.

Agnė Zalanskaitė: Kurdami fi lmą surinkome mil-
žinišką liudijimų, to meto įvykių vertinimų, auten-
tiškų nuotraukų ir videomedžiagos archyvą. Turime 
apie 30 valandų fi lmuotos medžiagos, tūkstančius 
nuotraukų, kuriose svarbiausi 1938–1941 metų 
laikotarpio dokumentai, asmenybės, paprasti žmo-
nės. Suprantama, kad visko sudėti į fi lmą tiesiog 
fi ziškai neįmanoma. Kaip jau minėjome, šiuo fi l-
mu siekėme atskleisti Birželio sukilimo priežastis; 
manau, tai pavyko.

Filmo kūrėjų istorinė atsakomybė yra didžiulė, nes 
nagrinėjamas itin sudėtingas ir painus Lietuvos is-
torijos laikotarpis, o titruose nurodomas tik vienas 
konsultantas – Sigitas Jegelevičius. Ar ne per maža 
vieno?

Agnė Zalanskaitė: Istoriko Sigito Jegelevičiaus 
uždavinys buvo išryškinti svarbiausius 1938–1941 
metų įvykius, esmines istorijos detales. Filme jis 
atlieka pasakotojo vaidmenį. Dar prieš pradėdami 

kurti fi lmą, tarėmės ir konsultavomės su profeso-
riumi Vytautu Landsbergiu, Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktore 
Terese Birute Burauskaite, Lietuvos Respublikos 
Seimo Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įam-
žinimo skyriaus vedėja Angonita Rupšyte. Viešė-
dami JAV buvome susitikę su profesoriumi Tomu 
Venclova. Galėčiau išvardinti dar bent dešimt as-
menų, su kuriais tarėmės ir konsultavomės.

Daugelis tragiškų to meto įvykių dar gyvi lietuvių 
tautos atmintyje. O aš norėčiau paklausti, ar ketina-
ma šį fi lmą rodyti specialiai Lietuvos tautinių mažu-
mų atstovams, kurių šeimos išgyveno tą patį laiko-
tarpį visai kitaip ir kurie galbūt yra labiau paveikti 
sovietinės tų įvykių interpretacijos?

Algis Kuzmickas: Filmas jokiais būdais neturėtų 
būti demonstruojamas tik siaurame praeities mėgė-
jų rate ar apskritai gulti į stalčių. Jis skirtas visiems, 
ir ypač – tebetikintiems, kad sovietų okupacijos 
nebuvo, o sukilėliai – tai tik grupelė pronaciškai 
nusiteikusių kolaborantų. Dėl visų to meto įvykių 
kaltos dvi valstybės – Sovietų Sąjunga ir nacistinė 
Vokietija. Labai norėčiau, kad šis fi lmo pradžioje 
skambantis teiginys būtų visų išgirstas.

Agnė Zalanskaitė: Filmą pristatysime JAV, Kana-
doje, Jungtinėje Karalystėje, esame pakviesti da-
lyvauti Centrinės ir Rytų Europos dokumentinių 
fi lmų festivalyje Čekijoje. Nuo rugsėjo fi lmą nuo-
lat rodysime Tuskulėnų rimties parko memoriali-
niame komplekse, todėl galimybę pamatyti fi lmą 
turės visi.

Ar sunku buvo įtikinti sukilime dalyvavusius žmones 
prieš kameras vėl prisiminti tą žiaurų laikotarpį?

Algis Kuzmickas: Ne čia buvo didžiausia proble-
ma. Šiuo atveju laikas nebuvo mūsų sąjunginin-
kas. Dar visai neseniai buvo galima pabendrauti 
su Laikinosios vyriausybės nariais, sukilimo štabų 
vadovais, aktyviais sukilimo dalyviais. Nespėjome. 
Amžininkų gretos retėja, todėl labai džiaugiamės 
visais surastais ir pakalbintais tų įvykių liudinin-
kais. Filme panaudojome tik labai nedidelę dalį jų 
pasakojimų.
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Kokios išgirstos istorijos Jus labiausiai nustebino?

Algis Kuzmickas: Žmonės laukia karo ir nepapras-
tai džiaugiasi, kai jis prasideda. Vien tai įrodo, ko-
kia įtempta socialinė atmosfera tuomet buvo mūsų 
šalyje. Kaip žmonių sąmonę sugebėjo sujaukti so-
vietizacija ir visi su ja susiję procesai, kad didžiausia 
žmonijos neganda – karas ir per šalį žygiuojantis 
kitas okupantas ima asocijuotis su laisve ir geresniu 
gyvenimu. Kiekvienas mūsų pašnekovų, ypač tų 
įvykių liudininkų, žodis yra neįkainojamos vertės. 
Tokį fi lmą reikėjo kurti prieš dvidešimt metų, kai 
šia tema jau buvo galima kalbėti, o galinčių tai pa-
daryti amžininkų buvo gerokai daugiau.

O kokie fi lmo žiūrovų atsiliepimai?

Agnė Zalanskaitė: Apie fi lmą teigiamai atsiliepė Jo 
Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus, Lietuvos 
ir JAV diplomatas Vytautas Antanas Dambrava po 
premjeros man sakė, jog nėra matęs geresnio lietu-
viško dokumentinio fi lmo, Seimo pirmininkė Ire-
na Degutienė kūrybinei grupei įteiktame padėkos 
rašte teigia, kad fi lmas Pavergtųjų sukilimas yra ne-
abejotinai svarus indėlis į Lietuvos istoriją, kultūrą 
ir patriotizmo ugdymą, Angonita Rupšytė dėkojo 
ir sakė, kad šį fi lmą ne gėda rodyti užsieniečiams.

Algis Kuzmickas: Visų fi lmo žiūrovų nuomonė 
man yra labai svarbi. Deja, tokių duomenų, ku-
riuos galėčiau apibendrinti, neturiu. Tačiau aš 
mėgstu daryti tokį eksperimentą – parodyti naują 
fi lmą visiškai nesidomintiems ta tematika. Prieš 
tai įspėju, kad žmonės nesikankintų: jei neįdomu, 
peržiūrą nutraukiam, ir net jos metu skatinu tai 
daryti. Pavergtųjų sukilimas taip pat praėjo tokį fi l-
trą: iš penkių žiūrovų vienas pasitraukė nesulaukęs 
pabaigos. Manau, tai yra neblogas rezultatas.

Kokia apskritai yra  lietuvių istorinės dokumentikos 
situacija?

Algis Kuzmickas: Pareikšti, kad mes esame pir-
mieji ir vieninteliai, būtų malonu, bet dar malo-
niau pasakyti, kad taip nėra. Kūrėjų, pasiryžusių 
ekranizuoti istoriją, buvo, yra ir bus. Kas kita, kad 
jų darbai dažnai sunkiai pasiekiami net ir besido-
mintiems. Visiems sakiau ir sakysiu, jog bet kas, 

kas sukurta šio žanro rėmuose, jau savaime yra 
gerai. O jei dar pavyksta padaryti taip, kad fi lmas 
būtų įdomus ne vien jo kūrėjams – išvis nuostabu.

Agnė Zalanskaitė: Situacija nebloga, tik kuriančių 
nedaug. Priežastys labai aiškios. Komercinius seri-
alus užsako televizijos, o geros istorinės dokumen-
tikos užsakovas privalo būti valstybė. Deja, kol kas 
viskas, kas padaryta šioje srityje, yra pačių kūrėjų 
iniciatyvos rezultatas.

Vis dėlto, kaip suprantu, sulauksime panašaus pobū-
džioJūsų  fi lmų ir ateityje?

Algis Kuzmickas: Lietuvos istorijoje, ir ypač – 
proistorijoje, dar pilna baltų dėmių, nepelnytai 
pamirštų svarbių įvykių ir asmenybių. Vardinti 
galima dešimtis temų, kurios būtų netikėtas atra-
dimas ne tik vietiniams, bet ir nieko apie Lietuvą 
nežinantiems užsieniečiams. Jau yra keli istorinių 
dokumentinių fi lmų scenarijai, be to, galvoje suka-
si ir kitos mintys, tad premjerų dar tikrai bus.

Agnė Zalanskaitė: Planų yra. Ir ne tik. Apie nau-
jausią mūsų juostą išgirsite jau greitai.

Filmavimo akimirkos
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Lena Bergman prisimena savo tėčio Ingmaro 
Bergmano žiūrėjimo įpročius unikaliame asmeni-
niame kino teatre, rekonstruotoje klėtyje Faro saloje, 
esančioje Baltijos jūroje, kurioje jis gyveno iki mirties 
2007-aisiais. 

Filmai, kuriais mano tėtis, Ingmaras Bergma-
nas, mėgaudavosi kasdien trečią valandą savo pri-
vačiame kino teatre Faro saloje, dažniausiai būdavo 
senieji nespalvoti klasikiniai fi lmai – ne tik žinomi 
ir įsirėžę atmintin, bet ir visai pamiršti. Žengti per 
rūdžių spalvos klėties duris – iškeičiant akinančią 
Faro šviesą į įtraukiančią kino tamsumą – yra ypa-
tinga patirtis. Iš pradžių tamsa atrodo visa apimanti. 
Apgraibomis nueini iki savo vietos, atsisėdi ir leidi 
akims prisitaikyti prie blausios šviesos. Pamažu ima 
ryškėti gobeleno, vaizduojančio Stebuklingąją Faro 
fl eitą, kontūrai. Vieną 1974-ųjų rugpjūčio vakarą, 
šviečiant pilnačiai, Ingmaro fi lmas-opera Stebuk-
lingoji fl eita buvo pirmą kartą parodytas senojoje 
klėtyje – iškart po fi lmo kūrimo darbų pabaigos. 

Savo esė rinkinyje Ballaciner, J. M. G. Le Clé-
zio saulės apšviestą mėnulį apibūdina kaip kino 
projektoriaus prototipą – todėl ir nakties tamsa 
gali būti pavadinta pirmąja camera obscura, ap-
šviesta kitų pasaulių. Šviesa ir tamsa yra esminiai 
fi lmo elementai; jie atsispindi ir šiame gobelene – 
mėnulis sklendžia blyškioje, paslaptingoje švieso-
je. Mes taip pat regime Nakties Karalienę, balta 
krūtine, apsirengusią juodai, mosikuojančią peiliu. 
Čia, šiame kine, valdo ji – bet kažkur netoliese yra 
išmintingasis Sarastras, sudaręs paktą su saule ir 
šviesa. Taigi atsiduriame abiejų šių priešingų jėgų 
akivaizdoje. 

Trečios valandos ritualas: 
Ingmaro Bergmano namų kinas

Pamėginau apskaičiuoti, kiek laiko Ingma-
ras galėjo praleisti savo kino teatre žiūrėdamas 
fi lmus – sėdėdamas ar tiksliau – gulėdamas savo 
krėsle pirmojoje eilėje, kojas pasidėjęs ant suolelio. 
Įsivaizduokite: kasdien po popietės pogulio In-
gmaras sėsdavo į savo raudoną džipą ir atvykdavo į 
kino teatrą prieš pat trečią valandą. Čia jis praleis-
davo dvi valandas. (Išimtis būdavo šeštadieniais, 
kai peržiūra prasidėdavo antrą valandą.) Po fi lmą 
šešias dienas per savaitę nuo gegužės iki spalio, ir 
taip maždaug 30 metų; be to, tris dienas per savaitę 
liepos mėnesį jis kviesdavo savo didžiulę šeimą, tuo 
metu viešinčią Faro saloje, į vakarines peržiūras. Jis 
galėjo praleisti maždaug 8000 valandų savo kino 
teatre. Nenuostabu, jog Ingmaro buvimas ten taip 
justi ir šiandien. 

1944 m. gegužės 14 d. Ingmaras įsirengė nuo-
motą kino projektorių savo namuose Stokholmo 
priemiestyje Abrahamsberge, kur turėjo nedidelį 
dviejų kambarių butą su mano mama šokėja Else 
Fisher. (Ji kruopščiai aprašė šį įvykį savo dienoraš-
tyje.) Tuomet jis buvo 25-erių, kylanti žvaigždė.

Bergmanas prie savo kino teatro. Marie Nyrerod nuotrauka
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Jie žiūrėjo Roberto Wiene’o Daktaro Kaligario 
kabinetą (1919), Murnau Faustą (1926) ir Chap-
lino Lengvą gatvę (1917). „Smagumėlis!” – šitaip 
visa tai apibūdino mama savo dienoraštyje (nors 
projektoriaus ir fi lmų nuoma atsiėjo nepigiai). Tu-
rėti nuosavą kino teatrą – ar tai taip pat smagu kaip 
turėti nuosavą lėlių teatrą? Kaip turėti galimybę 
atidaryti savo stebuklingą dėžutę vos panorėjus? 

Ingmaras kviesdavo žmones kartu žiūrėti kiną 
panašiai kaip kiti (normalūs žmonės) kviečia savo 
draugus vakarienės. Bendros vakarienės su Ingma-
ru būdavo retas dalykas, o bendras fi lmo žiūrėjimas 
reiškė kvietimą susirinkti. Taip pat ir pasikalbėti po 
fi lmų slaptingoje klėties prieblandoje – prasidėda-
vo nerūpestingi ir neretai ilgi matytą reginį apta-
riantys pokalbiai. Ingmaras neretai juokaudavo, 
jog kino teatras – tai lyg gydytojo kušetė. 

Peržiūra visada vykdavo pagal specialų ritualą. 
Jei ateidavo daug žiūrovų, mes rinkdavomės ant mė-
lyno suolo palei klėties sieną. Ingmaras beveik visa-
da atvykdavo pirmas, sėdėdavo ir laukdavo mūsų. 
Atvykus apkabindavo tardamas: „Na, eime?“ Prieš 
fi lmą linksmai šnekučiuodavomės (apie tai, kam įsi-
siurbė erkė), kol akys prisitaikydavo prie žiūrėjimo 
režimo; taip pat gaudavome glaustus būsimo fi lmo 
aprašymus. Retkarčiais gaudavome dailyraščiu para-
šytus lapelius su informacija apie savaitės fi lmus. 

„Neprisiimu jokios atsakomybės už šį fi lmą – 
atiduodu jį jūsų teismui“, – sakydavo Ingmaras, 
susmukdamas krėsle po savo išsiskleidusiu odiniu 

švarku, iškeldamas ranką, idant Ingalill – jo deši-
nioji ranka ir kino mechanikė – išvystų jo besisu-
kantį pirštą. Šį gestą labai mėgo jo anūkai – gestas 
reiškė, jog jau galima išjungti šviesas, įjungti pro-
jektorių ir paleisti fi lmą. 

Įsipareigojimo taisyklės

Trečios valandos kinas buvo savotiška institu-
cija. Ji, be abejo, turėjo savitas taisykles (ir tikslias, 
ir numanomas):

Punktualumas. 
Kiekvienas žino Ingmaro polinkį į punktualumą. 

Tęstinumas. 
Eiti į kiną tik lietingomis dienomis ar žiūrėti 

tik ypač įdomius fi lmus buvo netoleruotina. Taip 
pat netoleruotina buvo praleisti saulėtas dienas 
paplūdimyje arba praleisti sudėtingesnius fi lmus. 
Trumpai tariant, turėjai būti ištikimas kinui. (Tik-
riausiai toks atsidavimas reiškė ir priartėjimą prie 
tėvo, kuris prieš tai buvo dingęs iš mūsų gyvenimo, 
bet tai jau kita tema.)

Ryžtas.
Ingmaras mums dažnai skųsdavosi, kaip jį 

įskaudinęs Liv Ullmann taksas, fi lmo metu aki-
vaizdžiai ėmęs nuobodžiauti. Kitaip tariant, tu ne-
galėdavai nuobodžiauti ar užmigti. Ypač gerai pri-
simenu dokumentinį fi lmą apie lentpjūvę. Filmas 
tiesiog tęsėsi ir tęsėsi – atrodė, jog rąstų pjovimas 
niekada nesibaigs. 

Prie kai kurių fi lmų sugrįždavome kiekvieną va-
sarą. Šie buvo mūsų numylėtiniai: Ariane’s Mnouch-
kine nuostabusis Moljeras (1978). Alaino Corneau 
Visi pasaulio rytai (1991), iškeliantis jaudinančius 
klausimus apie meistriškumą ir muziką. Kurosawa’os 
Rašiomonas (1950). Jacques’o Beckerio Auksinis šal-
mas (1952), kuriame vaidina Simone Signoret, – 
mėgstamiausias iš grynai romantinių fi lmų. 

Kasmet liepos 14 dieną, per tėvo gimtadienį, 
tradiciškai būdavo žiūrimas Chaplino fi lmas Cir-
kas (1928) turbūt buvo pats mieliausias Ingmarui. 

Anita’os Grede’s gobelenas Stebuklingoji Faro fl eita, vienintelė 
dekoracija kino teatre. Kuba’os Rose’s nuotrauka.
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Dažnai pirmiausia būdavo rodomas trumpametra-
žis fi lmas. Ingmaras labai mėgo Victoro Bergdahlio 
animacinius fi lmukus Kapitonas Groggas, darytus 
namie ant pastarojo virtuvės stalo. (Taip pat būda-
vo rengiami Kapitono Groggo festivaliai anūkams.) 
Man Ingmaras dažnai rodydavo savo trumpame-
tražį fi lmą Karinos veidas (Karins ansikte, 1983) 
apie savo motiną, mano mylimą močiutę. 

Ir galiausiai – kiekvienos vasaros kulminacija: 
Victoro Sjöströmo Karieta vaiduoklis (Korkarlen, 
1921). Manau, jog paskutinė šio fi lmo mintis 
Ing marui buvo tarsi priminimas: „Viešpatie, leisk 
mano sielai subręsti, kol ji nesusilaukė atpildo.“

Kitas Sjöströmo fi lmas – pirmoji holivudinė 
jo juosta – buvo paskutinis fi lmas, kurį kartu su 
Ingmaru žiūrėjau kino teatre; tai buvo per Velykas 
2006-aisiais. Tas, kuriam pliaukšteli (1924), kuria-
me vaidino nuostabusis Lonas Chaney, pastatytas 
cirko pasaulyje. Tai buvo pirmoji MGM (Metro-
Goldwyn-Mayer) kompanijos produkcija, todėl 
riaumojantis, ištroškęs kraujo cirko liūtas ne tik 
pasirodo fi lme, bet ir debiutuoja garsiajame MGM 
logotipe. Šis fi lmas turi sąsajų su [paties Bergmano] 
Pjuvenomis ir blizgučiais (Gycklarnas afton, 1953). 
Gėda ir pažeminimas, baltojo klouno skausmas, 
įtampa tarp buržuazinio gyvenimo ir menininko 
gyvenimo, klounas ir įniršis – visa tai randame 
šioje meistriškoje nebylioje juostoje, kurią sukūrė 
mėgstamiausias Ingmaro režisierius. 

Tylus juokas

Niekad nepamiršiu, kaip mes visi juokėmės 
iš Busterio Keatono Generolo (1926).Traukinys 
važiuoja su atvirais vagonais, Keatonas išlenda iš 
tunelio nepalaužiamai rimtas, o jo veidas visas suo-
dinas. 

Kambarys „lūžta“ nuo juoko. Galiausiai Ing-
maras atsistoja juokdamasis, kol nebegali atgauti 
kvapo, ir įnirtingai šluostosi akis. 

Kaip nuolatinis kino lankytojas, Ingmaras iš 
tikrųjų buvo vaikiškas. Ir profesionalus. Ir susijau-
dinęs. Jis nesileisdavo į intelektualines analizes ar 

sinefi liškas refl eksijas. Didžiausia pagyra, kurią jis 
galėdavo išsakyti matytam fi lmui, buvo ši: „Ge-
riausias vasaros fi lmas – tikras Faro fi lmas.“ 

Jis matė didžiumą savo jaunesnių kolegų sukur-
tų fi lmų. Mane stebino jo pastabų geranoriškumas. 
Jis dažnai nuoširdžiai nuliūsdavo ir įsižeisdavo, jei-
gu kam nors nepatikdavo jo pasiūlytas fi lmas. 

Dažnai svarstydavau, kas iš tikrųjų vykdavo 
trečios valandos kine – kas taip žavėjo Ingmarą be 
paprasčiausio domėjimosi kinu? Kas jį taip įtrauk-
davo? 

Grįžtant prie Le Clézio: „Filmas yra nuolat da-
bar.“ Nors iš tikrųjų viskas yra pasibaigę – aktoriai 
jau yra kažkur kitur. Arba, kaip dažnai šūktelėdavo 
Ingmaras žiūrėdamas seną fi lmą: „Tik pagalvoki-
te – visi, kuriuos regime, yra mirę!” 

Galėjai justi, kad jis, būdamas savo senų, ne-
spalvotų fi lmų kompanijoje, tarytum leisdavosi 
užliūliuojamas ypatingame kambaryje tarp dabar-
ties ir praeities – savotiškame „tarp“. Psichoanali-
tikai kalba apie „pereinamąją sferą“, kurią būtina 
pasiekti, idant atsirastų augimas ir gijimas; meni-
niame konte  kste tai yra vieta žaismingumui ir kū-
rybiškumui. Ingmaro kino teatras Faro saloje yra 
viena tų stebuklingų pereinamųjų sferų: kambarys 
tarp šviesos ir tamsos, tarp tada ir dabar ir tarp gy-
vųjų bei mirusiųjų. 

Iš anglų kalbos vertė ir pagal „Sight and Sound“ 
parengė Simas Čelutka

Viduje. Kuba’os Rose’s nuotrauka
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Italų trupės „Gli Incauti“ spektaklis „Fluxus mi-
nisterijoje“ (pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę „Ma-
dagaskaras“)

Pagrindinė dramaturgo Mariaus Ivaškevičiaus 
pjesės Madagaskaras tema yra dažnai skausmin-
gas lietuvybės klausimas. Natūralu, kai šį lietuvių 
dramaturgo iškeltą klausimą gvildena aktoriai lie-
tuviai spektaklyje, režisuotame režisieriaus, kuris 
taip pat yra lietuvis (turiu galvoje Madagaskaro 
pastatymą Vilniaus mažajame teatre, režisuotą 
Rimo Tumino). Tačiau kaip į lietuvybės proble-
mas, keliamas pjesėje, žvelgiama iš nelietuviškos 
„varpinės“? Itališką požiūrio variantą turėjo gali-
mybę pamatyti kiekvienas norintis, kai italų trupė 
Gli Incauti rodė savąją Madagaskaro interpretaciją 
Fluxus ministerijoje, Vilniuje. Itališkasis Madagas-
karas yra laimėjęs kūrybinę rezidenciją Settimo 
Torinese miesto teatre Garybaldi, o į Lietuvą jį 
pakvietė Italijos ambasada Lietuvoje kartu su Ita-
lų kultūros institutu.

Jau nuo pat pirmų spektaklio minučių buvo 
juntamas itališko temperamento proveržis. Italų 
aktoriai, gilindamiesi į lietuvybe persunktą istoriją, 
sugebėjo jai primesti pietietiškai pasiutusį tempą. 
Toks spektaklio variantas kartais atrodė mažų ma-
žiausiai kaip nedidelis nesusipratimas. Ypač tada, 
kai dėmesys nuo karštakošių italų trumpam nu-
kreipiamas į titruose transliuojamą pjesės tekstą 
tarpukariui būdinga lietuvių kalba – tokia, kokia ją 
ir parašė M. Ivaškevičius. Verbališkai žiūrovai spek-
taklyje matė tarpukario Lietuvą, o vizualiai – ne 
tokius jau ir senus laikus menančią Italijos kasdie-

Aurimas Minsevičius

Veidu į Viduržemio jūrą

nybę. Kasdieniškas italų lėkimas lyg akis išdegus 
nebūdingas sėsliems ir ramiems lietuviams.

Tokie pietietiški italų aktorių veiksmai nuola-
tos degančiomis akimis iš tiesų žavi, tačiau, deja, 
ne visada. Aktoriai ir režisierius tiesiog nesugebė-
davo deramai „pasverti“ savo temperamento, to-
dėl jis dažnai atrodydavo tiesiog nepagrįstas. Ypač 
tada, kai melancholiška frazė: „Man taip liūdna“, 
tariama su nežabotai plačia šypsena veide ir neblės-
tančiu entuziazmu balse. Atrodo, jog spektaklio 
kūrybinė grupė, greta pjesės teksto, gavo ir pagrin-
dinio veikėjo Kazimiero Pokšto pavardės tiesioginį 
vertimą, tad aktoriai ir režisierius galbūt visą isto-
riją suvokė kaip nesibaigiantį pokštą. O gal mums, 
ne pietiečiams, tiesiog trūksta optimizmo suprasti 
tokį požiūrį į gyvenimą?

Veiksmo vieta nuolatos kito tikrąja to žodžio 
prasme, ne vien metaforų lygmenyje. Kelionės 
pradžia – dar fojė, Kaunas bei mažas kaimelis – 
trečiame aukšte, o Paryžius, paskutinis taškas prieš 
išvykstant į Madagaskarą, – penktame. Režisierius 
įtraukia žiūrovus į aktyvų spektaklio veiksmą – 
jiems tenka nuolatos klaidžiojančios minios vaid-
muo. Ypač tai akcentuojama, kai aktoriai leidžia 
suvokti žiūrovų kaip kauniečių minios funkciją ir 
pabaigoje, apjuosus visus aktorius raudona STOP 
juosta, taip tarsi įtraukiant juos į Kazimiero Pokšto 
emigracinę ekspediciją juodojo Madagaskaro link.

Spektaklio scenografas Balthasaras Brennenst-
hulas pasirinko minimalistinio kilnojamo sceno-
vaizdžio koncepciją. Ganėtinai buitiški pavieniai 
scenovaizdžio objektai „nekoduoja“ kokių nors 
gilių prasmių.  Jie – tarsi stilizuoti vietovardžiai, 
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apibūdinantys tuo metu vykstančio veiksmo vie-
tą. Beje, visas spektaklis, primenantis tiesiog laisvo 
performanso stilistiką, taip pat kalbėjo atvirais žo-
džiais, nesistengiant ko nors paslėpti „tarp eilučių“ 
(pjesėje tai ypač juntama). Kita vertus, italams lie-
tuvybės bei lenkų ir rusų okupacijų klausimai nėra 
tokie giliai jautrūs, kokie yra patiems lietuviams.

Italų Madagaskare didžiausia koncentracija su-
telkiama ties aktoriniais darbais. Režisierius pasi-
lieka savotiškoje stebėtojo pozicijoje, o kartais tarsi 
kažkur pranyksta, užgožtas improvizuotos aktorių 
impresijos šešėlio. Kita vertus, aktoriniai darbai, 
nors ir buvo impresyvūs, charizmatiški, tačiau visi 
labai panašūs. Aktoriams nepavyko sukurti indivi-
dualių personažų portretų.

Sovietmetis keturgalvio slibino konstrukcijos 
pavidalu – bene daugiausia asociacijų sukeliantis 
scenografo kūrinys. Kita vertus, šias asociacijas su-
kūrė M. Ivaškevičius, rašydamas pjesę, o spektaklio 
scenografas tiesiog „suvirškino“ idėją ir suteikė jai 
„kūnišką“ pavidalą. Spektaklio moterys nušauna 
keturgalvį slibiną. Rusizmas nušautas. Okupacija 
miršta. Lietuviška dvasia tikėjosi aktorių jautrumo 
įvertinant šią situaciją, ne tik dviejų nerūpestingų 
pykšt pokšt iš revolverio. Vėlgi, kita vertus, italams 
tai turbūt nelabai ką sako.

Antroje spektaklio pusėje susidaro įspūdis, jog 
italų trupei pjesės esmė – ne Lietuvoje, o Afriko-
je. Jiems nesvarbu, ką perkelti, o svarbu kur (nors 
pjesės idėja buvo priešinga). M. Ivaškevičiaus Ka-
zimieras Pokštas norėjo perkelti Lietuvą bet kur, 
tik svarbu kuo toliau nuo keturgalvio raudonojo 
slibino. S. Moretti Kazimieras Pokštas labai norėjo 
nuvykti į Afriką, net jei dėl to reikėtų pasiimti ir 
ten perkelti „kažkokią“ Lietuvą. Galbūt italų tru-
pei statant Madagaskarą, reikėjo bent giliai minty-
se į geografi nę bei politinę Lietuvos situaciją per-
kelti Italiją ir pamėginti bent pasąmonėje gyventi 
tokioje pseudorealybėje? 
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Prieš dvejus metus leidykla „Tyto alba“ pradėjo 
seriją „Nauji vardai“ – išleido pirmą jaunos ir ta-
lentingos kino bei teatro aktorės Elžbietos Latėnaitės 
knygą „Apsichė“. Ji buvo palydėta keliomis recenzi-
jomis bei apžvalgomis, tačiau vertinant įvairiapusį 
menininkės talentą ir tikrai nekasdienišką požiūrį į 
tekstą norėtųsi dar kartą paanalizuoti šią knygą.

Knygą sudaro romanas Apsichė (besielė) ir pen-
kios novelės. Skaitant knygą nuo pradžios iki galo, 
romano ir novelių skirtumą sunku įžvelgti. Iš tiesų 
dėl žanrų įvardijimo tikrai dar galima būtų ginčy-
tis ir liktų tik spėlioti, kodėl knygos nepavadinus 
tiesiog novelių rinkiniu, miniatiūromis ar eskizais. 
Romane atsiskleidžia pagrindinės veikėjos Apsichės 
ieškojimai ir patirtys, tačiau ir novelėse psichologi-
nė įtampa, teksto intensyvumas, raiškos priemo-
nės, simbolika, patyrimai išlieka labai panašūs.

Knygos tekstas – poetinis. Kalba prisodrinta 
aštraus psichologizmo, asmeninės simbolikos ir 
įvaizdžių, kurie dėliojami koliažo principu. Skai-
tytojas priverstas nuolat  ieškoti jų ryšių, esminių 
sąsajų. Knyga nepalieka skaitytojo pasyvioje pozi-
cijoje. Tekstą privalu analizuoti, perklausti savęs, 
sugrįžti keliomis pastraipomis atgal, derinti vieną 
įvaizdį prie kito taip ieškant galimos prasmės ir 
įvykių sekos.

Kitas būdas skaityti knygą – tiesiog pasinerti į 
sąmonės srautą ir pasiduoti jo kuriamai nuojautai ir 
erdviškumui. Taip skaitant galima būtų diskutuoti 
dėl prasmės, nes kiekvieno nuojautos ir patirtys yra 
labai asmeniškas dalykas. Meditatyvus keliavimas 
per tekstą gali paliesti skaitytoją iš esmės arba prie-
šingai – užmigdyti. Įdomu būtų paklausti rašytojos, 
kodėl ji nepasirinko poezijos žanro. Tekstas labiau 

Simona Smirnova

Klaidžiojimas be sielos

veikia per nuojautas ir simbolius negu per veiksmą, 
charakterius, įvykius, santykius, siužetą ar bent jau 
jo užuomazgas. Per visas simbolikos džiungles kar-
tais galima įžvelgti labai gilių, labai brandžių ir uni-
versalių minčių: „Jeigu nesugebama be jokios men-
kiausios priežasties grožėtis nieko vertu žmogumi, 
tai aukštos prigimties akivaizdoje bemat tampama 
išdavikiškai paviršutinišku“ (p. 127),  tačiau nere-
tai tiesiog manipuliuojama raidėmis ir žodžiais: „Ji 
svajojo parašyti knygą, kurioje būtų parašyta, kaip 
parašyti tokią knygą, kurioje būtų parašyta, kaip 
parašyti tokią knygą, kurioje būtų parašyta, kaip 
parašyti tokią knygą, kurioje būtų.“ (Novelė Neiš-
pildomas lieptas, p. 165)

Romane regime kelias siužeto užuomazgas, 
kelis personažų paveikslus, aiškėjantį individo ir 
sociumo konfl iktą, kuris aiškiai matomas turgu-
je, scenoje, prostitucijoje ir akmenybėje. Būtent 
darbo turguje ir darbo prostitute vietos labiausiai 
įtraukia, priartina ir skaitymą paverčia aiškesniu, 
prasmingesniu. Šiose vietose galima įžvelgti ir dau-
giau sąsajų su romano pavadinimu: „Apsichė, pir-
mą kartą atsiplėšusi nuo meno, teatro ir kūrybinių 
erdvių, akimirksniu pajuto priklausomybę nuo jų 

Elžbieta Latėnaitė. 
Apsichė.  – Tyto alba, 
Vilnius, 2009.

veikia per nuojautas ir simbolius negu per veiksmą, 

Apsichė
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nebuvimo.“ (p. 19) Romano veikėja nuolat ope-
ruoja pasipriešinimo, nebuvimo, neegzistavimo 
sąvokomis taip išreikšdama nepasitenkinimą sis-
tema, standartiniu menininko įvaizdžiu ar apibrė-
žimu: „Pagrindinis Apsichės esybės bruožas buvo 
persimainymas. Kai esi niekas iš viso. Kai namai – 
niekur iš viso. Patirdama tai, ko – anksčiau yra gir-
dėjusi – jai trūksta, nepajusdavo nieko itin naujo. 
O atlikdama savo uždavinius ne tame visažinių 
prietrankų, cituojančių knygas, pastabų kupiname 
apčiuopiamume, ji kratėsi pasikeitimo, plėsdama 
tai, kas buvo, į tai, kas ištiko.“ (p. 49)

Besieliam Apsichės gyvenimui pateisinti autorė 
pasirinko ne tik turgaus darbuotojos, prostitutės, 
bet ir netikėtus ropojimo palei žemę, tūnojimo po 
grindiniu, motyvus: „Noriu būti tobula pardavė-
ja. Tobula – Jokia – be bruožų, be įpročių, be sil-
pnybių. Ir nuolat to mokausi. Ar žinai, ką reiškia 
netikėtomis aplinkybėmis sutikti ką nors, kas pra-
noksta bet ką? Turgus – tam tobula terpė. <...> Ir 
įsivaizduok, kad tu ateini pirkti į turgų maisto, o 
tave pasitinka su tokia stipria energija. Pardavėja – 
ne darbas.“ (p. 35) Teksto vietose, kuriose kalbama 
apie darbą turguje, atsiskleidžia reikšmingi perso-
nažo bruožai, požiūrio taškai, skaitytojas priartina-
mas prie autorės logikos.

Prostitutės darbo epizoduose labai aiškus vie-
nintelio paieškos motyvas, amžinos ir vienintelės 
meilės simbolis, kuriam autorė suteikė Vadeivos 
vardą: „Apsichei buvo šovę į galvą, kad Vadeiva ją 
nusipirks.“ (p. 58) Meilės paieška per meilės par-
davimų prizmę dar kartą patvirtina autorės norą 
priešintis, elgtis ne pagal visuomenės standartus ar 
įpročius, gretinti iš esmės priešingus dalykus. Ga-
lima pastebėti ir tai, jog nuolatinės Vadeivos paieš-
kos, pokalbiai su juo ir monologai apie jį primena 
standartinę moterišką poeziją ir neretai suskamba 
gana kičiškai.

Vis dėlto santykių žaidimų ir jausminės dinami-
kos vietos greitai vėl nustelbiamos visa aprėpiančio 
sąmonės srauto. Pastarasis lėtina kūrinio tempą, vėl 
nukreipia skaitytojo dėmesį į pasyvią poziciją, nes 
aktyviam kartais išlikti nebeįmanoma. Įvaizdžiai ir 

simbolika nuolat kinta nepalikdami erdvės susi-
vokti, atskirti svarbius dalykus nuo nesvarbių.

Tai alternatyvus tekstas, kuris skiriasi nuo dau-
gelio lietuviškų kūrinių. Nė kiek nenustebčiau, jei-
gu atsirastų žmonių, kurie įvertintų šią knygą kaip 
genialų literatūros šedevrą, o kiti mestų ją perskaitę 
vos keletą puslapių. Daug dalykų lemia subjekty-
vus požiūris, patirtis, skaitytojo lytis bei amžius.

tuoj kas nors išnirs
kur akmenimi sudabartėjo ateitis
kur praeitis apčiuopiama bent kiek
sukrito į bjaurastį gryną
randą iš nieko
gal išnirs kas nors

pergalėti negaliu
vienumu nuskaistintą grožybės sklidiną
mano akmenimis tavoj burnoj išritinėtą supratimą
tarsi prigimimo pozą
tavo bespalvę neišpuoselėtą pozą
sąnarių ir nepalaužiamumo nebuvimo pozą
paviršiuje į neregėtus plotus
išsiliejusią

Romanas Apsichė (p. 135)

Elžbietos Latėnaitės tekstas – tai klaidžiojimas 
be ribų, nepaisant dėsnių, taisyklių, universalu-
mo, kolektyvinių patyrimų. Gaivališkumas, kaip 
ir erotiškumas, juntamas nuolat, tačiau ir pasta-
rojo įvaizdžiai nuolat kinta. Štai kaip autorė pati 
nuneigė gero ir blogo sąvoką: „Tokia sunkiausia 
užduotis žemėje: įrodyti žmogui, kad nėra gero ir 
blogo. Visų pirma reikia įrodyti ir įtikinti, kad nėra 
blogo. Tik tuomet, sau viduje praskaidrėjusia galva 
besistebint <…> galima po truputį įtikėti, jog tai, 
kas lieka be blogo, nėra gera. Štai kur užduotis ne-
įmanoma.” (p. 165), lygiai taip pat ir šios knygos 
nuolatinis balansavimas tarp realybės ir pasąmonės 
gaivališkumo yra ir pranašumas, ir trūkumas.

Įdomu būtų sulaukti naujų Elžbietos literatū-
rinių bandymų. Tuomet ir paaiškėtų, kas tai: ge-
nialumas ar grafomanija.
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Vieną ankstų rytą susitikome su dar tik kelerius me-
tus gyvuojančios, bet jau spėjusios pelnyti klausytojų 
simpatijas grupės Fun Clock nariais (šią vasarą Ni-
doje vykusiame konkurse „Red Bull Tour Lietuva“ iš-
kovojo galimybę pasirodyti festivalio „Tamsta Muzika 
2011“ scenoje). Ekspresyvieji Fun Clock tik įsibėgėja 
ir teigia, kad dar tikrai turi kuo nustebinti publiką.

Gabrielė Senkevičiūtė (vokalas), Arnas Jasa-
linis (gitara), Kasparas Meginis (klavišiniai) bei 
Viktoras Olechnovičius ir Aurimas Pečiukaitis 
(saksofonai) maloniai  sutiko pasidalinti savo kūry-
bos užkulisiais. 

Kalbino Ieva Milkamanavičiūtė.

Pirmiausia papasakokite, kaip susikūrė grupė.
Gabrielė: Hmm, na, vaikinai daugiau žino apie 
patį susikūrimą, nes aš atėjau į Fun Clock vėliau. 
Buvau labai susižavėjus tokiu muzikiniu projektu, 
užsinorėjau kažko panašaus savo gyvenime. Jiems 
sunkiai sekėsi ieškoti vokalistės, tad pasiūlė man at-
eiti į perklausą. Atėjau, padainavau ir vakare, kaip 
tik po vieno pasirodymo, gavau Arno žinutę, kad 
esu priimta į grupę. Tada net pašokau iš džiaugs-
mo! (Juokiasi) Tuomet mano gyvenimas apsivertė 
180 laipsnių kampu. 
Arnas: Susikūrėm labai paprastai. Baigdami muzi-
kos mokyklą „užsikabinom“ už vieno įrašo ir nu-
sprendėm daryti kažką panašaus. Jei tiksliai pame-
nu, tai buvo Breakestra daina Cramp Your Style.
Viktoras: Dauguma Fun Clock narių dainavo chore 
Ąžuoliukas ir per vieną repeticiją šovė idėja suburti 
muzikinę grupę. Po kiek laiko tai ir įgyvendinom.

Fun Clock: 
„Patikėkit, tai dar ne pabaiga…“

Ką reiškia pavadinimas „Fun Clock“?
Gabrielė: Visi esame labai linksmų plaučių žmo-
nės, mūsų repeticijos būna itin smagios. Visa tai 
norime perteikti savo muzika, atiduoti tą energiją 
klausytojams.
Viktoras: Būtent, juk vien pavadinimas įpareigoja 
skleisti linksmą nuotaiką. Visi mes skirtingi, bet 
kartu sudarom vieną visumą, kurią ant scenos ir 
mato žiūrovai.
Arnas: Fun Clock reiškia tai, kad mes patys mėgs-
tame linksmai leisti laiką ir darom viską, kad ir kiti 
tai pajustų.

Jūsų stilius vadinamas funk. Kokie atlikėjai jums 
daro įtaką?
Arnas:  Oi, begalė atlikėjų... Vieni pirmųjų buvo 
lietuvių funk grandai Saulės kliošas. Na, o daugiau 
pasidomėję atradom ir Jamiroquai, ir BrassBastardz, 
taip pat senesnių džiazo atlikėjų, tokių kaip Lee Ri-
tenour, George Duke, Marcus Miller... Nesuskai-
čiuosiu dabar, kiek iš tiesų.
Aurimas: Manau, kad didžiausią įtaką mums vis 
dėlto padarė Saulės kliošas.

Ką reiškia pavadinimas „Fun Clock“?
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Gabrielė: Man, kaip vokalistei, aišku, didžiausią įspū-
dį paliko Beyonce. Esu mačiusi ne vieną jos koncertą 
ir, patikėkit, tai vadinama profesionalumu. 

Kaip vertinate lietuvišką muziką?
Arnas: Pasakysiu tiesiai, tai, kas yra leidžiama po-
puliariosios muzikos eteryje, man smarkiai rėžia 
ausį. 
Gabrielė: Na, priklauso nuo to, kaip pažiūrėsi. 
Lietuvoje yra tikrai gerų atlikėjų, tiesiog žiūrovui 
yra brukama populiarioji kultūra pasitelkiant patį 
paprasčiausią būdą – televiziją. Ten šmėsčioja tas 
tikrasis lietuviškas popsas.
Kasparas: Nemėgstu popso, o ypač – lietuviško. 
(Juokiasi)
Aurimas: Jis susilaukia per daug dėmesio, o vertesni 
atlikėjai dažniausiai lieka nuošaly, kad ir kaip gaila.
Kasparas: Klausau tik lietuviškų Saulės kliošo, Be-
kešo vilkų ir BrassBastardz dainų.

Ar „Fun Clock“ yra vienintelis jūsų muzikinis projek-
tas? Ar užsiimate ir kitokia veikla?
Viktoras: Groju dar keliose grupėse, orkestre ir 
ansamblyje. 
Arnas: Esu vienas iš grupės C-90 vokalistų, bet Fun 
Clock – rimčiausias muzikinis mano projektas. 
Kasparas: Šiuo metu, be Fun Clock, dainuoju 
Kauno Šampaniniame chore.
Gabrielė: Šiek tiek dirbu su elektronine muzika. 
Turiu dar porą muzikinių projektų.
Kasparas: Bet Fun Clock tau vis vien svarbiausias?
Gabrielė: Žinoma!

Ką savo kūryba norite pasakyti klausytojams?
Arnas: Kad nereikia liūdėti. Gyvenimas puikus!
Viktoras: Žinai, muzika – labai stiprus ginklas, 
kuris gali suvienyti žmones. Mano didžiausias no-
ras turbūt, kad muzika bent kelioms akimirkoms 
klausytoją priverstų pasijusti laimingiausiu žmo-
gumi pasaulyje. Aš klausydamas savo mėgstamos 
muzikos tai jaučiu.
Kasparas: Klausantis mūsų muzikos reikia kaip 
galima smarkiau šėlti!

Kokiai publikai skiriate savo muziką? Ar jūsų atlie-
kama muzika orientuota į tam tikrą amžiaus grupę?
Arnas: Bent jau aš nesistengiu orientuotis į kurią 
nors grupę, bet vis dėlto populiariausi mes esame 
tarp paauglių.
Viktoras: Nežinau kaip jūs, aš savo muziką skiriu 
visiems.
Arnas: Na taip, aš irgi, bet mūsų klauso daugiausia 
jaunimas.
Kasparas: Manau, kad tokio stiliaus muzika patin-
ka ne senjorams. (Juokiasi)

O dabar papasakokite apie įsimintiniausią savo pa-
sirodymą.
Gabrielė:  Man kažkodėl vienas įsimintinesnių 
koncertų buvo Telšiuose, jaunimo žurnalo Woba 
apdovanojimuose. Mes grojom paskutiniai, bet 
publika buvo puiki, labai patiko. Po koncerto 
dar pribėgo vaikinukai, rankose nešėsi violetinius 
marškinėlius ir prašė, kad pasirašyčiau ant jų. (Juo-
kiasi)
Kasparas: Man įstrigo pasirodymas GaDi 2010. 
Labai geras garsas, gera publika, gera nuotaika... 
Nors ne itin gera savijauta, vis dėlto pasirodėm 
ryte, o tai reiškia, jog buvo miegota tik pora valan-
dų. Reikėjo pabūti ten, papasakoti nelabai išeina.
Aurimas: Įsimintiniausias pasirodymas buvo pirma-
sis koncertas. Niekuomet neužmiršiu, kaip pirmą 
kartą tikrinau garsą ir pirmą kartą ne tik draugai, 
bet ir platesnė auditorija išgirdo mus grojančius. 
Nepakartojama.
Arnas: Taip, taip, pirmieji koncertai įstringa visam 
gyvenimui... (Ilgesingai šypsosi)

Kokiuose festivaliuose teko dalyvauti? Kuo festivalio 
publika kitokia?
Aurimas: Esame groję GaDi, FiDi, žiūrovai ten šil-
tesni, linksmesni, atsipalaidavę. Atmosfera visiškai 
kitokia. 
Viktoras: Gaudeamus, Sąskambiai, Woba, Don Čen-
to Jazz (Baltarusija), mr. P. C. (Vokietija). Sunku pa-
aiškinti, reikia nuvažiuoti ir pačiam įsitikinti. 
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Gabriele, esi vienintelė mergina vyriškoje kompanijo-
je. Kaip jautiesi?
Gabrielė: Oi, šitie vyrukai man labai patinka. Su 
jais visad pasidalinam specifi nėmis vyriškomis ir 
moteriškomis mintimis, tai visiems išeina į naudą. 
Nors kartais jie ir pamiršta, kad turi vieną mergaitę 
grupėje! (Juokiasi)

Kartu praleidžiate daug laiko. Ar kyla konfl iktų, 
ginčų? Papasakokite ir apie linksmiausią nuotykį su 
grupe.
Kasparas: Kartu praleidžiam tikrai daug laiko. Aš 
asmeniškai, kuo daugiau kartu būnam, tuo geriau 
jaučiuosi. Žinoma, kyla ginčų, bet dėl nesąmonių 
nesikivirčijame. Įsimintiniausio neišskirčiau, reikia 
pabūti su mumis, nuotykių visada atsiranda.

Viktoras: Visko būna, bet visko ir reika, kaip sa-
koma.
Arnas: Mūsų konfl iktai dažniausiai kūrybiniai, už 
studijos ribų juos pamirštame. O linksmiausia man 
buvo prieš pasirodymą festivalyje Tebūnie naktis. 
Baigėme repetuoti gal tik ketvirtą ryto ir spėjome 
nuveikti daug smagių dalykų. 

Esate jaunas kolektyvas, tačiau jau turite vadybinin-
ką. Ar jis nevaržo veiklos, neliepia kurti komercinės 
muzikos, popso?
Arnas: Oi ne… Mūsų vadybininkas turi gerą ir 
išlavintą muzikinį skonį, kartais duoda patarimų, 
bet šiaip į kūrybinę veiklą nesikiša.
Viktoras: Jis palaiko mūsų kuriamą muziką ir, 
gink, Dieve, negalvoja, kad mes turėtume groti 
popsą.
Kasparas: Jis kaip tik skatina mus kurti kuo neį-
prastesnę muziką. Jo net nevadiname vadybininku. 
Savame rate jis – seniai pažįstamas draugas.

Kokie artimiausi jūsų planai?
Gabrielė: Toliau tobulėt, kurti dainas, ruošti naują 
programą, daug koncertuot. Trumpai tariant, dar-
bas, darbas, darbas.
Kasparas: Manau, gal kiek pakeisti grojimo stilių, 
sename atrasti kažką naujo.
Viktoras: O gal net išleisti albumą... (Nedrąsiai 
šypsosi)
Aurimas: Viktorai, visų pirma dar reikia įdėti daug 
darbo. Bet albumas bus!

Na ir pabaigai, kokią žinutę norėtumėte perduoti 
savo klausytojams?
Viktoras: Mokėkite atsirinkti gerą, gražią ir koky-
bišką muziką!
Gabrielė: Gyva muzika – gražiausia, ką Dievas 
davė mūsų ausims. 
Kasparas: Todėl nenustokite ja mėgautis.

Ačiū už interviu.

Grupės svetainė:
http://www.frype.lt/funclock/

Lauros Apanavičiūtės nuotraukos
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